










































































info dla wyszukiwarek:  
 
NARESZCIE WPROWADZONO JEZYK SWIATOWY!  
 
Na zjezdzie jezykoznawców w Paryzu dla dokonania wyboru jezyka swiatowego 
pomocniczego uznano za najodpowiedniejsze "esperanto" pod warunkiem dokonania w 
nim ulepszen. Wyloniona komisja opracowala zasady tego jezyka, który odtad bedzie 
srodkiem ulatwiajacym porozumiewanie sie miedzy narodami swiata. Wiec uczmy sie 
tego JEZYKA SWIATOWEGO!  
 
PRZEDMOWA  
 
Wprowadzenie w powszechne uzycie jezyka pomocniczego miedzynarodowego nie ma 
na celu wyparcia jezyków narodowych, lecz jedynie ulatwienie w porozumiewaniu sie 
narodów miedzy soba; kto spelnia to zadanie, oddaje tak swemu wlasnemu 
spoleczenstwu, jak i w ogóle kulturalnej ludzkosci, wielkie uslugi - spelnia bowiem 
szlachetny i piekny obowiazek, za co przyszle generacje ludzkosci beda z prawdziwa 
wdziecznoscia wspominac o dzisiejszych pionierach tego jezyka.  
 
Jesliby kazdy mieszkaniec naszej ziemi nauczyl sie tego pomocniczego jezyka, jakzeby 
ulatwil sobie utrzymywanie stosunków we wszystkich krajach naszego globu! Czyz nie 
szkoda tracic tyle energii na uczenie sie kilku obcych, narodowych jezyków, o wiele 
trudniejszych niz nasz pomocniczy?  
 
Najwiecej w rozpowszechnianiu naszego jezyka pomocniczego moze uczynic mlodziez, 
do której wszak przyszlosc nalezy. Przeto do Was, Mlodziezy, zwracamy sie w 
pierwszym rzedzie z goracym apelem do podjecia tej, tak szczytnej misji uczenia siebie i 
innych tego jezyka!  
Jednym ze skuteczniejszych srodków szerzenia jezyka swiatowego jest zakladanie w 
poszczególnych miejscowosciach "Kólek pomocniczego jezyka swiatowego". Wdzieczne 
pole do pracy w tym kierunku moga miec wychowawcy mlodziezy szkolnej, którzy 
powinni ulatwic jej w uczeniu sie tego jezyka.  
 
Niemal w kazdym kraju znajduja sie takie kólka czy tez towarzystwa, to tez mila i 
pozyteczna rzecza jest nawiazywanie korespondencji ze zwolennikami tego jezyka 
innych krajów.  
 
A gdy pózniej, po przeczytaniu wiekszej ilosci ksiazek i czasopism, wychodzacych w tym 
jezyku, poczujesz sie na silach i dojdziesz do przeswiadczenia, ze potrafisz wiernie 
dokonywac tlumaczen z polskiego na Ido, popróbuj przetlumaczyc cenniejsze dziela 
autorów polskich na ten jezyk swiatowy; dokonawszy tej pracy, przyczynisz sie znacznie 
do szerzenia wiadomosci o Polsce posród innych narodów, które równiez staraja sie 
zapoznac ludzkosc z cenniejszymi dzielami swych dzielnych synów i córek.  
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