
LISTO DE FILMOJ - DVD
de

Roman Dobrzyński

1.Esperanto – la centjara, 45' , 1987, - filmo farita en 14 landoj okaze de la centjara jublieo de 
la lingvo internacia, prezentita dum la UK en Varsovio, 1987
2.Varsovio cent jarojn poste, 60', 1987, - filmraporto pri la Universala Kongreso de Esperanto 
en Varsovio, 1987
3.Spuroj de la avo - 30', 1993 - d-ro L.C.Zaleski-Zamenhof vizitas lokojn ligitajn kun lia avo 
en Pollando, Litovio kaj Belorusio.
4.Oazo de ĉiuj sanktuloj – 25”, 2007, L.C.Zaleski-Zamenhof rakontas pri siaj travivaĵoj en la 
getto de Varsovio.
5.Angulo de Bona Espero – 20', 1984, filmaraportaĵo pri Bona Espero realigita en 1984 jaro.
6.Unu tago en la paradizo – 25', 2003,          „                    „         „            „            2003
7.Ludovikoj en Brazilo – 20', 2000,      filmo pri la vizito en Bona Espero de d-ro L.C.Zaleski-
Zamenhof, la nepo de L.L. Zamenhof. 
8.Granda Origino – 30', 1987 – raporto pri la centro de Oomoto en Kameoka, Japanio.
9.Ŝafejo de la Naŭa Profeto – 26', 1992 – raporto pri la centro de Bahai-kredo en Haifa, 
Israelo   
10.La vizito de la imperiestro, 45', 1988 - raportaĵo pri la urbo Tai An kaj la sankta montaro 
Tai Ŝan en Ĉinio kun spektaklo rememoriganta la viziton de imperiestro antaŭ 2000 jaroj
11.Koncerto en kamparo, 20', 1988 – raportaĵo pri ĉina vilaĝo en la jaro 1988
12.Muroj de miljaroj, 30', 2004 – raportaĵo pri la Universala Kongreso de Esperanto en Pekino
13.Ie en Ĉinio – 25', 2004 – raportaĵo pri la ĉina urbo He Fej, ĉefurbo de la provinco Anhui
14.Kontenta drako – 20', 1988 – raportaĵo pri Cin Dao, granda havenurbo ĉe la Flava Maro en 
Ĉinio.
15.Kompreni kanguruon – 60', 1997 – raportaĵo pri Aŭstralio kaj UK en Adelajdo.
16.Kvin koloroj de Koreio – 30', 1994 – raportaĵo pri Korea Rspubliko kaj UK en Seulo.
17.Roko de libereco – 24', 2003 – raportaĵo pri la plej malgranda respubliko de la mondo San 
Marino 
18.Sieĝo de Malborko – 24', 2004 – raportaĵo pri la pola urbo Malborko, en kiu troviĝas la plej 
granda en la mondo mezepoka brika kastelo. Interesa ekzemplo de la  propagando de Esperanto 
pere de la agado utila por la urbo.
19.Valencio en fajro – 24', 2004 – raportaĵo pri la grava urbo en Hispanio kaj ĝia intersa 
folklora festo.
20.Rio antaŭ karnavalo – 24', 2003 – raportaĵo pri Rio de Janeiro
21.Kristnasko en Salvadoro – 20', 1987 – raportaĵo pri Salvador de Bahia (Brazilo)
22.Reveno al Finnlando – 20', 1989 – pola militkaptito revenas post multaj jaroj al Finnlando 
kaj serĉas lokojn, kie li laboris sklave por la germana armeo.
23.Ĉuvaŝa leciono – 22', 2005 – raportaĵo pri lingva festivalo en la ĉefurbo de Ĉuvaŝa 
Respubliko en Rusio. Interesa ekzemplo de propagando de Esperanto.
24.Chopin revenas al Majorko – 24', 1998 –F. Chopin pasigis vintron de la jaro 1837 en la 
hispana insulo Majorko kune kun la franca verkistino G.Sand. La filmo montras spurojn de tiu 
romantika aventuro.
25.Sur la pont' de Avinjon – 20', 1998 – raportaĵo pri suda Francio kaj la UK en Montpeljero.
26.Israelo 5753 – 26', 1992 – raportaĵo pri Israelo en la jaro 1992.
27.Malto – 30', 1992 – raportaĵo pri la mediteranea insulo de la suno kaj historio.
28.Gaja kaj trista tropiko – 24', 2003 – raportaĵo pri Amazonio
29.Mazi en Gondolando – 80', 1995 – helpfilmo por kurso de Esperanto en 16 lecionoj
30.Mazi revenas al Gondolando – 80', 1995 – helpfilmo por kurso de Esperanto en 7 lecionoj
31.Festema Sevilo -24',2007 - dokumenta filmo pri la andaluza ĉefurbo, aparte pri ĝiaj festoj.
32.Artama Barcelono – 24’, 2007 – dokumehta filmo ń v 



33.  Perlo de Oriento – 24’,2007 – dokumenta filmo pri Ŝanghajo
34.Nupto en Pekino  -12’ 2007 – edziĝfesto en la Pekina Universitato.   
35.Litova Lulilo –10’ – raporto pri inauguro de monumento al LL.Zamenhof en la vilaĝo 
Vejsejo, en kiu L.L.Z faris sian unuan kuracistan praktion kaj poluris la “Unuan Libron”.   
36.Aroma Jalto – 30’, 2008 – film raporto pri la Dunoninsulo Krimeo dum la esperantista 
aranĝo. 
37.En la ĉina universitato – 30’, 2008 – filmraporto pri la privata universiotato en Pekino kaj 
instruado de Esperanto en ĝi. 
38.Junularo volas danci– 20’, 2005impresoj pri la Internacia Junulara Kongreso en Zakopane.
39.Intermonta amikeco – 18’, 2006 – Rakonto pri Herzberg tuj post kiam ĝi estis proklamita 
“Esperanto-Urbo”. 
40.Potenco de Bona Volo –20 – 1998 – reportaz o ruchu filantropijno-religijnym Legion 
Dobrej Woli, który używa esperanta. 

Filmoj pri Esperanto en la pola lingvo
Filmy dot. esperanta w polskiej wersji językowej

1Zakątek Dobrej Nadziei –    18 ’ – 1984 – Reportaż o brazylijskim ośrodku wychowawczym 
Bona Espero.

2.  Esperanto 45’ -   1987 – film z okazji 100. rocznicy esperanta
3.   Owczarnia 9. proroka           26’  -   1992 – reportaż z centrum bahaismu w Haifie
4.   Powrót do Finlandii               25’  -   1989 -  reportaż zrealizowany przy pomocy
      esperantystów fińskich o Polaku, który wykonywał niewolniczą pracę przy budowie kolei 

niemieckiej w Finlandii.
5. Dobra Nadzieja w Górnym Raju 15’ – 2001 – reportaż o wizycie dr. Ludwika Zaleskiego- 
Zamenhofa w brazylijskim ośrodku wychowawczym „Bona Espero” . 
6. Jeden dzień w raju   24’ – 2003 – reportaż o Bona Espero
7. Oaza Wszystkich Świętych – 25’ – 1996 – Ludwik Zaleski-Zamenhof opowiada o swym 
pobycie w getcie warszawskim, kiedy mieszkał na plebanii kościoła Wszystkich Świętych.
8. Śladami Zamenhofa – 30’ – 1996 – Ludwik Zaleski-Zamenhof zwiedza miejsca pobytu 
swego dziadka w Polsce, na Litwie i na Białorusi. 
9. Oblężenie Malborka – 24’ – 2004 – reportaż o działalności esperantystów na rzecz 
promocji Malborka. 
10. Za chińskim murem – 24 – 2004 – reportaż o UK w Pekinie.
11. Gdzieś w Chinach – 24’ – 2004 – repoprtaż o mieście He Fej z udziałem esperantystów. 
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