
Białystok młodego  Zamenhofa  to 
wystawa  multimedialna.  Oprowadza  po 
niej głos lektora w języku polskim, napisy są 
w  języku  esperanto  i  angielskim.  Poza  tym 
słyszymy dźwięki ulicy i muzykę klezmerską. 
Prezentowane  są  powiększone  fotografie 
kolekcjonerskie  przedstawiające  XIX  wiecz‐
ny  Białystok,  w  którym  urodził  się  i  żył 
pierwsze 14 lat Ludwik Zamenhof.  Poznaje‐
my  rodziców  Ludwika,  rodzeństwo,  drogę 
do szkoły. 

Ważnym  punktem  tej  opowieści 
jest białostocki ratusz – miejsce gdzie tętnił 
życiem  rynek.  To  tutaj  10‐letni  Ludwik  za‐
uważył, że kłębiący się gwar  wielojęzyczne‐
go  tłumu  kupujących  i  sprzedających  stale 

wrze kłótniami wynikającymi z niezrozumie‐
nia.  To    zjawisko  zainspirowało  chłopca do 
myślenia w jaki sposób doprowadzić do po‐
rozumienia między  ludźmi,  tak  aby byli  dla 
siebie  braćmi  a  nie  wrogami.  Wieloletnie 
rozmyślania  doprowadziły  do  stworzenia 
 międzynarodowego języka – języka uniwer‐
salnego służącego pokojowi. 

Na  wystawie  dowiadujemy  się  o 
wyjeździe rodziny Zamenhofów do Warsza‐
wy  i poznajemy symbolikę esperancką oraz 
słówka dzięki czterojęzycznemu słownikowi: 
obrazkowy, polski, esperanto i angielski.

W niedzielę bez opłat
Zwiedzanie wystawy  trwa  co naj‐

mniej 20 minut, czynna jest cały tydzień od 
godz.  10.00  do  17.00  oprócz  poniedział‐
ków. Ostatnie wejście na pół godziny przed 
zamknięciem,  czyli  o  godz. 16.30. Bilety na 
wystawę  kosztują  8  zł  –  normalny  i  4  zł  – 
ulgowy, obowiązują zniżki Białostockiej Kar‐
ty Dużej Rodziny (4 zł i 2 zł) oraz Aktywnego 
Seniora (4 zł). Niedziela jest dniem wolnym 
od  opłat.  Zwiedzający  może  skorzystać  z 
bezpłatnych ulotek opisujących wystawę w 
języku  polskim,  esperanto,  angielskim,  nie‐
mieckim,  francuskim,  białoruskim  i  rosyj‐

skim.  Na  terenie  Centrum  Zamenhofa 
znajduje się sklepik z gadżetami.

Zwiedzanie z przewodnikiem
Grupy  zorganizowane  tj.  10‐25 

osób mogą  umówić  przewodnika  w  języku 
polskim lub angielskim (z tygodniowym wy‐
przedzeniem),  dzięki  któremu  sprawniej 
można  zwiedzić  ekspozycję  i  który  uzupeł‐
nia  wiadomości  przekazywane  przez  lekto‐
ra  nagranego  w  offie  oraz  wyczerpująco 
odpowiada na pytania.

Warsztaty edukacyjne
Wystawa  cieszy  się 

zainteresowaniem  dzieci  i  młodzieży.  Dla 

tej  grupy  zaproponowane  są  także 
warsztaty  edukacyjne,  które  utrwalają 
zdobytą    podczas  zwiedzania  wiedzę 
(Ĉapelo  el  Centro  Zamenhof  ‐  Kapelusz  z 
Centrum  Zamenhofa,  Spektakleto  kun 
Ludoviko  ‐  Teatrzyk  z  Ludwikiem,  Gry 
Historyczne). 

Szeroka propozycja edukacyjna znajduje się 
na   stronie  http://www.centrumzamenho‐
fa.pl/p,103,edukacja. Więcej informacji pod 
numerem telefonu: 85 – 67 67 367,  85 – 67 
67 360 lub  kasa@centrumzamenhofa.pl

Goście z całego świata
Białystok  młodego  Zamenhofa 

zwiedzają  także dorośli  z Białegostoku oraz 
turyści z całego świata. Gościli nas Chińczy‐
cy,  Japończycy,  Francuzi,  Skandynawowie, 
Niemcy,  Belgowie,  Holendrzy, Włosi,  Ame‐
rykanie,  Anglicy,  Portugalczycy,  Hiszpanie, 
mieszkańcy  Wysp  Kanaryjskich,  Węgrzy, 
Ukraińcy, Białorusini, Litwini… 

Katarzyna Lewończuk‐Barańczuk.

(Foto:  z archiwum Białostocki Ośrodek Kul‐
tury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa)
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Poznasz  
po zielonej 
gwiazdce   


Esperantyści  dawno  już 

wybrali  swoje  symbole.  Są  nimi 
 flaga,  hymn    i  esperancka, 
                         pięcioramienna  gwiazda.  Pierwsza 
wersja  flagi  pojawiła  się  na  I 
Światowym Kongresie Esperanta w 
1905  w  Boulogne‐sur‐Mer 
(Francja)  jako  symbol  klubu 
esperanckiego,  który  organizował 
ten    kongres.  Flaga  lokalnego 
klubu  spodobała  się  społeczności 
międzynarodowej  i  została 
przejęta  jako  symbol  całego  ruchu 
esperanckiego. 


          Flaga ma zielony kolor 

  i zieloną , pięcioramienną gwiazdę na 
białym  tle.  Zielony  kolor  symbolizuje 
 nadzieję,  którą  zwaśnionym  narodom 
świata ma przynieść uniwersalny język 
Esperanto.  Biały  kolor  symbolizuje 
neutralność    języka,  a  pięć  ramion 
gwiazdy  –  pięć  kontynentów. 
 Esperancka  flaga  pojawia  się  zawsze 
podczas  oficjalnych  uroczystości  a 
gwiazdkę  noszą  esperantyści 
przypiętą  do  ubrania.  Dzięki    temu 
można    poznać  ,  że  osoba    tak 
oznaczona  zna  esperanto.  Można  to 
łatwo sprawdzić pytając: Ĉu vi parolas 
esperante?  (Czy  mówisz  po 
esperancku?).    
                                      

Gwiazdki bywają różne 
Esperanckie  gwiazdki,    bywa‐

ją  różne:  przypinane,  przyklejane, 
przykręcane  itp.  Ale  zawsze  zielone. 
Jest ich tyle rodzajów, kształtów, wzo‐
rów,  że  stały  się  przedmiotem  zainte‐
resowania  wielu  kolekcjonerów, 
niekoniecznie  posługujących  się  espe‐
rantem.  

Gdzie można  kupić  esperanc‐
ką  gwiazdkę?    Najczęściej  bywają  w 

esperanckich  klubach,  na  specjalnych 
stoiskach  podczas  kongresu.  Białosto‐
czanie  mieli  okazję  zaopatrzyć  się  w 
pamiątkową  esperancką  gwiazdkę 
podczas odbywającego się w tym mie‐
ście  Światowego  Kongresu  Esperanta 
w  2009  roku.  Przez  prawie  tydzień 
czynna była kongresowa księgarnia, w 
której  oprócz  esperanckich  wydaw‐
nictw  z  całego  świata można było  ku‐
pić oryginalne pamiątki. 

Tra la Mondo

Białystok 
młodego Zamenhofa




