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Serdecznie  zapraszamy w  nie‐
dzielę  14  kwietnia  na wydarzenia  upa‐
miętniające  Łazarza  Ludwika 
Zamenhofa  z  okazji  102.  rocznicy  Jego 
śmierci.

●  Godz.  12.00:  uroczyste  złożenie 
kwiatów pod pomnikiem dr. Esperanto 
przy  ul.  Białówny  i  przypomnienie  po‐
staci  inicjatora  języka  międzynarodo‐
wego.

●  Godz.  12.30:  uroczyste  odsłonięcie 
rzeźby  młodego  Zamenhofa  i  koncert 
zespołu  dziecięcego  Uku‐Donaco  Bjali‐
stoko  (wlot  ul.  Zamenhofa  w  Rynek 
Kościuszki).

●  Godz.  13.30:  prelekcja  Roberta  Ka‐
mińskiego,  delegata  Światowego 
Związku Esperantystów ds. ZEO, na  te‐

mat  obiektów  związanych  z  esperan‐
tem  i  Zamenhofem  na  świecie  (klub 
esperantystów,  ul.  Piękna  3).

●  Godz.  17.00:  Promocja  książki  “Za‐

menhof  w  Warszawie”  i  spotkanie  z 
autorem  Romanem  Dobrzyńskim  w 

BOK/CLZ,  ul.  Warszawska  19; 
szczegóły:  https://www.facebo‐
ok.com/events/332189220761128/

Memore  al Zamenhof 
 – Pamięci Zamenhofa

 „Kruszcie, kruszcie mury pomiędzy naro‐
dami, dajcie im możliwość swobodnie po‐
znawać  się  i  porozumiewać  na 
neutralnym  fundamencie, a dopiero wte‐
dy  będą  mogły  zniknąć  takie  potworno‐
ści,  które  dziś  oglądamy  w  wielu 
miejscach” –  z przemówienia Zamenhofa 
na  drugim  Światowym  Kongresie  Espe‐
rantystów, 1906 r.

Esperancka wizyta 
w Zabłudowie

Miejska  Bibilioteka  Publiczna 
w Zabłudowie zorganizowała w marcu 
 dla  uczniów  miejscowego  gimnazjum 
cykl  spotkań  pt.  „Kultura  języka”.  Go‐
ściem jednego ze spotkań był Przemy‐
sław  Wierzbowski,  który  opowiadał 
młodzieży  o  esperancie.  Uczestnicy 
mogli  poznać  historię  życia  Zamenho‐
fa  i  jego  związki  z  naszym  regionem, 
zobaczyć w jaki sposób działa zainicjo‐
wany  przez  niego  język,  dowiedzieć 
się o  ruchu esperanckim dziś oraz na‐
uczyć się podstawowych zwrotów.

Noce Otwarte
W  dniach  19‐20  marca  w  I  Li‐

ceum  Ogólnokształcącym  im.  Adama  Mic‐
kiewicza  zorganizowano  tzw.  Noce 
Otwarte  –  wieczorną  imprezę  otwartą  dla 
wszystkich  mieszkańców,  skierowaną 
szczególnie  do  potencjalnych  kandydatów, 
którzy  zamierzają  kontynuować  naukę  w 
tej szkole. 

Zainteresowani   mogli  odwiedzić 
wiele  stoisk  tematycznych  przygotowywa‐
nych przez uczniów klas artystycznych, gru‐
py sportowe, członków kół językowych i in. 

W  sali,  w  której  prezentowane 
były  koła  języka  angielskiego  i  niderlandz‐
kiego, swoje stoisko miało również Koło Ję‐
zyka  Esperanto  prowadzone  przez 
Andrzeja Zejdlera. W informowaniu o języ‐
ku  międzynarodowym  nauczycielowi  po‐
magał  wolontariusz  Wiktor  Łagutin.  Przy 
okazji  Białostockie  Towarzystwo  Esperan‐
tystów przekazało na  rzecz  szkolnej biblio‐
teki  zbiór  wydawnictw  esperanckich.

17  IV  1919  r.  Tymczasowy  Komitet 
Miejski  zatwierdził  wykaz  nowych 
nazw  ulic  Białegostoku.  Z  inicjatywy 
sekretarza  Komitetu,  esperantysty  Ja‐
kuba  Szapiro,  dawna  ulica  Zielona 
otrzymała  imię  urodzonego  przy  niej 
Ludwika Zamenhofa.

Przypomnijmy, że w Białymstoku aktu‐
alnie oprócz wspomnianej ulicy są tak‐
że  ulice:  Ludwika  Zamenhofa,  Jakuba 
Szapiro,  Antoniego  Grabowskiego  i 
Esperantystów.  Wszystkie  związane  z 
esperantem.

Z historii

100‐lecie  ulicy  Zamenhofa w Białymstoku

Tra la Mondo




