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Jakub Szapiro

Człowiek 100‐lecia
Podczas uroczystego koncertu w Ope‐
rze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku wręczo‐
no wyróżnienia „Człowiek 100‐lecia”. Koncert
odbył się z okazji 100 –ej rocznicy odzyskania nie‐
podległości przez Białystok. Podczas tej uroczy‐
stości wyróżniono dziesięciu najwybitniejszych
białostoczan, którzy mieli największy wkład w roz‐
wój miasta w latach 1919–2019. Byli to: Seweryn
Nowakowski, Mikołaj Kawelin, Mordechaj Tenen‐
baum, Stanisław Bukowski, Irena Białówna,
Edward Kisiel, Ryszard Kaczorowski, Jerzy Maksy‐
miuk i Tomasz Frankowski oraz Jakub Szapiro, bia‐
łostocki dziennikarz, esperantysta, uczeń Ludwika
Zamenhofa.
Wyróżnienie z rąk prezydenta Białego‐
stoku – Tadeusza Truskolaskiego odebrał prezes
Białostockiego Towarzystwa Esperantystów –
Przemysław Wierzbowski.
Jakub Szapiro urodził się w Białymstoku 29 paź‐
dziernika 1897 r. Był inicjatorem pierwszego To‐
warzystwa
Esperanckiego
w
Białymstoku,
zapalonym propagatorem języka mię‐
dzynarodowego, dziennikarzem i na‐
uczycielem. Jako
czternastoletni
chłopiec nauczył się esperanta. Zdał
egzamin ze znajomości języka między‐
narodowego przed komisją, której
przewodniczył sam twórca esperanta,
L. Zamenhof. Całe swoje dorosłe i zawodowe życie
Szapiro związał z tym językiem. Był inicjatorem
zmiany nazwy ulicy Zielonej na ul. Ludwika Zamen‐
hofa.

Zamenhof w Warszawie
„Zamenhof w Warszawie” to pu‐
blikacja pomyślana jako przewodnik po War‐
szawie śladami Ludwika Zamenhofa, swoisty
spacer po mieście, z którym związał życie Lu‐
dwik i jego najbliżsi po opuszczeniu Białego‐
stoku w 1873 roku. To wycieczka śladami
przeszłości, ale także przechadzka tropem
współczesnych murali upamiętniających
Doktora Esperanto.
Jest to także
na
pewno
pionierska
praca na te‐
mat
losów
członków ro‐
dziny Zamen‐
hof.
Odnotowane
przez Roma‐
na Dobrzyń‐
skiego
szczegóły ich
biografii do‐
wodzą, że nie
tylko Ludwik
był postacią wybitną, wszechstronnie uzdol‐
nioną i realizującą się w różnych sferach ży‐
cia. Poznajemy ciekawostki z ich życia, m.in.
pasję wydawniczą Henryka Zamenhofa, bra‐
ta Ludwika, lekarza dermatologa i założycie‐
la dwutygodnika „Kobieta”, periodyku
wyjątkowego w skali Europy i odważnie po‐
ruszającego wiele tematów tabu.
Większą część życia rodzina Za

menhofa.pl)

Centrum im. Ludwika Zamenhofa,
Białystok ul. Warszawska 19
14 kwietnia 2019 r. , godz. 17.00
Promocja książki „Zamenhof w Warszawie”
oraz spotkanie z autorem,
Romanem Dobrzyńskim
Prowadzenie: Agnieszka Kajdanowska,
wstęp wolny.

menhof spędziła w Warszawie, mieście, któ‐
re w opowieści autora jawi się jako miejsce
szansy na nowe życie dla społeczności ży‐
dowskiej. Po latach staje się niestety także
miejscem ich tragicznego końca, którego
symbolem jest Umschlagplatz, skąd odcho‐
dziły transporty do Treblinki. Z warszawskie‐
go getta, o ironio, wiodła do niego ulica
imienia Zamenhofa…
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Roman Dobrzyński (ur. w 1937 r. w Warsza‐
wie) – pisarz, dziennikarz, podróżnik, reżyser filmów do‐
kumentalnych, reporter telewizyjny, zafascynowany
światem iberoamerykańskim; autor książek m.in. o Hisz‐
panii, Portugalii, Peru, Brazylii i Nikaragui.
Propagator esperanta, podkreślający polski rodowód ję‐
zyka międzynarodowego. Aktywny działacz ruchu espe‐
ranckiego. Jako prezes Polskiego Związku Esperantystów,
w 1987 roku organizował Światowy Kongres Esperanta w
Warszawie – w setną rocznicę narodzin języka międzyna‐
rodowego. W 1989 roku został wiceprezesem Światowe‐
go Związku Esperanta (UEA), w 2005 roku otrzymał tytuł
honorowego członka tej organizacji. (www.centrumza‐

www.fondumozamenhof.pl

Rysowali
Mistrza
Białostoccy esperanty‐
ści rysowali Zamenhofa. Okazją do tego
niezwykłego rysowania było spotkanie z
Daphne Xyris Marasca.
Włoska wolontariuszka opowie‐
działa o swoim mieście z którego pochodzi,
opowiedziała o swojej rodzinie i zaintere‐
sowaniach a następnie przeprowadziła bły‐
skawiczny kurs rysowania. Do dyspozycji
uczestnicy spotkania mieli ołówek, gumkę
myszkę i arkusz białego papieru. Jak się
okazało, zadanie nie było proste i naryso‐
wanie twórcy esperanta prawie wszystkim
sprawiło sporo trudności.
Ostatecznie powstało kilka por‐
tretów Mistrza i każdy był inny. Najbliżej
oryginału zdawał się być rysunek Sophi.

