
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.
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„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


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 rodo‐

wód  języka międzynarodowego.  Aktywny  działacz  ruchu 

esperanckiego. Jako prezes Polskiego Związku Esperanty‐

stów, w 1987  roku organizował  Światowy Kongres Espe‐

ranta  w  Warszawie  –  w  setną  rocznicę  narodzin  języka 

międzynarodowego.  W  1989  roku  został  wiceprezesem 

Światowego  Związku  Esperanta  (UEA),  w  2005  roku 

otrzymał  tytuł  honorowego  członka  tej  organizacji. 

(www.centrumzamenhofa.pl)














Zamenhof w Warszawie
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.

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. 

www.fondumozamenhof.pl
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 w Internecie

Nasz  nowy  magazyn  (także  nu‐
mer  "0")  dostępny  jest  w  wersji  elektro‐
nicznej. Można go przeczytać      na  stronie 
Fundacji  im.  Ludwika  Zamenhofa: 
www.fondumozamenhof.pl.

    Czekamy  na  Państwa  uwagi, 
propozycje  tematów  i  inne  sugestie  doty‐
czące  nowego  czasopisma.  Napiszcie  co 
Wam  się  w  nim  podoba  a  co  należy  nie‐
zwłocznie zmienić.
  Korespondencję  należy  kiero‐
wać  na  adres:  fondumo@gmail.com  lub 
pocztą  na  adres:    Fundacja  im.  L.  Zamen‐
hofa, 15‐282 Białystok, ul. Piękna 3.
(sed)

Jednym  z  symboli  ruchu 
esperanckiego  jest hymn  „La Espe
ro”  (Nadzieja).  Do  słów    Ludwika 
Zamenhofa  melodię  skomponował 
Belg  Félicien  Menu  de  Ménil.

Ciekawą  inicjatywę  podjęli 
francuscy  esperantyści  z  grupy 
Esperanto  Provence  ,  którzy  twier
dzą,  że  międzynarodowy  hymn  po
winien  mieć  znacznie  bogatszą  i 
ciekawszą  oprawę  muzyczną.  De
klarują, że nie zmienią   ani nut, ani 
też  słów  esperanckiego  hymnu  ale 
przygotują  jego  niezwykłe  wykona
nie.  Francuzi  mają  do  dyspozycji 
oświadczonych  muzyków,  profesjo
nalne studio nagrań i wsparcie UEA 
oraz  esperantystów  na  całym  świe
cie. W grupie  pracujących  nad  pro
jektem  jest  m.in.  doświadczony 
kompozytor  Jean  Claude  Roger. 
  Dotychczas  hymn  wykony
wany  był  najczęściej  przy  akompa
niamencie  fortepianu  a  teraz    jego 
nowa  wersja  wspierana  będzie  or
kiestrą  symfoniczną(4  instrumenty 
smyczkowe, 3 drewniane bluesowe, 
3  instrumenty dęte,  fortepian, base

ball,  bęben,  akordeon).  Francuscy 
esperantyści  chcą  by  hymn  zaśpie
wała    profesjonalna  wokalistka  a 
efekt tych dokonań ma być nagrany 
na CD.  

Na  realizację  Projektu 
Esperanto  potrzeba  zebrać  co  naj
mniej 10 000 euro. Realizatorzy po
mysłu  zamierzają  zebrać  pieniądze 
wśród  esperantystów  i  liczą  na 
wsparcie  wszystkich,  komu  ten  po
mysł  spodoba  się.    Zbiórka  prowa
dzona  będzie  przez  platformę 
KissKissBankBank.  Pomoże  ona 
zbierać  fundusze  na    5.  kontynen
tach. 
Na  stronie    http://www.kantoespe
ro.org/  znaleźć  można    szczegóły 
realizowanego  projektu. 

Działania  francuskich  espe
rantystów  wesprzeć  może  każdy 
przekazując  darowiznę    za  pośred
nictwem  strony:  https://www.kis
skissbankbank.com/fr/projects/esp
erantoandlafrancafrateenko
muna musicalproject.

La Espero inaczej
Ciekawy pomysł francuskich esperantystów

Nowe  władze  Fundacji  Zamenhofa
Od stycznia 2019 zmieniła skład  Rada Fundacji im. Ludwika Zamenhofa. Obecnie tworzy ją: 

Dariusz Kijowski  (prezes)  (Uniwersytet w Białymstoku), Przemysław Wierzbowski  (BTE  ‐ Białostockie 
Towarzystwo Esperantystów), Ilona Koutny ( ILEI – Międzynarodowa Liga Esperantystów Nauczycieli), 
Barbara Pietrzak (UEA – Światowy Związek Esperantystów), Monika Małgorzata Syczewska (Podlaski 
Urząd Wojewódzki), Justyna Sokólska  (UM Białystok),  Iwona Kondraciuk  (TEJO ‐ Światowa Organiza‐
cja Młodzieży Esperanckiej). Zmienił się też Zarząd Fundacji. Prezesem pozostał Stanisław Dobrowol‐
ski, sekretarzem  Mariola Pytel. W skład Zarządu wchodzi także Anna Mocarska.

Informacja turystyczna

Kto pyta, 
nie błądzi

‐ Każdy turysta, który odwiedzi punkt In‐
formacji  Turystycznej  otrzyma  mapy, 
przewodniki  i  ulotki  w  swoim  języku  ‐ 
mówi  Agnieszka  Brulińska‐Skarżyńska, 
kierownik  referatu  promocji  i  turystyki 
UM  w  Białymstoku  ‐  Informacje  o  szla‐
kach  turystycznych  i  zabytkach,  które 
warto  zobaczyć    dostępne  są  w  kilku 
wersjach  językowych,  m.in.  angielskie, 
niemieckie,  rosyjskie,  hiszpańskie,  wło‐
skie. Turyści zainteresowani szlakiem Lu‐
dwika  Zamenhofa  otrzymają  ulotki 
esperanckie,  mapy  a  nawet  płyty  z  na‐
uką esperanta.

Nie ma  problemu  z  porozumie‐
niem  się bez względu na  to, w  jakim  ję‐
zyku  mówi  turysta,  bo  w  trudniejszych 
sytuacjach  pomaga  Internet,  twierdzi 
pani  Agnieszka  Brudzińska‐Skarżyńska.  Z 
nowych  i  ciekawych  obiektów  poleca 
wszystkim  gościom,  nie  tylko  esperanc‐
kim  dwa  punkty  widokowe:    wieża  ko‐
ścioła  św.  Rocha  (Księdza  Adama 

Abramowicza  1)  i  wieża  cerkwi  św.  Du‐
cha  (ul.  Antoniuk  Fabryczny  13).  Cieka‐
wych miejsc w Białymstoku i najbliższych 
okolicach  nie  brakuje.  Warto  zapytać  o 
nie w   jednym z kilku funkcjonujących w 
mieście punktów informacji turystycznej. 
 Niektóre  z  nich  czynne  są  we  wszystkie 
dni tygodnia w sezonie.

Gdzie pytać?
1.  Centrum  Informacji  Turystycznej,  ul.  Ko‐
ścielna 1a, czynna w sezonie od 1 czerwca do 
30  września  –  poniedziałek    godz.  8  –  17, 
wtorek – niedziela w godz. 9.00 – 17.00, poza 
sezonem  –  poniedziałek  –  piątek  w  godz. 
9.00  –  17.00.
2.  Multimedialne  Centrum  Informacji  Tury‐
stycznej,  ul.  Jana  Kilińskiego  1  (w  Bramie 
Wielkiej)    w  sezonie    od  10‐18.
3.  Szkolne  Schronisko  Młodzieżowe  „Podla‐
sie” al. Piłsudskiego 7b.
4.  Regionalne  Centrum  Informacji  Turystycz‐
nej, ul. Malmeda 6, w sezonie od poniedział‐
ku  do  niedzieli  w  godz.  10‐17,  po  sezonie 
 poniedziałek – piątek od godz. 9 do 17.
5.  Regionalny Oddział  PTTK, ul. H.  Sienkiewi‐
cza 53 lok. 3/3.

Tra la Mondo
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O Boticário ‐ 
znaczy aptekarz, 
arbo – to drzewo

Arbo  ‐  to  męska  woda  kolońska 
 stworzona i opracowane przez firmę kosme‐
tyczną  O  Boticário  w  roku  2012  z  myślą  o 
żądnych przygód  i  zmotywowanych mężczy‐
znach,  którzy  traktują przyrodę  jako  główną 
inspirację  życia.  Zapach  z  nutą  liści  poma‐
rańczy,  geranium,  mięty,  mandarynki  i 
grejpfruta.   

Opakowanie  100 ml  kosztuje  oko‐
ło  40  dolarów.  Jest    też  Arbo  Ocean  –  aro‐
matyczne  perfumy  dla  mężczyzn  zostały 
wprowadzone  na rynek w roku 2016. Głów‐
ną  nutą  zapachu  jest  drzewo  i  bursztyn.

Arbo,  znaczy drzewo
  Także  w języku portugalskim arbo 
– to drzewo. Ciekawa jest historia powstania 
firmy Boticario. 22 marca 1977 r.  apteka za‐
łożona  przez  Miquela  Krigsnera  w  samym 
centrum  Kurytyby  (Brazylia)  przyjęła  pierw‐
szych klientów. W  tej  aptece  leki wytwarza‐
ne były  ręcznie, na  zamówienie. To nie była 
zwykła apteka. Posiadała restaurację, w któ‐

rej można  było wypić  kawę,  przeczytać  cza‐
sopisma i poczekać na przygotowywane leki. 

Takie  rozwiązanie  spodobało  się 
klientom  i  chętnie  tu przychodzili. Wykorzy‐
stał  to  właściciel,  który    wprowadził  do 
sprzedaży  nowe  produkty:  kremy  nawilżają‐

ce,  szampon,  płyny  do  kąpieli  na  bazie  wo‐
dorostów.  Wszystkie  pod  marką  Boticario  i 
cieszą się do dziś uznaniem.  

Najpierw był mikser
Co  ciekawe,  produkty    Krigsner  te 

wytwarzał  w  aptece  wykorzystując  mikser, 
który  otrzymała  jego  siostra  w  prezencie 
ślubnym. Już w 1976 roku sytuacja firmy by‐
ła tak dobra, że powstaje sklep z kosmetyka‐
mi    na  lotnisku w    Kurytybie. W  ciągu  kilku 
lat  mała  apteka  stała  się  początkiem  sieci 
ponad  3600  sklepów  w  Brazylii  i  600  w  in‐
nych krajach. 

Marka  Boticario  stałą  się  ulubioną 
marką  Portugalczyków.  Pierwsza  ekskluzyw‐
na  perfumeria  powstała w  centrum handlo‐
wym  Amoreiras.  Dzisiaj    Boticario  ma  w 
Portugalii  50  takich  perfumerii  i  ponad  200 
tysięcy  fanów na FB.

Boticario a Esperanto
Czy  nazwa  arbo  ma  jakikolwiek 

związek  z  esperantem? Nie wiadomo. Może 
to  tylko  szczęśliwy    zbieg  okoliczności  ale 
fakt  faktem,  że nazwa perfum  i  firma Bocti‐
cario  znane  są  na  całym  świecie,  także 
 esperantystom.
(Foto: amazon.com)

Czy  są  wśród  was  esperanty‐
ści? – zapytała nas nauczycielka  lingwi‐
styki.  Dwadzieścia  par  zakłopotanych 
 oczu spojrzało na nią. Po krótkim wyja‐
śnianiu  czym  jest  język  międzynarodo‐
wy  wszyscy  w  grupie  zaczęli  ziewać. 
Wszyscy  oprócz  mnie  –  wówczas  20‐
letniego  studenta  Uniwersytetu  Peda‐
gogicznego  w  dalekim    Chabarowsku. 
Kilka  dni  później  nauczycielka  podaro‐
wała  mi  stary  radziecki  podręcznik 
esperanta. Jej ojciec zamierzał wyrzucić 
go  z  innymi  śmieciami,  lecz  ona  w 
ostatniej  chwili  go  powstrzymała. 
„Masz szczęście” – powiedziała mi, czy‐

niąc  tym  samym  aluzję,  że  jest  to 
moje przeznaczenie.

Tak  rozpoczęła  się moja  zielo‐
na  podróż,  która  kilka  lat  później  za‐
prowadziła  mnie  do  Białegostoku.  W 
listopadzie  2018  r.  przyjechałem  do 
miasta  urodzin  Zamenhofa,  by  praco‐
wać  jako wolontariusz   w  ramach  pro‐
jektu Glocal (Erasmus+) w Białostockim 
Towarzystwie  Esperantystów.    Do  mo‐
ich  zadań  należy  między  innymi  na‐
uczanie  esperanta,  współpraca  z 
Centrum  im.  Ludwika  Zamenhofa  i  bi‐
blioteką  esperancką  Esperanto‐Libraro, 
organizowanie  spotkań  w  Białostockiej 
Kawiarni  Językowej  i  pomoc  przy 
wszystkich  wydarzeniach  związanych  z 
esperantem.  Projekt  potrwa  do  końca 
czerwca.

Śladami Zamenhofa
Moim  zdaniem  Białystok  zaj‐

muje ważne miejsce w sercach wszyst‐
kich  esperantystów.  Spacerując 
ulicami,  po  których  kiedyś  chodził  sam 
Zamenhof  oraz  czując  wielokulturo‐
wość  regionu, wyobrażam sobie często 
nastrój  panujący w mieście  przed  laty. 
W wyobraźni  towarzyszę młodemu  Lu‐
dwikowi w drodze do jego szkoły ulica‐
mi, na których ludzie mówią po polsku, 
rosyjsku,  w  jidysz.  Języki  te  zaczynają 
mieszać  się  w  mojej  głowie  i  wydaje 

się,  że  nagle  straganiarze,  robotnicy    i 
zwykli  przechodnie  zaczynają mówić w 
jednym  języku,  w  pełni  rozumiejąc  je‐
den drugiego.

Pacifiko i Espero
Chociaż  nigdy  nie  byłem  dzia‐

łaczem  ruchu  esperanckiego,  zaintere‐
sowała  mnie    historia  wykorzystania 
języka międzynarodowego w moim  re‐
gionie. Pierwsi esperantyści pojawili się 
na  tzw.  Rosyjskim  Dalekim  Wschodzie 
już  pod  koniec  XIX  w. Wtedy  we Wła‐
dywostoku  założono  klub  esperancki 
„Pacifiko”, zresztą działający do dziś. W 
latach  20.  XX  w.  również  Chabarowsk 
mógł  się  pochwalić  klubem  esperanty‐
stów,  noszącym  nazwę  „Espero”.  Nie‐
stety, działalność na  rzecz esperanta w 
regionie prowadzi dziś jedynie kilka po‐
jedynczych  osób, mieszkających w  róż‐
nych miastach i wsiach.

Esperanto jest moim 
przeznaczeniem

Symboliczne  jest  to,  że  kilka 
dni  przed  moim  wyjazdem  do  Polski 
przypadkiem  spotkałem  nauczycielkę, 
dzięki  której  zostałem  esperantystą. 
Podziękowałem  jej  i  powiedziałem,  że 
miała  rację.  „Ale  w  jakiej  sprawie?”  – 
spytała  zaskoczona.  „Esperanto  jest 
moim  przeznaczeniem”  –  uśmiechając 
się odpowiedziałem.
Wiktor Lagutin

Esperanto jest moim przeznaczeniem
Tra la Mondo
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Jest taka biblioteka

Esperanto 
Libraro

Światowy  Kongres  Esperanta 
zawitał w 2009 roku do Białegostoku. To po 
raz  pierwszy  w  mieście  urodzin  twórcy 
Esperanta  odbyła  się  tak  wielka 
międzynarodowa  uczta  esperancka. 

Esperanto  Libraro  jest  filią  nr  14, 
Książnicy Podlaskiej  im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku funkcjonującą w Centrum Za‐
menhofa  od  12  maja  2010.  Otwarto  ją  z 
udziałem m.in.  dyrektora  Biblioteki  Narodo‐
wej,  przedstawicieli  władz  miasta  i  woje‐
wództwa.  Ogłoszona  przez  esperantystów 
akcja „100 książek na 100‐lecie” oraz prośba 
do  gości  kongresowych  o  przywiezienie  po 
jednej  książce    z  literatury  kraju  pochodze‐
nia  dały  efekty.  W  rok  po  Kongresie  zapeł‐
nione  były  półki  biblioteczne  pozycjami  w 
języku  esperanto  lub  dotyczące    tematu 
esperanta.  Książki  opracowane  są  zgodnie  z 
programem Biblioteki Narodowej.  Stare wy‐
dania  z  początku  XIX  w.  są  digitalizowane  i 
dostępne w  bibliotece  cyfrowej.  Po  nowsze 
wydania  zapraszamy  do  Esperanto  Libraro 
mieszczącej  się  przy    ul.  Warszawskiej  19.

Bajki,  romanse powieści

Dzieci  znajdą  tu  esperanckie  bajki 
z  całego    świata,  także  te    napisane współ‐
cześnie  i  wydane  w  3‐4  wersjach  języko‐
wych.  Dorośli  mogą  wybrać  z  literatury 
pięknej  tłumaczenia  dzieł  polskich,  ale  i  za‐
granicznych.

‐    Mamy  romanse,  powieści  obyczajowe, 
science  fiction,  komiksy,  kryminały,  poezję, 
sztuki  teatralne…    ‐ mówi  Elżbieta  Karczew‐
ska  ‐  Są dwujęzyczne  zeszyty  literacki  będą‐
ce  efektem  corocznego  konkursu 
literackiego pn. „Esperanto łączy  ludzi”. Ma‐

my podręczniki do nauki esperanta, encyklo‐
pedie i słowniki.

W  czytelni  biblioteki    dostępnych 
jest  ok. 200 tytułów gazet esperanckich sta‐
rych i nowych. Obok nich oczekują na czytel‐
ników  audiobooki,  CD,  DVD  z  piosenkami  i 
filmami.

Turyści  z  całego  świata  odwiedza‐
jący Białystok, nie omijają   Centrum Zamen‐
hofa i  często odwiedzają również Esperanto 
Libraro.  Naprawdę,  warto  tu  zajrzeć,  nawet 
wtedy,  gdy  nie  znamy  jeszcze  esperanta. 
(LK)

Na świecie  jest wiele bibliotek, 
które  w  swych  zbiorach  gromadzą  ory‐
ginalne  wydawnictwa  esperanckie  oraz 
książki dotyczące  esperanta.

Jedna  z  najstarszych  i  najwięk‐
szych  bibliotek  esperanckich  znajduje 
się  w  niemieckim    Aalen.  Została  zało‐
żona w 1908 roku przez doktora Alberta 
Schramma.  Już  w  dziesiątym  roku  ist‐
nienia posiadała w zbiorze   ponad 1200 
książek.  Obecnie  w  80  %  dostępne  są 
tam  zbiory  w  wersji  elektronicznej. 
 Także esperantyści japońscy mają swoją 
bibliotekę.  Znajduje  się  w  Tokio    przy 
 Japońskim    Instytucie  Esperanckim.  Po‐

siada  ponad  10  tysięcy  tytułów  espe‐
ranckich  wydawnictw  z  całego  świata 
wśród  nich  m.in.  rzadkie  książki,  takie 
jak  pierwszy  podręcznik  esperancki, 
opublikowany  w  Japonii  w  1906  roku. 
Około  6  tysięcy  esperanckich  książek  i 
broszur,  1  400  czasopism  i  gazet,  stare 
lub współczesne, oryginalne,  ręcznie pi‐
sane  dokumenty  słynnych  esperanty‐
stów,  w  tym  L.L.  Zamenhofa  znaleźć 
można w bibliotece przy muzeum espe‐
ranta w Gray  (Francja). Nie  sposób wy‐
mienić  wszystkich  bibliotek,  które  w 
swych  zbiorach  posiadają  oryginalne 
książki  esperanckie  lub  wydawnictwa 

dotyczące  esperanta.  Spore  zbiory  ksią‐
żek    zgromadzone  są  w  bibliotece  au‐
stralijskich  esperantystów  (Australia 
Esperanto  Asocio),  w  Anglii,  we  Wło‐
szech,  na  Węgrzech,  w  Austrii.

Oto wybrane biblioteki z esperanckimi zbiorami

‐ Aŭstralia Esperanto‐Asocio
‐ Aŭstria Nacia Biblioteko
‐ Flandra Esperanto‐Ligo
‐ Esperanto‐Fondajo Cesar Vanbiervliet
‐ Privata biblioteko Marc Vanden Bempt
‐ Biblioteko Carlos Domingues
‐ Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la ‐ 
Lingvo Internacia, CDELI
‐ Knihovna Klubu esperantistů v Brně
‐ Biblioteko de Esperanto‐muzeo en Svitavy
‐ Germana Esperanto‐Biblioteko Aalen
‐ Detlev kaj Wera Blanke
‐ Fritz‐Hüser‐Instituto
‐ Saksa Esperanto‐Biblioteko
‐ Interkultura Centro Herzberg
‐ Esperanto‐Biblioteko en Kijlo
‐ Biblioteko Juan Régulo Pérez
‐ Esperanto‐Biblioteko Ramon M. Pedrals
‐ Museu d'Esperanto de Subirats
‐ Nacia Esperanto Muzeo Gray
‐ Fonds Espérantiste Deligny
‐ Esperanto‐Biblioteko Hyppolite Sebert 
‐ Dokumenta Esperanto‐Centro
‐ Esperanto‐Kolektaĵo Fajszi
‐ Nacia Esperanto‐Biblioteko kaj Arkivo
‐ Biblioteko de Japana Esperanto‐Instituto
‐ Biblioteko Hector Hodler
‐ Biblioteko Montagu C. Butler
‐ Esperanto‐Biblioteko en Ŝimonoseki
‐ Esperanto Nova‐Scotia
‐ Esperanto‐Biblioteko Berlin

Tra la Mondo
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Dzieci  z  Przedszko‐
la Samorządowego nr 52 im. 
Kubusia  Puchatka w  Białym‐
stoku wiedzą kim był Ludwik 
Zamenhof,  dlaczego  język 
esperanto  jest  taki  ważny 
dla  ludzi  i  gdzie można  spo‐
tkać esperantystów.
‐  Dzieci  nie  znają  jeszcze  li‐
ter,  więc  uczą  się  esperanc‐
kich wierszyków i piosenek – 
mówi  Elżbieta  Karczewska, 
realizatorka  esperanckiej 

edukacji  –  Rysujemy  portre‐
ty  Ludwika  Zamenhofa,  gra‐
my  w  esperanckie  gry 
planszowe.  Przedszkole  czę‐
sto  odwiedzają  esperanccy 
goście z całego świata.

Małych  esperanty‐
stów spotkać można pod po‐
mnikiem  twórcy  esperanta 
w  rocznicę  jego  urodzin, 
chętnie  też aktywnie uczest‐
niczą  w  esperanckich    im‐

prezach.
‐  Kiedy  przy  okazji  rozdania 
świadectw  powiedziałam 
przybyłym  rodzicom,  że  w 
ub.  kadencji  Parlamentu  Eu‐
ropejskiego  odbyło  się  z  po‐
zytywnym  skutkiem 
głosowanie  nad  przydatno‐
ścią  w  UE  języka  esperanto, 
 czytałam  w  ich  oczach  nie‐
dowierzanie.  
Wasze  dzieci  już  są  obywa‐
telami  świata  –  powiedzia‐
łam  z  przekonaniem  – 
opowiada Elżbieta.
(Tekst i foto: KE)

Mali poligloci

Fenomen 

 Pana Tadeusza 


Dzieło  Mickiewicza  zostało 
wydane w  języku esperanto  już w 1918 
roku. Autor pierwszego przekładu, Anto‐
ni Grabowski, początkowo uważał pracę 
nad  przetłumaczeniem  epopei  za  rzecz 
niemożliwą. 


Mimo obaw Grabowski po mi‐
strzowsku  wykorzystał  słowotwórczy 
system języka esperanto i udowodnił je‐
go  genialnie  przemyślane  możliwości,  a 
tym  samym  zrealizował  ambitny  plan 
zachowania  oryginalnej  wersyfikacji, 
czyli  trzynastozgłoskowca.  O  sukcesie 
Grabowskiego  niech  świadczy  fakt,  że 
„Pan Tadeusz” najczęściej na  inne języki 
był przekładany przeważnie prozą. 


Na  podstawie  przekładu  „Fa‐
raona”  na  ten  język  dzieło  Bolesława 
Prusa ukazało  się w  języku  chińskim. W 
ten  sposób  międzynarodowej  popular‐
ności  doczekała  się  także  „Marta”  Elizy 
Orzeszkowej.  Powieść  została  przetłu‐
maczona  z  esperanto  na  język  japoński, 
dzięki  czemu  w  latach  20.  ubiegłego 
wieku polska pisarka  trafiła na  listę  lek‐
tur szkolnych w Japonii. 
(czytelniczy.pl) 


20 lat temu w 1999 roku

Pierwszy
 Medal Tolerancji 
otrzymał papież
 Jan Paweł II.

Fundacja  im.  Ludwika  Zamen‐
hofa    ustanowiła Medal  Tolerancji.    Na‐
daje  go        wybitnym  osobom  bądź 
instytucjom     m.in.  za  zrozumienie  i  po‐
szanowanie odmienności kulturowej, na‐
rodowej,  seksualnej  czy  religijnej.    W 
kapitule  Medalu  Tolerancji  zasiadają 
przedstawiciele organizacji esperanckich, 
władz  miejskich  Białegostoku  i  woje‐
wództwa  podlaskiego.  Medal  wykonał 
białostocki  artysta  plastyk  Dymitr  Groz‐
dew.   Na awersie umieścił   on dwie dło‐
nie  trzymające  gałązkę  oraz  napis: 
„tolerancja”.  Na  rewersie  –  podobiznę 

Zamenhofa  i  Pałac  Branickich,  najbar‐
dziej  znany  białostocki  zabytek.

Pierwszy  Medal    Tolerancji 
 wręczono w roku 1999 papieżowi Janowi 
Pawłowi  II.   Medal  był  jednym  z  darów, 
które  otrzymał    papież  w  czasie  spotka‐
nia  z  wiernymi  w    Drohiczynie.   

Akt  wręczenia  Medalu  Toleran‐
cji  Janowi  Pawłowi  II  został  oficjalnie 
włączony do programu wizyty papieskiej 
w  1999  r.;  wybrano  moment  po  mszy 
ekumenicznej w Drohiczynie  na Podlasiu 
w  dniu  10  czerwca.  Ludwik  K.Zaleski‐Za‐
menhof,  honorowy  patron  Fundacji,  w 
asyście  Hanny  Konopki,  prezesa  zarządu 
Fundacji  oraz  Wojewodziny  Podlaskiej 
wszedł po schodach przed ołtarz polowy 
i  powiedział:  Kristanoj,  hebreoj  kaj  ma‐
hometanoj….  Jan  Paweł  II  z  uśmiechem 
zareagował: Och, Esperanto! 
Wydarzenie  było  transmitowane  przez 
telewizję ogólnopolską i opisane w książ‐
ce  Romana  Dobrzyńskiego    „Ulica  Za‐
menhofa”.

Tra la Mondo   

Dobra  wiadomość
Ludwik  Zamenhof  spędził  w 

Białymstoku  dzieciństwo  i  młodość. 
Chodził  do  szkoły  przy  ul.  Warszaw‐
skiej,  chętnie  spacerował  po  mieście, 
bywał  na  dawnym  Siennym  Rynku.  O 
jego  epizodzie  w  Białymstoku  przypo‐
mina nowy pomnik, który pojawi się w 
śródmieściu.  To  realizacja  bu‐
dżetu  obywatelskiego  z  roku  2017. 
Wówczas  to  wygrał  projekt  z młodym 
Ludwikiem stojącym na posadce z  lite‐
rami  alfabetów  trzech  języków  ‐  pol‐
skiego, rosyjskiego i jidysz. 

Pomnik  ma  przypominać 
mieszkańcom i przyjezdnym, że twórca 
esperanta  przeżył  młodzieńcze  lata  w 
Białymstoku.  Do Warszawy wyjechał  z 
rodzicami  w  roku  1873.  Więcej  napi‐
szemy  w  następnym  wydaniu  "Tra  la 
Mondo".  (sed)



Białystok 
młodego

 Zamenhofa
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. 
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www.espero.bialystok.pl

O esperancie 
w Internecie

Białostockie  Towarzystwo  Espe‐
rantystów    serdecznie  zaprasza  do 
odwiedzin    strony  internetowej.  Na  niej 
białostoccy  esperantyści  regularnie 
zamieszczają    informacje  o  najciekawszych 
wydarzeniach  związanych  z  esperantem  w 

Białymstoku  i  regionie.  Można  tam  także 
znaleźć m. in. teksty dotyczące historii ruchu 
esperanckiego  i  jego  najwybitniejszych 
przedstawicieli,    informacje  o  szlaku 
esperanta  oraz  listę  projektów,  w  których 
organizacja bierze udział. 

Istotną  częścią  strony  jest 
kalendarz  Google,  który  każdy  może 
abonować  –  dzięki  temu  na  telefonie 
pojawiać  się  będą  przypomnienia  o 
nadchodzących  wydarzeniach  esperanckich.
Adres  strony  to  www.  espero.bialystok.pl.
P. Wierzbowski

Konkurs literacki 2019

Jestem obywatelem świata
Książnica  Podlaska  im.  Łukasza 

Górnickiego  w  Białymstoku  i  Białostockie 
Towarzystwo  Esperantystów  ogłaszają  9. 
edycję  konkursu  literackiego  „Esperanto  łą‐
czy  ludzi”  na opowiadanie pt.  „Jestem oby‐
watelem  świata”.  Konkurs  został  objęty 
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Białegostoku.

Celem  konkursu  jest  m.in.  krze‐
wienie  idei esperanta  i  języka zainicjowane‐
go  przez  białostoczanina  Ludwika  Łazarza 
Zamenhofa,  jako  uniwersalnego,  ponadna‐
rodowego środka porozumiewania się ludzi, 
inspirowanie  wszystkich  do  czytania  litera‐

tury pięknej oraz próba oceny świata, który 
nas otacza, w kontekście wspólnego  języka. 
Konkurs dedykowany jest dla młodzieży po‐
wyżej 15. roku życia i dorosłych.

Prace    do  3  stron  maszynopisu 
(mogą być napisane  w języku polskim lub w 
esperanto)  należy  przesłać  do    30 września 

2019  na  adres  f14kp@ksiaznicapodlaska.pl 
lub  dostarczyć  osobiście  do  Centrum  Za‐
menhofa przy ul. Warszawskiej  19  –  „Espe‐
ranto‐Libraro”.  Dla  autorów  najlepszych 
prac  przewidziane  są  nagrody  rzeczowe  i 
wyróżnienia.  Wszystkie  10  nagrodzonych  i 
wyróżnionych  utworów  ukaże  się  w  zeszy‐
tach  literackich  „Bjalistokaj  kajeroj  n‐ro  9” 
w  2  wersjach  językowych:  po  polsku  i  w 
esperancie. 

Prace  nagrodzone  i  wyróżnione 
będą przedstawione w czasie 20. Białostoc‐
kich  Dni  Zamenhofa  i  na  stronie  Towarzy‐
stwa  oraz  na  Facebooku  fb.com/bjalistoko,

  a  praca  nagrodzona  Nagrodą  Główną  do‐
datkowo  na  stronach  espero.bialystok.pl, 
ksiaznicapodlaska.pl.

Szczegóły,  w  tym  regulamin  kon‐
kursu  znajduje  się  na  stronie:  https://espe‐
ro.bialystok.pl/pl/konkurs‐literacki‐2019/

Spotkania klubowe
15  lutego w  klubie  przy  Pięknej 

3  odbyło  się  spotkanie  z  Elą  Karczewską, 
która  opowiedziała  o  listopadowym  wy‐
jeździe  grupy  esperantystów  do  Maroka. 
Oprócz  wysłuchania  ciekawej  prezentacji 
uczestnicy  mogli  spróbować  tradycyjnych 
słodyczy marokańskich  oraz  herbaty  zwa‐
nej „marokańską whisky”.

18  lutego  Stanisław  Dobrowol‐
ski  z  Fundacji  im.  Ludwika  Zamenhofa 
przygotował  spotkanie  „Słodkie  Esperan‐
to”,  którego  głównym  tematem  był  cu‐
kier.  Można  było  wziąć    udział  w 
konkursie  ze  znajomości  słów  esperanc‐

kich  tematycznie  związanych  ze  słodycza‐
mi,  poznać  ciekawostki  związane  z 
cukrem  oraz    samodzielnie  przygotować 
watę cukrową.

22  marca  Nina  Pietuchowska 
opowiadała o San Marino – najstarszej re‐
publice  i  jednym  z  najmniejszych  krajów 
świata. W  sierpniu  2018  r.  odbył  się  tam 
85. Włoski Kongres Esperantystów, w któ‐
rym uczestniczyła Nina. Mogliśmy  poznać 
jej  wrażenia  z  imprezy,  dowiedzieć  się  o 
kraju,  jego  historii,  regionie  i  tradycjach.

Białostocka 
Kawiarnia Językowa

W  każdy  2.  i  4.  poniedziałek 
miesiąca od godz. 18 zapraszamy na spo‐
tkania  organizowane  w  białostockiej  Ka‐
wiarni  Fama.  Wśród  stolików,  przy 
których  ćwiczyć  można  języki  świata, 
znajduje  się  również  esperancki.
Białostocka  Kawiarnia  Językowa  zainicjo‐
wana  przez wolontariuszy  BTE w  2009  r. 
skupiła wokół  siebie  spore  grono  uczest‐
ników,  a  spotkaniom  towarzyszą  często 
prezentacje  dotyczące  języków  i  kultur 
świata. 

Serdecznie  zapraszamy  wszyst‐
kich  zainteresowanych  chcących  posze‐
rzać  swoją  znajomość  języków  w 
najprostszy sposób – w luźnej atmosferze 
przy  kawiarnianym  stoliku.

P. Wierzbowski, fot. Marek Dąbrowski
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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
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