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14 kwietnia 2019 r. u zbiegu ulic Zamenhofa i Lipowej stanął niecodzienny pomnik
młodego Ludwika. To postać chłopca, który
w swych wędrówkach dotarł do Rynku Kościuszki. Białostoczanie z zainteresowaniem
powitali go w słoneczną, kwietniową niedzielę. Uroczystego odsłonięcia pomnika
dokonał prezydent miasta Białegostoku, Tadeusz Truskolaski. Wśród gości uczestniczących w tym wydarzeniu było wielu esperantystów. Były esperanckie wiersze,
piosenki i rozmowy.
Pomnik małego Zamenhofa to kolejny
esperancki akcent na mapie Białegostoku.
Mamy już pamiątkową tablicę i piękny mural
na budynku przy ul. Zamenhofa. Jest też tablica na szkole (przy ul. Warszawskiej), gdzie
uczęszczał uczeń - Zamenhof a na budynku
przy ul. Lipowej 31/33 poświęcona Jakubowi
Szapiro. Jest w Białymstoku ulica Esperantystów, Antoniego Grabowskiego i Jakuba
Szapiro. Jest Szkoła Podstawowa nr 51 im.
Ludwika Zamenhofa i Dziecięcy Szpital Kliniczny noszący imię twórcy esperanta, a w
szpitalu sala im. Lidii Zamenhof. Jest wreszcie pamiątkowy kamień węgielny (przy ul.
Pięknej 3) przypominający esperancki zryw
w roku 1987 dający nadzieję na budowę
Światowego Centrum Esperanta.
(sed)

Ewa i Lidia
Gdy Lidia Zamenhof miała dwa lata, Adam wyjechał na studia do Szwajcarii. Dwa lata
później studia w tym kraju rozpoczęła Zofia. W domu została mała Lidia, nazywana przez domowników Lilka. Była prawdziwym skarbem rodziców, którzy umiarkowanie rozpieszczali ją.
W domu Zamenhofów bywało wówczas wielu gości. Z całego świata i byli to głównie esperantyści.
Lidia chyba najwięcej z rodziny zrobiła dla esperanta, dla jego upowszechniania. Wierzyła,
że musi wypełniać życiową misję ojca, propagować esperanto. Nie interesowała się wcale
medycyną i tak, jak jej rodzeństwo Adam i Zofia nie myślała co chciałaby w przyszłości robić.
W ostatnim przed drugą wojną kongresie esperanta, który odbywał się w Bernie; w Szwajcarii,
Lidia Zamenhof nie mogła wziąć udziału. Krótko potem 1 września 1939 roku wybuchła
wojna.
...ciąg dalszy na nastepnej stronie.
www

fondumozamenhof.pl

