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Nova Esperanta akcento sur la mapo de Bjalistoko

Juna Zamenhof
La 14-an de aprilo 2019 en
la loko, kie renkontiĝas la stratoj Zamenhofa kaj Lipowa en
Bjalistoko, aperis nekutima monumento de juna Ludoviko. Temas pri figuro de knabo, kiu
dum vagado atingis la foirplacon Kościuszki. Bjalistokanoj
kun intereso salutis lin en
sunplena, aprila dimanĉo. La
monumenton solene malkovris
la urbestro de Bjalistoko Tadeusz Truskolaski. Inter la gastoj,
kiuj ĉeestis la eventon, troviĝis
multaj
esperantistoj.
Estis
Esperantaj poemoj, kantoj kaj
interparoloj.

Ewa kaj Lidja
Kiam Lidja
Zamenhof estis 2-jara, Adamo forveturis
por studi en
Svislando. Du
jarojn poste en
tiu lando ek-studis Sofia.
En la hejmo restis Lidja, kiun la hejmanoj nomis Lilka. Ŝi estis vera
trezoro por la gepatroj, kiuj modere dorlotis ŝin. La domon de Zamenhofoj vizitadis tiam multaj gastoj el la tuta mondo, kiuj plejparte
estis esperantistoj.
Lidja verŝajne faris plej multe
por Esperanto, por ĝia popularigado, el la tuta familio. Ŝi kredis, ke ŝi
devas realigi la vivo-mision de la
patro: popularigi Esperanton.
…daŭrigo en la sekva paĝo
www

fondumozamenhof.pl

La monumento al juna Zamenhof estas sekva Esperanta akcento
sur la mapo de Bjalistoko. Ni jam
havas memortabulon kaj belegan
murpentraĵon sur domo ĉe la strato Zamenhofa. Ekzistas ankaŭ tabulo sur lernejo (ĉe la str. Warszawska)
kiun
frekventis
Zamenhof-lernanto, kaj sur domo
ĉe la strato Lipowa 31/33 estas tabulo dediĉita al Jakobo Ŝapiro. En
Bjalistoko estas la stratoj Esperantystów, Antoniego Grabowskiego
kaj Jakuba Szapiro. Estas la Bazlernejo n-ro 51 Ludoviko Zamenhof
kaj Porinfana Klinika hospitalo portanta la nomon de la kreinto de

Esperanto, kaj en la hospitalo – la
salono Lidja Zamenhof. Fine, en la
urbo estas ankaŭ memorŝtono (ĉe
la strato Piękna 3) omaĝe al la

Esperanto-revolucio en 1987, kiu
donis la ŝancon konstrui la Mondan Esperanto-Centron.
(sed)

Forpasis Ludoviko Kristoforo Zaleski-Zamenhof

Li mankos al ni
La 9-an de oktobro 2019 en
la aĝo de 95 jaroj mortis Ludoviko Kristoforo Zaleski-Zamenhof,
nepo de la kreinto de la univesala
lingvo Esperanto, honora civitano de Bjalistoko. Li naskiĝis la
23-an de januaro 1925. Liaj gepatroj estis Adamo kaj Wanda
Zamenhof, la avo estis L. L. Zamenhof. Lia patrino kaj li estis la
solaj membroj de la familio Zamenhof, kiuj travivis la duan
mondmiliton. Ludoviko Kristoforo Zaleski-Zamenhof volonte vizitis Bjalistokon, renkontis la
esperantistojn kaj la urbanojn. Li
interalie iniciatis la fondon de la
Medalo de Toleremo, partoprenis la laborojn de Fondumo Zamenhof, estis gasto de multaj
Universalaj Kongresoj.

Renkontiĝo ĉe monumento...
Ludoviko Kristoforo Zaleski-Zamenhof, same kiel lia avo kaj
la tuta Esperanto-komunumo, estas proksime ligita kun Bjalistoko.
Ludoviko Zamenhof ĉi tie naskiĝis, pasigis la infanaĝon,
frekventis lernejon. Danke al li en
la tuta mondo kiam oni parolas pri
Esperanto, oni pensas pri Bjalistoko. Menciante la nomon Zamenhof ni ankaŭ pensas pri Bjalistoko. La nepo de la fama kreinto
de Esperanto dum la lastaj jaroj
ofte vizitis la naskiĝurbon de sia
avo. Kutime liaj vizitoj rilatis al
Esperanto, tamen li volonte renkontis la loĝantojn de la urbo, parolis kun la urbestro aŭ la aŭtoritatoj de bjalistokaj altlernejoj.
Senokaze kaj okaze de organizataj ĉi tie aranĝoj, konferencoj kaj

Esperanto-renkontiĝoj. La unua
kialo estis vizito de granda grupo
de esperantistoj – partoprenantoj
de la 72-a Universala Kongreso
en Varsovio. Tiam oni donis gravan deklaron: ni konstruu la Mondan Esperanto-Centron en Bjalistoko. La fondo-akton oni
subskribis ĉe la monumento al
Zamenhof la 29-an de julio 1987.
Tuj poste kreiĝis Fondumo Zamenhof.
…daŭrigo en la sekva paĝo

