
Kalendarium
Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów nr 1(8), 15

2004



lipiec

Uwieńczeniem naszych zajęć z dziećmi jest kolekcja 
ok. 200 prac 17 dzieci -  autorów z trzech krajów. Są 
to prace samodzielne i spontaniczne, o interesujących 
tematach i środkach wyrazu. Cieszą się zainteresowa
niem różnych organizacji, lecz najważniejsze, iż niosą 
przesłanie, że kultura karaimska ciągle jest żywa, 
nadal się rozwija i ma swoich twórców, może nie pro
fesjonalnych, ale równie zaangażowanych, oddanych 
historii i kulturze swoich przodków.

W 2001 r. część prac z kolekcji poplenerowej 
była wystawiona na dorocznej ekspozycji w Minister
stwie Kultury Litwy.

We wrześniu 2004 r. prace dzieci wystawione 
zostaną w Poniewieżu z okazji obchodów 100-lecia 
urodzin poety Szełumiela Łopatto.

Doceniając ważność przekazu multimedialnego, 
stworzyłam przy pomocy, za którą serdecznie dzięku
ję, Leonasa Rajackasa CD z prezentacją najlepszych 
prac z kolekcji.

Mam różnego rodzaju pytania o zorganizowanie

wystaw tu i ówdzie, ale o tym w odpowiednim cza
sie...

Nadzieja mnie nie opuszcza, iż trzy plenery to 
nie koniec... Rośnie następne pokolenie maluchów, 
które będzie chciało pobawić się w przedstawianie 
świata za pomocą koloru i kompozycji, ja  jestem goto
wa im w tym pomóc.

Opowieść Nadzieżdy Zajączkowskiej 
spisała Raisa Kobecka
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Kalendarium
Tydzień Kultury Karaimskiej organizowany 
przez Natoliński Ośrodek Kultury—Natolin, 
4-9 października 2004

Zjazd Kaszubów 2004 - Rola grup 
etnicznych w Zjednoczonej Europie— 
Sycowa Huta koło Kościerzyny, 17-19 
września 2004 r.

100 rocznica urodzin poety Szełumiela 
Łopatto— Poniewież, 11.09.2004

X Festiwal Kultury Kresowej—Mrągowo 
3 1 .0 7 - 1.08.2004

Letnia Szkoła Języka Karaimskiego— Troki, 
Koktebel, czerwiec - lipiec 2004

I Pomorskie Dni Kultury Etnicznej— 
Spotkanie integracyjne mniejszości 
narodowych i etnicznych— Sopot 2- 4 lipca 
2004 r.

Konferencja "Mniejszości bez państwa i 
grupy regionalne w III Rzeczpospolitej " - 
Kraków, 31.05 -01.06.2004

Sesja naukowa poświęconą pamięci dra 
Zygmunta Abraham owi cza (1923-1990) 
zorganizowana przez Komisję 
Orientalistyczną Oddziału Krakowskiego 
Polskiej Akademii Nauk i Instytut Filologii 
Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Kraków, 20.04. 2004 r.

Wykład dr Stefana Gąsiorawskiego Zarys 
dziejów Karaimów na ziemiach russko- 
litewsko-polskich, który odbył się w ramach 
posiedzeń Komisji Wschodniooeuropejskiej 
PAU -  Kraków, 12.01.2004 r.

Redakcja dziękuje serdecznie 
Emilii Łopatto,

Jadwidze Pileckiej i Szymonowi Pileckiemu 
za wykonaną pracę korektorską

O Copyright by Bitik 2004—Oficyna Wydawnicza 
Związku Karaimów Polskich 

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury
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