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Tu i tam
DZIAŁO SIĘ

Mniejszości narodowe i etniczne
w Polsce – stan obecny i perspektywy

N

a
Wydziale
Nauk
Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się
w dniu 19 maja br. konferencja
pt. „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
– stan obecny i perspektywy” zorganizowana
przez Instytut Politologii tego Uniwersytetu.
W konferencji, objętej honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia oraz
Wojewody Dolnośląskiego, wzięli udział
przedstawiciele mniejszości, naukowcy oraz

pracownicy administracji państwowej i struktur miejskich zajmujący się sprawami mniejszości we Wrocławiu. Wydarzeniu temu towarzyszyły dwie wystawy: „Urodzeni w Breslau
– świadkowie historii opowiadają” (przygotowana
przez
Niemieckie
Towarzystwo
Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu) oraz
„Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi
w dawnej fotografii” (przygotowana przez
Związek Karaimów Polskich). n

Karaj jołłary – karaimskie drogi
w Warszawie

W

znakomitą okazją do nawiązania kontaktów
z przedstawicielami społeczności karaimskiej
zarówno przez osoby zainteresowane tematyką
karaimską, jak i przez zwykłych warszawiaków. Obfitowało, jak zawsze, w wiele interesujących i wzruszających momentów, zwłaszcza,
gdy opowieści jednych uczestników spotykały
się z żywym odzewem innych, a wspominane
w nich osoby okazywały się siedzieć kilka foteli
dalej na widowni... n

Fot. Tomasz Kubaczyk

dniach 24 maja – 30 czerwca wystawa
dawnej fotografii karaimskiej gościła
w Domu Spotkań z Historią przy ulicy
Karowej w Warszawie. Ekspozycję rozpoczął
w dniu 24 maja wernisaż z udziałem wielu
zaproszonych
gości:
przedstawicieli
Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji,
Ministerstwa
Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Senatu RP,
Ambasady
Republiki
Kazachstanu,
Uniwersytetu Warszawskiego. Na zakończenie
prezentacji wystawy, we wtorek 28 czerwca
odbyło się Karaimskie Popołudnie w programie, którego znalazły się: spotkanie z prof.
Szymonem Pileckim, autorem wydanych przez
karaimską Oficynę Wydawniczą „Bitik” dzienników z lat 1939-1945 pt. „Chłopiec z Leśnik”,
wykład Adama Dubińskiego „Karaimi i ich
cmentarz w Warszawie”, poświecony Karaimom, których drogi od drugiej połowy XIX w.
wiodły do stolicy Polski, prelekcja Anny
Sulimowicz o języku karaimskim połączona
z nauką podstawowych zwrotów. Popołudnie
zakończyły pokaz filmu „Etniczne klimaty.
Karaimi najmniejsza mniejszość” (realizacja:
Waldemar Janda, 2008) oraz dyskusja
pt. „Karaimi wczoraj i dziś”, w której udział
wzięli Mariola Abkowicz, Adam Dubiński,
Szymon Pilecki i Anna Sulimowicz. Moderatorem był entuzjasta tematyki kresowej,
dr Tomasz Kozłowski z DSH. Spotkanie było
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