
N
oc Świątyń to wydarzenie organizowane
w ramach obchodów Europejskiego
Dnia Przeciw Nietolerancji Religijnej

i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju
oraz Dnia Modlitwy o Pokój. W tegorocznej,
czwartej już edycji imprezy wzięła udział
mniejszość karaimska. 
W tym roku podczas wydarzenia można było

odwiedzić ponad 50 świątyń i domów modlitwy
reprezentujących 27 różnych wyznań w pięciu
dużych miastach Polski. Oprócz Warszawy
były to Poznań, Kraków, Gdańsk i Łódź. W sto-
licy Noc Świątyń urządzana jest przez Sto-
warzyszenie Warszawa Wielu Religii. Tego-
roczna edycja została objęta patronatem hono-
rowym Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, jak
również Polskiej Rady Ekumenicznej, Polskiej
Rady Chrześcijan i Żydów oraz Rady Wspólnej
Katolików i Muzułmanów. 
Pomysł Nocy Świątyń powstał w Warszawie,

gdzie ma swoje siedziby i prowadzi działalność
wiele wspólnot religijnych. Organizatorzy, zain-
spirowani Nocą Muzeów, postanowili urzeczy-
wistnić ideę otwartych drzwi, aby pokazać
mieszkańcom to, co często jest niedostępne.
Chodziło też o umożliwienie pogłębienia wie-
dzy, zarówno na temat głównych wyznań, jak
i mniejszych wspólnot religijnych, ukazanie
otwartości, różnorodności i wielokulturowości
miast-uczestników. Jak napisano na stronie
wydarzenia, „uważamy, że w obecnej sytuacji,
gdy niechęć do wszelkiej «inności» jest coraz
mocniej zauważalna, tego typu inicjatywy mogą
umożliwić poznanie grup społecznych zagrożo-
nych stereotypowym postrzeganiem. Uważamy,
że bezpośredni kontakt z przedstawicielami
mniejszości religijnych pomoże w przełamaniu
ewentualnych uprzedzeń. Chcemy by Noc
Świątyń była okazją do odwiedzenia miejsc naj-
ważniejszych dla przedstawicieli i przedstawi-
cielek różnych wyznań. Wierzymy, że będzie to
czas zwiedzania niezwykłych budowli i wyjąt-
kowych miejsc, rozmów z członkami wspólnot
religijnych, zadawania pytań i rozwiewania
wątpliwości. Będzie to również wydarzenie
o charakterze kulturalnym, któremu towarzy-
szyć będą koncerty, prezentacje czy warsztaty.”

Wprawdzie Karaimi w Warszawie nie mają
świątyni, co więcej, na terenie Rzeczpospolitej
w jej obecnych granicach nie istnieje ani jeden
karaimski dom modlitwy, niemniej – dzięki
uprzejmości Wolskiego Centrum Kultury przy
ul. Obozowej 85 – 22 września 2018 r. w sali
widowiskowej podczas czterogodzinnego pro-
gramu przekazywano wiedzę o Karaimach.
Spotkanie rozpoczął występ Młodzieżowego
Zespołu Folklorystycznego Dostłar, gromko
oklaskiwany przez publiczność. W części infor-
macyjnej Anna Sulimowicz i Adam J. Dubiński
opowiadali zebranym o historii, religii, języku
i kulturze najmniejszej mniejszości, jej cmen-
tarzu i obecności w Warszawie. A że nazwa
wydarzenia zobowiązuje, nie zabrakło też his-
torii karaimskich domów modlitwy, tych daw-
nych w Rzeczpospolitej i obecnie istniejących
poza jej granicami, a odpowiedzi na pytania
z sali uzupełniały przekazywaną wiedzę.
Jako że całe przedsięwzięcie pod nazwą Noc

Świątyń przebiega w formule „otwartych
drzwi”, skład publiczności zmieniał się w trak-
cie spotkania. W sumie, jak policzyła przedsta-
wicielka organizatora, odwiedziło nas ok. 120
osób. Wspominając organizatorów, nie sposób
nie wyrazić podziękowania p. Oli Żegocie za
ogromny trud włożony w to przedsięwzięcie,
a także pokłonić się Wolskiemu Centrum Kul-
tury za udostępnienie Karaimom sali.

Adam J. Dubiński
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O kienesach wczoraj
i dziś w Noc Świątyń

Występ Dostłar, 

a zwłaszcza jego

najmłodszych tancerzy,

spotkał się z wielkim 

zainteresowaniem 

i aplauzem.
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