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Zgodnie z naszą nową świecka tradycją
23 grudnia 2006 roku w Trokach odbyła się impreza
zwana „w narodzie” „Karaimski Nowy Rok”, czyli za-
bawa karnawałowa pod auspicjami Związku Kultury
Litewskich Karaimów. Zorganizowały ją – zaproszenia
rozesłały, stoły kolorowo i smakowicie nakryły, dzieci
i mężów zmotywowały, potomstwo w kostiumy ubrały,
konkursy wymyśliły, imprezę prowadziły, bawiły, uci-
szały, uśmiechały się, podawały i sprzątały – nasze nie-
strudzone społecznice: Sania Szpakowska, Ola
Juchniewicz, Lena Szpakowska, Rytka Rajackiene,
członkinie „Katyn Odżachy”. Nawet rolę Dziadka
Mroza odegrały (Ania Firkowicz) w asyście Śnieżynki
(Misza Eszwowicz). Trzeba tu przyznać, że Dziadek
Mróz jak to teraz młodzież się wyraża - był „super”
czyli „łaał!!!” – postury był słusznej, a kształtów obfi-
tych, wyśmienity symbol roku nadchodzącego. „Snie-
guroczka” zaś zwiewna i seksowna dodawała parze
smaku. Zabawę rozpoczął taniec dziarski i skoczny, wy-
konany z zapałem przez wyżej wymienionych… Wokół
„Dieda Moroza” zgromadziły się Kurczaczki, Zajączki,
Misie, Elfy, Motylki, Rozbójnicy, Królowie, Królewny
małe i duże, z krajów zachodnich i wschodnich, Rape-
rzy oraz inne zabawne postacie i przystąpiły do kon-
kursów – recytowały, śpiewały, odgrywały scenki,
damuchiwały balony, zdobywały nagrody ku swojej ra-
dości i uciesze. Wśród gwaru rozmów, pilnie obserwu-
jąc zza barwnych stołów, nestorzy rodów, dziadkowie,
babcie i rodzice nagradzali oklaskami występujących.
Szumiało, radowało, w tańcu wirowało, brawa biło,
oczywiście trochę się pogadało, nowości omówiło…
Królewna Śnieżka wraz z Krasnoludkami w tańcu (nie-
strudzony zespół „Sanduhacz”) wór prezentów przy-
wlekli i zasłużenie wszyscy obdarowani zostali. Tak oto
było, tak się odbyło…

Z noworocznymi życzeniami szczęścia, zdro-
wia, dostatku oraz kolejnych przyjaznych i radosnych
spotkań – „specjalny korespondent Awazymyz w Tro-
kach”

Ciotka Rajka ☺
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Kalendarium

– Karaimskie Spotkanie Noworoczne –
Warszawa, 31 grudnia 2006

– Noworoczna siekiermotka – Troki,
23 grudnia 2006 – karaimskie spotkanie no-
woroczne.

– Festiwal Čia mūsų namai – Troki, 25 listo-
pada 2006 – występy zespołów Dostłar
i Sanduhacz

– Dni Kresowe Bielańskiego Ośrodka 
Kultury – Warszawa, 28 października 2006
– występy zespołu Dostłar 

– Biografie Gdańskie – Gdańsk, 22–23 wrze-
śnia 2006– występy zespołu Dostłar i pre-
zentacja karaimskiej kuchni

– Wielokulturowy Festiwal Galicja 2006 –
Krasiczyn, Bircza, 2–3 września 2006 –
występy zespołu Dostłar i referat
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji *Siekiermotka - zabawa taneczna, prywatka. Słowo utworzone
od karaimskiego siekiermia - tańczyć (przyp. red.)
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