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Wydrzenia i ludzie

N a początku 2015 roku Związek Kultu-
ralny Karaimów Litewskich rozdał
wszystkim rodzinom karaimskim na

Litwie karty członkowskie. Jedna karta jest
przeznaczona dla dwóch osób dorosłych
i dwojga dzieci. Pozwala ona instytucjom kul-
turalnym zidentyfikować członków społeczno-
ści (gminy) karaimskiej.
Na chwilę obecną karta członkowska zapew-

nia posiadaczom wolny wstęp na wystawy
Muzeum Narodowego Litwy (Lietuvos naciona-
linis muziejus) i do Muzeum Historycznego
Trok (Trakų istorijos muziejus). Wystąpiliśmy
do muzeów o przyznanie takich ulg i jesteśmy
bardzo wdzięczni za udostępnione możliwości
i rzetelną współpracę.

Muzeum Narodowe Litwy posiada dziewięć
obiektów ekspozycyjnych. Rodziny karaimskie
po przedstawieniu karty mają bezpłatny wstęp
do ośmiu z tych jednostek (z wyjątkiem Wieży
Gedymina), a mianowicie do Nowego Arsenału,
Starego Arsenału, Bastionu Artyleryjskiego,
Domu-Muzeum Kazysa Varnelisa, Domu
Sygnatariuszy, Muzeum Vincasa Kudirki
(w Kudirkos Naumiestis), Muzeum Domu
Rodzinnego Jonasa Basanavičiusa (w Ožka-
baliai/Oszkobolach w rejonie wyłkowyskim),
Domu Pamięci Jonasa Šliūpasa (w Połandze).
Każda z tych placówek muzealnych ma swoje

stałe ekspozycje, ale organizuje również wysta-
wy czasowe. Są one zazwyczaj poświęcone his-

torii i współczesności Litwy, jej kulturze.
Więcej informacji o tych wystawach można
znaleźć na stronie internetowej Muzeum
Narodowego (www.lnm.lt) w językach litew-
skim, angielskim i rosyjskim.

Trockie muzeum jest nam wszystkim lepiej
znane. Ono również umożliwiło nam bezpłatny
wstęp na swoje ekspozycje. Więcej o muzeum:
www.trakaimuziejus.lt
Zapraszamy rodziny karaimskie do zwiedza-

nia tych muzeów. Możemy tam podziwiać wiele
ciekawych eksponatów, zyskać możliwość
poszerzenia swojej wiedzy o kulturze litew-
skiej. Zachęcamy również wszystkich do przy-
syłania nowych pomysłów na wykorzystanie
kart członków gminy. Propozycje i uwagi pro-
simy nadsyłać na adres poczty elektronicznej
Związku Kulturalnego Karaimów Litewskich:
karaim@karaim.eu. Będziemy wdzięczni za
dzielenie się z nami informacjami o potrzebach
naszych drogich członków gminy, a także za
zgłaszanie chęci pośrednictwa w rozmowach
o wykorzystaniu karty dla pożytku naszej spo-
łeczności. Na łamach „Awazymyz” zapraszamy
również do dyskusji o tym, czym jest dla nas
gmina (dżymat) w dzisiejszych czasach, jak
chcemy się w niej czuć, jak ją umacniać, jak
zachęcać rodaków do współdziałania na spo-
łecznej niwie.
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