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Tekst zakwalifikowany do druku staje się 
własnością Awazymyz, którego prawa posiada 

Związek Karaimów Polskich. Redakcja zastrzega sobie
prawo redagowania nadesłanych tekstów.
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Łamy naszego pisma są otwarte dla wszystkich, którzy
zechcą podzielić się wiadomościami z życia Karaimów

i ich potomków. Zachęcamy do nadsyłania zdjęć, notek,
wspomnień – zamieścimy je w dziale Wydarzenia.

Zapraszamy do współpracy członków karaimskich spo-
łeczności w Polsce i za granicą, potomków Karaimów

i tych po prostu zainteresowanych Karaimami, słowem
wszystkich, którzy chcieliby podzielić się z czytelnikami
„Awazymyz” opowieściami o losach swoich rodzin, spot-

kaniach z Karaimami i związanych z nimi miejscach.

Pragnących wesprzeć naszą działalność prosimy
o wpłaty na cele statutowe:

Rachunek bankowy Związku Karaimów Polskich
Bank Zachodni WBK SA I Oddział Wrocław

24 1090 2398 0000 0001 0142 0701
Rachunki bankowe Fundacji Karaimskie

Dziedzictwo
PKO Bank Polski Oddział 9 w Warszawie

EUR 52 1020 1097 0000 7002 0270 8071
PLN 47 1020 1097 0000 7202 0270 8063

Fotografie na Ii IV okładce: Sauliaus Žiūros, Muzeum
Historyczne w Trokach oraz archiwum ZKP

W ystawa „Karaj Jołłary – Karaimskie
drogi. Karaimi w dawnej fotografii”
25 listopada 2016 r. zawitała do Mu-

zeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, gdzie
będzie gościć przez następne dwa miesiące.
Wernisażowi towarzyszył występ Michała Ku-
liczenki, który zaprezentował wybór piosenek
karaimskich. Występ ten odbył się w ramach
projektu „Życie w pieśni karaimskiej”, realizo-
wanego przy wsparciu finansowym Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Wystawa i występ spotkały się z bardzo cie-

płym przyjęciem zgromadzonych widzów i stały
się okazją do snucia opowieści nie tylko o języ-
ku, historii i kulturze, lecz również o trady-
cjach karaimskich i towarzyszących im przez
wieki pieśniach i piosenkach. Zachowane
w pamięci najstarszego pokolenia melodie
i zapisane w rękopisach słowa otrzymały szan-
sę na nowe życie w nowych wykonaniach.

Mariola Abkowicz
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„Karaimskie drogi” 
zawitały do Środy Śląskiej

Powyżej: Michał Kuliczenko z „asystentką” podczas wys

tępu. Poniżej: trzy pokolenia rodziny Abkowiczów.




