Sprawozdania:NewAz 2011-08-09 09:20 Strona 15

Dzień Mniejszości Narodowych,
Olsztyn, 11 czerwca 2011 r.

O

wicza „Karaj edim, Karaj barmen” (Karaimem
byłem, Karaimem jestem) wyrecytowali Aidar
Ławrynowicz i Nina Firkowicz. Goście Dnia
Mniejszości mieli również okazję spróbować
specjałów kuchni karaimskiej przygotowanych
przez Ingrydę i Miszę Szpakowskich, czyli
kawiarnię Kubietė z Trok. Karaimska prezentacja została przyjęta bardzo ciepło i z dużym
zainteresowaniem.n

Fot. Szymon Firkowicz

lsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości
Niemieckiej zorganizowało – już po raz
dziewiętnasty
z
kolei!
–
Dzień
Mniejszości Narodowych. Impreza odbyła się w
dniu 11 czerwca w Tawernie Pirat. W tym roku
gościem specjalnym festynu była społeczność
karaimska, którą zaprezentowała Mariola
Abkowicz, zapoznając organizatorów i gości
z historią i dniem dzisiejszym naszej społeczności. Widzowie, turyści i mieszkańcy Warmii
i Mazur, wśród których wielu było przedstawicieli mniejszości niemieckiej z województwa
warmińsko-mazurskiego, mieli okazję obejrzeć
występy dwóch naszych zespołów: Dostłar
z Warszawy, który zaprezentował się w wiązance tańców narodowych oraz karaimskiego
zespołu dziecięcego z Trok, który po raz pierwszy występował na zagranicznej imprezie.
Najmłodsi artyści wystąpili przez publicznością w tańcu kajtarma w wykonaniu trzech
dziewczynek i czterech chłopców. Piosenkę
„Atczech” (Konik) do słów Szymona Firkowicza
i muzyki Rimy Kungurcewej odśpiewał Kamil
Kobecki, zaś wiersz Zachariasza Abrahamo-

IV Festiwal Kalejdoskop Kultur,
Wrocław, 16-26 czerwca 2011 r.

Fot. Jarosław Rybski

J

uż po raz czwarty spotkały się mniejszości
narodowe i etniczne we Wrocławiu. W tym
roku oprócz finałowego koncertu na
Wyspie Słodowej, zorganizowano również cały
cykl imprez, które przez dwa tygodnie odbywały się we Wrocławiu. Należały do nich: otwarcie wystawy ormiańskiej „Z widokiem na
Ararat. Losy Ormian”, taneczne i wokalne
zajęcia warsztatowe, koncerty klubowe oraz
dwa wydarzenia wieńczące całe wydarzenie
– koncerty podczas Kalejdoskopowej Nocy
Świętojańskiej w Skansenie Pstrążna oraz
Koncert Finałowy IV Festiwalu Kalejdoskop
Kultur we Wrocławiu. Karaimski Zespół
Folklorystyczny „Dostłar” brał udział w obu,
prezentując wiązanki tańców karaimskich. n
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