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Wydarzenia i ludzie
Karaimi w Akademii Pedagogiki Specjalnej

W gościnie
u pedagogów

W

Zespół Dostłar wystąpił
podczas Wieczoru
Karaimskiego w składzie
zasilonym najmłodszymi
tancerzami.
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spółpraca Karaimów z polskimi
wyższymi uczelniami datuje się od
wielu dziesiątków lat. Najmniejsza
mniejszość jest od dawna przedmiotem zainteresowania nauki. Od wielu dekad, niemal od
początku odrodzenia polskiej państwowości,
Karaimi są też pracownikami naukowymi
i czynnymi badaczami swego języka, historii
i kultury. Spotkania, wykłady, kongresy, sympozja, konferencje naukowe, w których pojawia się tematyka karaimska i biorą udział nasi
przedstawiciele, odbywają się regularnie. Na
uniwersytetach w Warszawie, Krakowie
i Poznaniu prowadzony jest stały proces
dydaktyczno-naukowy, w innych ośrodkach
akademickich tematyka karaimska pojawia
się mniej regularnie, choć jest jak najbardziej
zauważalna. W wydarzeniach poszerzających
wiedzę o Karaimach uczestniczą nie tylko naukowcy-Karaimi, ale także członkowie społeczności wraz z reprezentującymi ich organizacjami. Takie popularyzatorskie wydarzenia miały
w ostatnich latach miejsce m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, w Szkole Głównej Gos-

podarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie czy w Akademickim Centrum Badań
Euroregionalnych w Gorzowie Wielkopolskim.
W bieżącym roku tematyka karaimska po raz
pierwszy zawitała w mury Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Okazją ku temu były majowe obchody święta
szkoły, tej niemal 100-letniej uczelni warszawskiej. Fundacja Karaimskie Dziedzictwo
i Związek Karaimów Polskich wraz z gościnnymi władzami uczelni przygotowały Wieczór
Karaimski, którego oprawę stanowiła wystawa
plakatowa „Karaimi w Niepodległej 1918-1939”. Zlokalizowano ją w holu głównym
przed aulami A i B, gdzie przez niemal dwa
tygodnie studenci, pracownicy i goście Akademii mieli możliwość poznawania historii
i dokonań najmniejszej mniejszości w dwudziestoleciu międzywojennym. Trzynaście
plansz ukazuje aktywność społeczną, religijną
i kulturalną Karaimów polskich, w tym m.in.
tak ważne wydarzenia w życiu społeczności
jak wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu polskiego, ingres Hadży Serai Szapszała
(11.09.1928), odwiedziny Prezydenta RP
Ignacego Mościckiego w gminach w Trokach
i Łucku (1927 i 1929), uchwalenie ustawy
o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku
Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej (1936)
czy budowę Muzeum Karaimskiego w Trokach
(1938).
Wieczór Karaimski w Akademii Pedagogiki
Specjalnej odbył się 21 maja. Licznie zgromadzonych powitał w murach uczelni jej wieloletni kanclerz, a obecnie Przewodniczący Rady
Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, dr Maciej
Olejniczak. Gospodarzami spotkania byli JM
Rektor APS, prof. dr hab. Jan Łaszczyk wraz
ze swoim gościem, prof. dr hab. Danutą
Gierczyńską, Rektorem Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Następnie głos zabrał
Adam Dubiński, prezes Fundacji Karaimskie
Dziedzictwo, który podziękował władzom
uczelni za gościnę i przedstawiając krótko historię powstania oraz działalności Karaimskie-
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go Zespołu Folklorystycznego Dostłar, zapowiedział jego występ. Wirujące kolorowe tancerki, orientalna muzyka i choreografia, dynamiczni przystojni młodzieńcy, a także uroczy
najmłodsi jeźdźcy w wieku szkolnym i przedszkolnym dosiadający swych drewnianych
rumaków nie mogli nie zrobić furory.
Oklaskom publiczności nie było końca.

W kolejnej części wieczoru prelekcje nt. najmniejszej
mniejszości
wygłosili
Adam
Dubiński i dr Anna Sulimowicz-Keruth.
Opowiadali o pochodzeniu, religii, historii
i współczesności, języku, życiu społecznym
i kulturalnym
najmniejszej
mniejszości.
Spotkało się to z żywym zainteresowaniem
zgromadzonych, czego dowodem były pytania
do prelegentów po zakończeniu ich wystąpień.
Dopisała licznie zgromadzona młodzież akademicka. Na tych, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o społeczności Karaimów, czekały
również archiwalne i aktualne egzemplarze
naszych periodyków, a także aktualny kalendarz karaimski na rok 2019/2020, którego
tematem jest zespół Dostłar. Miło było patrzeć,
że nasze wydawnictwa cieszą się zainteresowaniem zarówno młodzieży akademickiej, jak
i starszego pokolenia uczestników spotkania.
Długie dyskusje kuluarowe, w tym z zaprzyjaźnionymi
przedstawicielami
polskich
Ormian, były ukoronowaniem tego, jakże miłego, Wieczoru. Dziękujemy władzom Akademii
Pedagogiki Specjalnej za gościnę!
Adam J. Dubiński
Fot. Tomasz Piotrowski, Archiwum APS
Gościem gospodarza Wieczoru Karaimskiego,
prof. Jana Łaszczyka, była prof. Danuta Gierczyńska.
Wystawa „Karaimi w Niepodległej 1918-1939”
ukazuje najważniejsze wydarzenia z życia społeczności.
Prelekcje o Karaimach dopełniły
program Wieczoru Karaimskiego.
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