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grudzie

Jak doj  do ulicy Karaimskiej? 

Czy b dz c po wiecie nigdy nie zadawali cie tego pyta-
nia?
A mo e nie wiedzieli cie, e w historii odwiedzanego mia-
sta by a ulica o tej nazwie? 
Zaproponowali my uczestnikom forum dyskusyjnego na 
stronie internetowej Zwi zku Karaimów Polskich zebranie 
znanych nam miejsc geograficznych zwi zanych z naszym 
narodem. Przebieg dyskusji prezentujemy wszystkim, kto 
jeszcze nie zajrza  na stron  www.karaimi.org/forum i nie 
klikn  na „KARAIMI” a nast pnie temat „TOPONIMY”. 

Irena Jaroszy ska

IJ: Proponuj  wszystkim forumowiczom zabaw : spiszmy 
miejscowo ci, w których wyst puje ulica Karaimska b d
pokrewna. Podajmy, czy jest to aktualna nazwa czy histo-
ryczna. Zaczn  bardzo popularnie: Troki, Litwa, Karaimu 
gatve (ulica), i postaram si  oryginalnie: Jerozolima, Ha-
Karaim Street (ulica). Kto nast pny?

PM: Lwów. Male ka ul. Karaimska na Zamarstynowie, 
aden z 3-ch okupantów nigdy tej nazwy nie usun . Co 

ciekawe, na planie miasta z 1931 r. jest opisana jako 
"Karaicka". Jekaterynos aw (obecnie Dniepropietrowsk) - 
do 1920 by a tam ul. Karaimska. Zdj cie do obejrzenia  
w internecie na stronie http://gorod.dp.ua/photo/
fullpic.php?id=200&album_id=82. Dzi  nazywa si  Szyry-
szowa (zas u ony radziecki badacz oceanów). Teodozja - 
jest ul. Karaimska, w internecie mo na znale  jedynie ad-
resy. 

IJ: W Eupatorii (Krym) jest ulica Karaimska. Obecnie 
przy niej mie ci si  centrum karaimskie - kienesy, restaura-
cja, muzeum. Przy tej samej ulicy przemieszkiwa  Adam 
Mickiewicz, o czym wiadczy pami tkowa tablica na domu 
mieszkalnym. W Haliczu (Ukraina) jest wci  ulica Kara-
imska (zamieszka a przez Karaimów, dzi  pozosta y przy 
niej tylko 2 domy karaimskie), w ucku (Ukraina) jest 
malutka ulica Karaimska (o Karaimach tu ju  tylko wspo-
mnienia w ród mieszka ców). Ostatnio dowiedzia am si ,
e w mie cie Bir ach (Litwa) jest ulica Karaimska, by o to 

kiedy  miasto licznie zamieszka e przez Karaimów (w po-
bli u granicy z otw ). Istnienie ulicy Karaimskiej w Bir-
ach mam nadzieje nied ugo sprawdzi  osobi cie. Nato-

miast pewne jest, e ulica Karaimu istnieje w Wilnie. Przy 
niej kilka domów z prze omu XIX i XX wieku. W temacie 
TOPONIMOW mie ci si  tez taka ciekawostka podawana 
na stronie www.heritage.lt: "W XV wieku w miejscowo ci 
Szeta (18 km od Kiejdan, Litwa) zamieszkali Karaimi, któ-
rzy by y wspania ymi wojownikami. Przypomina ich Kara-
imski Pagórek znajduj cy si  w okolicy Szety". 

RK: W Wilnie jad c w stron  lotniska jest przystanek auto-
busowy "Karaimu". W Bir ach jest ulica Karaimska 

(Karaimu gatve) i czy ulice Vilniaus i emaites - jest na 
niej 10 adresów. A teraz uwaga: w znanych nam wszystkim 
Trokach - s  dwie, tak, tak, DWIE ulice o nazwie Karaimu 
jedna gatve – ulica, a druga skersgatvis – uliczka ( cznik).
Kto wie, w którym miejscu jest ta druga? I jeszcze co do 
Wilna: oczywi cie w Wilnie te  jest ulica Karaimu, ma  
8 adresów. Kto zgadnie gdzie? I dlaczego przystanek auto-
busowy o nazwie Karaimu jest po drodze na lotnisko?  

IJ: Obawiam si , e ci, co wiedz  to nie forumuj , a foru-
mowicze nie wszyscy bywali na ZWIERZY CU, gdzie 
jest ulica Karaimska (Karaimu) oraz na przystanku 
„Karaimu kapines” (Karaimski cmentarz) w dzielnicy 
Liepkalnis (Góra Lipowa) w drodze na lotnisko przy cmen-
tarzu karaimskim i tatarskim. 

PM: Przystanek Cm. Karaimski jest owszem w rejonach 
lotniska, ale po drodze z Rosy, tu mapa http://
www.vilniustransport.lt/images/mrweb_1.gif,

MA: A czy w Poniewie u jest ulica Karaimska??? 

RK: Z ca  odpowiedzialno ci  w Poniewie u nie ma ulicy 
Karaimskiej, o czym powiadomi a mnie dzi  mailem pani  
z samorz du w Poniewie u.

MA: Kiedy  czyta am, e w okolicach ucka funkcjono-
wa a nazwa Pola Karaimskie, cho  na tych terenach ju
kto  inny gospodarzy ...

KP: Musia bym zajrze  do papierów, eby si  upewni , ale 
je eli mnie pami  nie myli, to nazwa Pola Karaimskie 
(Pola Karaimowskie) funkcjonowa a równie  gdzie
w okolicach Lwowa. A czy przypadkiem inna nazwa dla 
Kapu cianki (= wyspa w Trokach) nie by a Karaimka? 

MA: Fakt, jedna z nazw Kapu cianki by a Karaimka, a te-
raz funkcjonuje ona oficjalnie pod nazw  litewsk  o innym 
pochodzeniu.  

KP: W Polsce mieszka obecnie 61 osób o nazwisku Karaim 
oraz 7 o nazwisku Karaimow (http://www.herby.com.pl/
herby/).

MA: A'propos ró nego rodzaju nazewnictwa, to w Bir ach 
znale li my budk  - barek o nazwie "Kibininie" - czyli  
z litewska „kybyniarnia”. Kybyny to najbardziej charakte-
rystyczne danie karaimskie.  

IJ: A co z t  drug  ulic  w Trokach? Gdzie jest cznik ulic 
o tej nazwie? Dalej nie wiemy.... 

RK: Nie martwcie si  tak, e nie wiecie, to ukryte.... wi c
t umacz  dla wtajemniczonych: id c Zamo ciem w stron
Rakalni, ze 100 m przed rondem na ko cu miasta lub przed 
wej ciem na ziemie królewskie czyli pola karaimskie, 
g ówna ulica idzie lekko w prawo, a w lewo od niej odbija 
druga „karaimska ulica” w Trokach o nazwie Karaimu 
skersgatvis.




