
KARAIMI W POLSCE 



KARAIMI 

Karaimi to mniejszość etniczna i religijna wyznająca karaimizm. Około 1600 z 
nich żyje w Europie, kilka tysięcy w Izraelu, a mniejsze grupy w Turcji, USA i 
Egipcie. W 2011 roku 314 osób zadeklarowało się jako narodowość karaimska 
zamieszkująca Polskę, głównie okolice Wrocławia, Łodzi oraz Warszawy. 



HISTORIA OSADNICTWA 
KARAIMSKIEGO W EUROPIE 



JĘZYK 

 Ojczystym językiem Karaimów jest 
karaimski wywodzący się z grupy 
języków tureckich. Obecnie ze względu 
na małą liczebność Karaimów w Polsce, 
większość z nich posługuje się językiem 
polskim. W literaturze oraz liturgii 
używali języka hebrajskiego i 
karaimskiego. 





HISTORIA 

Pierwsze grupy Karaimów 
przybyły z Krymu w XIII wieku i 
osiedliły się na ziemiach księstwa 
halicko-wołyńskiego (Łuck, 
Halicz, Lwów). Na przełomie 
XIII/XIV w. duża grupa Karaimów 
została osiedlona w Trokach 
koło Wilna. Karaimi zatracili 
znajomość ojczystego języka, 
natomiast wyróżnia ich religia 
karaimska, wywodząca się z 
judaizmu.Na obecne tereny 
Polski Karaimi przesiedlili się po II 
wojnie światowej w wyniku 
repatriacji ze wschodnich 
kresów Rzeczypospolitej. 

 



RELIGIA 

Religia karaimska oparta jest na Starym Testamencie, a 

zwłaszcza na zawartym w nim Dekalogu, z zasadą i 

obowiązkiem indywidualnego i niezależnego od 

jakichkolwiek autorytetów ich przyswajania i 

interpretacji. Ostateczna krystalizacja form 

organizacyjno-prawnych dokonała się w VIII wieku na 

terenie Mezopotamii (Iraku).  



ZNANI POLSCY KARAIMI 

 Mariola Abkowicz (ur. 1964) – karaimoznawca 

 Aleksander Dubiński (1924–2002) – turkolog i orientalista 

 Aleksander Mardkowicz (1875–1944) – pisarz, poeta, wydawca 

 Szymon Pilecki (ur. 1925) – inżynier, badacz samolotów 

 Eugeniusz Robaczewski (1931–2003) – aktor filmowy i dubbingowy 

 Ananiasz Rojecki (1896–1978) – geofizyk 

 Sergiusz Rudkowski (1873–1944) – poeta, pisarz, działacz społeczny 

 Włodzimierz Zajączkowski (1914–1982) – turkolog 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariola_Abkowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Dubiński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Mardkowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Pilecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Robaczewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ananiasz_Rojecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sergiusz_Rudkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Włodzimierz_Zajączkowski_(turkolog)


ŻYCIE SPOŁECZNE 

Członków tej mniejszości łączy Karaimski Związek 
Religijny w RP oraz Związek Karaimów Polskich. 
Założona w 2003 roku prasa ,,Bitik'' zajmuje się 
tematami karaimistycznymi. Ważny jest również 
kwartalnik ,,Awazymyz'' wydawany od 2004 roku. W 
Warszawie znajduje się jedyny działający cmentarz 
karaimski. We Wrocławiu do 1989 działała jedyna w 
Polsce kienesa (dom modlitwy), prowadzona 
wówczas przez Rafała Abkowicza – ostatniego 
Polskiego hazzana (osobę nadzorującą gmine 
karaimską). 



WYBRANE ZABYTKI KARAIMSKIE 

Echał w Kienesie w Trokach Cmentarz karaimski w Trokach 



Karaimskie domy Kienesa w Wilnie 





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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