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Z karaimskiej prasy

W lutowym numerze (45) moskiew
skiego czasopisma „Karaimskije Vie- 
sti” ukazał się ciekawy artykuł T  Bo- 
gosławskiej pt. „Karaimi i Odessa” 
opisujący otwartą 29.09.1998 wysta
wę w odeskim muzeum. Natomiast 
w „Karaimskim kalejdoskopie” opisa
no chazarskie monety z wieków VII- 
X, którymi posługiwali się nasi 
przodkowie.
W marcowym numerze (46) opisano 
Konferencję krymskich Karaimów, 
która miała miejsce 30.01.1999 
w Eupatorii. Głównym tematem kon
ferencji było -  zachowanie i odro
dzenie narodowych świątyń w Dżuft- 
Kale i Eupatorii. Natomiast w dziale 
karaimskiej kuchni podano dwa 
przepisy na ganawy i krupnik.
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Przed blisko dziesięciu laty, na 
jednym z kolejnych zjazdów Karai
mów Polskich rozdaliśmy ankiety 
z pytaniami o trochę wiadomości ge
nealogicznych. Uzupełniane także 
w latach następnych ankiety te stały 
się zalążkiem tworzącej się kompu
terowej genealogii. To co wydawało 
się bardzo trudne do uchwycenia na 
kartce papieru stało się możliwe 
dzięki dynamicznie rozwijającej się 
technice komputerowej. Podjąłem 
się dzieła opracowania ankiet i wpi
sania danych do jednego z dostęp
nych wówczas programów genealo
gicznych. Zgromadziłem dane o bli
sko pół tysiąca naszych przodków. 
Niezależnie tematem interesowały 
się inne osoby, najwięcej osiągnęła 
Mariola Abkowicz, która na podsta
wie własnoręcznie zgromadzonych 
danych i tych z moich baz zbudowa
ła olbrzymie drzewo o ponad tysiącu 
konarach, w ostatnich miesiącach 
dołączył do nas bardzo aktywnie Ad
am Dubiński, który przy pomocy 
swoich rodziców rozbudował wiele 
gałęzi. Medium, które umożliwiło 
nam bezpośrednie i szybkie kontakty 
na linii WWW (Wrocław -  Warszawa 
- Wiesbaden) stał się Internet -  
poczta końca XX wieku. Wkrótce do
łączy do nas ponownie Anna Suli- 
mowicz, która zgromadziła dużą 
liczbę danych o Karaimach z gminy 
halicko-łuckiej, z których to danych 
częściowo już korzystaliśmy. 
Wszystkich pozostałych zapraszamy 
do udziału w odtworzeniu naszych 
korzeni aż do Anana ben Dawida.
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