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Od sierpnia b.r. Starostwo Nowego Miasta 

(Naujamiestis) koło Poniewieża ma swój herb. 

Po długich konsultacjach z heraldykami władze te-

go liczącego tysiąc mieszkańców miasta w rejonie 

poniewieskim postanowiły umieścić w herbie anio-

ła oraz symbol związany z Karaimami. Na oddziel-

nym polu umieszczono rozdwojony oszczep, odda-

jąc tym część jednemu z najmniejszych narodów 

zamieszkałych na Litwie. 

W XVII w. Nowe Miasto znane było w piśmien-

nictwie, jako Karaimskie Nowe Miasto. Spis ludno-

ści z 1858 r. wymieniał 150 Karaimów płci męskiej. 

Istniała tu kienesa, a cmentarz1 jest czynny do dziś. 

Starostwo Nowomiejskie nie posiadało dotych-

czas herbu. Obecnie będzie je symbolizować stąpa-

jący w prawo srebrny anioł (gr. angelo – posłaniec) 

ze złotym nimbem i takąż księgą w ręku. To pośred-

nik Boga na Ziemi. W lewym rogu, na złotym polu 

znajduje się, zaczerpnięty z herbu karaimskiego, 

rozdwojony niebieski oszczep, zwany też widłami 

bojowymi. Kolor nieba w heraldyce symbolizuje 

wierność, stałość i sumienność.  

O nowym herbie z karaimską symboliką można 

znaleźć informacje na wielu litewskich portalach 

internetowych, w tym w Wikipedii. Temat zaintere-

sował litewskich internautów, którzy przy okazji tej 

informacji często po raz pierwszy dowiadują się 

o innych, oprócz znanych ogólnie Trok, osadach 

karaimskich na Litwie.  
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