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Awazymyz 2005  

BOGUS AW FIRKOWICZ,
23.03.1949 – 15.03.2005. 
Bogus aw Firkowicz urodzi  si  we Wroc awiu jako 

drugi syn (po tragicznie zmar ym bracie, Jerzym) Micha a
i Tamary z d. Szpakowskiej. Pocz tkowo uczy  si  we Wro-
c awiu, a pó niej – w Warszawie, dok d jego ojciec – pra-
cownik banku – zosta  s u bowo przeniesiony. Zach cony 
przez swego kuzyna z Wilna, Juraska Kobeckiego, podj
studia na Wydziale Fizyki UW i po ich zako czeniu dosta
przydzia  pracy jako nauczyciel fizyki w szkole redniej.
W zawodzie tym pracowa  jednak tylko przez okres nakazu, 
gdy  uzna , e dzia alno  ta jest zbyt nudna. Poniewa  za
fascynowa  go kontakt z ksi k , zw aszcza star , archiwal-
n , zabytkow , wkrótce zacz  wspó pracowa  z antykwa-
riatem, gdzie uczestniczy  w organizowaniu okresowych 
aukcji, sporz dzaniu katalogów, wycen itd. Z czasem sta  si
cenionym w Warszawie specjalist . Zbiera  te  pochwa y od 
zagranicznych poszukiwaczy unikalnych „bia ych kruków”. 
Ostatnio zaanga owa  si  w wydanie polskiego przek adu
ksi ki Sz. Szyszmana Le Karaisme. Ses doctrines et son 
histoire. Gwa towna i ca kiem niespodziewana mier  wy-
rwa a go z szeregu aktywnych dzia aczy i adne ale nie 
mog  tego zmieni . W zwi zku z jego mierci  w oknie wy-
stawowym antykwariatu Lamus przy ul. Nowomiejskiej 7  
w Warszawie by  wystawiony nekrolog egnaj cy zmar ego
wspó pracownika i przyjaciela. W przemówieniach po e-
gnalnych podkre lano wielkie umi owanie Zmar ego do 
ksi ki i g bok  znajomo  spraw z ni  zwi zanych. 

W katalogu Antykwariatów Warszawskich Lamus 
na XX Aukcj  ksi ek i grafiki z 21 maja 2005 r. na stronie 
przedtytu owej zamieszczona jest nast puj ca notka: dr Bo-
gus aw Firkowicz (1949–2005). Z g bokim alem zawiada-
miamy, e 15 marca 2005 zmar  nasz przyjaciel Bogus aw
Firkowicz, fizyk j drowy z wykszta cenia, antykwariusz  
z wyboru. Wspó pracowa  z nami prawie 10 lat, a od 8 lat 
by  jednym z g ównych autorów katalogów. Bogu  po wi ci
si  ksi kom bez reszty, sta  si  ich znawc  i mi o nikiem na 
podobie stwo dawnych bibliofilów, dla których najwi ksz
rozkosz  by o docieranie do tajemnic ukrytych w starych 
ksi kach i dzielenie si  z innymi odkryciami. Jego wiedza, 
zaanga owanie oraz poczucie humoru towarzyszy y nam 
nieustannie i wype nia y ycie naszej antykwarycznej rodzi-
ny. Wiele mu zawdzi czamy. To ostatni katalog, w przygoto-
waniu którego bra  udzia . B dzie nam Ciebie brakowa o... 
Hanna i Andrzej wraz z zespo em antykwariatu, bibliofile  
i przyjaciele. 

Fizycznie Bogu  by  bardzo podobny do swego 
dziadka, równie  Bogus awa Firkowicza, trockiego u u
hazzana i p. o. hachana, zmar ego równie  w ca kiem nie-
spodziewanych okoliczno ciach, w wieku 50 lat (we wrze-
niu 1915 r. w Ostrowiu k/Pskowa). 

Cze  Twej pami ci, Drogi i Nieod a owany Bogu-
siu!

Szymon Pilecki 
Warszawa 

TOWIASZ AWRYNOWICZ,
10.01.1923 – 6.04.2005. 
Towiasz (Tolek) awrynowicz, syn Józefa i Doroty 

z d. Zaj czkowskich, urodzi  si  i przez ca e ycie mieszka
w Trokach, na Zamo ciu, w obszernej posiad o ci dziadków 
i rodziców, a po jej po arze, w domu zbudowanym na tym 
samym miejscu, znacznie mniejszym, lecz nowocze niej-
szym. Mia  trzech starszych braci (Romualda, Micha a
i Ibrahima), a poniewa  Jego rodzina sama uprawia a przy-
nale ne jej pola, wi c pracy od najm odszych lat nikomu nie 
brakowa o. Najl ejsz , jednak uci liw , by o wyje d anie 
latem na nocny wypas koni, u atwiaj cy zaoszcz dzenie
zapasów siana. Inn , nie tak ju atw , zw aszcza gdy konia 
do tego nie u ywano, by o zaopatrywanie obozów harcer-
skich i kadeckich, które rozk ada y si  w lasku w Rakalni 
lub na wyspach. Niezale nie od tych zaj  dwa razy w tygo-
dniu dominowa  zbiór, mycie, sortowanie i adowanie na 
wozy ogórków, wiezionych nast pnie przez ca  noc na targ 
do Wilna. Po wojnie, gdy pola ju  nie by o, gdy  przej  je 
ko choz, dzia alno  Tolka zmieni a si  – zosta  cenionym 
pracownikiem biura statystycznego, w którym pracowa  a
do emerytury. Tak jak dziadek, ojciec, bracia i wielu ówcze-
snych Karaimów, mia  rozleg  i g bok  wiedz  dotycz c
religii, tradycji i liturgii, by  wielce aktywny podczas nabo-
e stw. Podobnie jak brat Romuald, który przez kilka lat 

wyr cza  hazzana w odprawianiu nabo e stw, gdy brata ju
nie by o – Tolek równie  czyni  to z uczuciem i pe nym za-
anga owaniem. By  g boko religijny i mia  niepodwa alne
zasady moralne, dzi ki czemu cieszy  si  szacunkiem  
i uznaniem zarówno w ród Karaimów, jak i ogó u tych, któ-
rzy z Nim stykali si . ycie rodzinne nie by o zbyt askawe,
o eni  si  z troczank , Juli  z d. Nowick , z któr  mia  dwie 
córki, Nadziej  i Emili , jednak ona wcze nie, w 1977 r., 
zmar a, a ywot wdowca obarczonego dzie mi nie by a-
twy. Mimo to zawsze by  pogodny i skory do pomocy in-
nym. Jako mieszkaniec Zamo cia, od dzieci stwa wro ni ty 
w sprawy karaimskich pól i ogrodów, odznaczaj cy si  do-
br  pami ci , by  prawdziwym ekspertem w sprawach ziem-
skich – co, do kogo i w jakich granicach nale a o. W pami
uczestników warszawskiego seminarium karaimskiego Ka-
raj kiu lari w 2003 r. wpisa  si  uczuciowym odprawieniem 
mod ów. Po d ugiej chorobie i cierpieniach zmar  6.04.2005 
r. Cze  Jego wietlanej pami ci!

Szymon Pilecki 

IRENA PILECKA,
5.11.1934 – 16.05.2005. 
W wieku niepe nych 71 lat opu ci a karaimsk  spo-

eczno  Litwy. Urodzi a si  w Trokach w rodzinie urz dni-
czej Siemiona i Anny Jutkiewiczów. W 1951 r. wst pi a do 
Seminarium Pedagogicznego w Trokach. Uko czy a je  
w 1955 r., nabywaj c uprawnienia nauczycielki w m od-
szych klasach i zosta a skierowana do pracy w szkole red-
niej w Ko lej Rudzie k/ Kowna. W tym e 1955 r. wysz a za 
m  za Romualda Pileckiego, w 1956 r. zosta a przeniesiona 
do szko y redniej w Trokach, a w 1963 r. do Landwarowa, 

a obne karty 




