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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 
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Kalendarium
Festiwal „Wspólnota Kulturze”– Warszawa 
17 – 22 pa dziernika 2005 r

Festiwal „Na Skrzy owaniu Kultur”: Karaimi 
– siedem wieków w ród nas –Warszawa, 18 
wrze nia 2005 r. 

Mi dzynarodowy Festiwal Kultury –
Eupatoria, 8–11 wrze nia 2005 r. 

Karaimskie Letnie Warsztaty–Troki 
20.07.2005–7.07.2005

Wielokulturowy Festiwal Galicja – Krosno, 
Przymy l, Dynów, 24–26 czerwca 2005 r.

gdzie pracowa a do emerytury w 1995 r. i gdzie w fabryce 
pracowa  te  jej m . W 1968 r. w trybie zaocznym uko -
czy a Instytut Pedagogiczny w Szawlach. W 1972 r. po ci -
kiej chorobie zmar  m . Jako wdowa, ci gle pracuj ca
i wychowuj ca dwóch nieletnich synów, m nie pokonywa-
a trudno ci, dba a o rozwój dzieci i godnie wprowadzi a je 

w doros e ycie. Starszy syn, Aleksander, przedsi biorca,
mieszka z rodzin  w Polsce, w Gda sku, m odszy za , W o-
dzimierz, poszed ladami Mamy i pracuje w szkole redniej
w Landwarowie, jako jej dyrekto r. Irena jako pracownik 
by a wielce sumienna i obowi zkowa, jako matka – troskli-
wa i oddana. By a kochan  matk  i babci , a podczas ci -
kiej jej choroby – dzieci i brat starali si  ul y  trudnym cier-
pieniom. 
 Za wzorow  prac  oraz aktywn  dzia alno  spo-
eczn  by a przez kierownictwo szko y i Wydzia  O wiaty 

Rejonu Trockiego wyró niona dyplomami i pismami po-
chwalnymi oraz Medalem Weterana Pracy. 
 W dniu pogrzebu jej trumna ton a w morzu kwiatów 
i wie ców. W ostatni  drog  odprowadzali j  byli wspó pra-
cownicy, nauczyciele, uczniowie, ich rodzice i krewni.  
W dniu 18 maja 2005 r. o godzinie 13 kondukt pogrzebowy 
Ireny ruszy  w kierunku I–szej Szko y redniej w Landwa-
rowie. W dniu tym w Jej szkole d ugo d wi cza  dzwonek, 
który przez 32 lata wzywa  Iren  na lekcje. Tym razem Ona 
ju  go nie s ysza a. Samochód z trumn  skr ci  przy domu, 
w którym przez kilkadziesi t lat mieszka a, pó niej ju
w Trokach zatrzyma  si  przed kienes . Na wieki spocz a
mi dzy rodzicami i m em. egnaj c szlachetn  cór  naro-
du karaimskiego wspominamy J  jako wzorowego pracow-
nika, troskliw  matk , kochaj c  babci , cz owieka o otwar-
tym sercu. Tak  pozostanie w sercach krewnych i ludzi, któ-
rzy J  znali. 

Aleksander Jutkiewicz, kuzyn. 
Wilno – Grygiszki 

ALEKSANDER GO UB,
5.07.1914 – 1.07.2005. 
Aleksander Go ub, syn Mojsieja i Aleksandry  

z d. Abrahamowicz, urodzony w ucku, wczesn  m odo
sp dzi  w Czeknie k/ ucka, gdzie rodzice mieli m yn. Mia
m odszych braci Józefa i Daniela. Gimnazjum uko czy
w ucku, nast pnie pracowa  w magistracie. W 1942 r. prze-
niós  si  do Halicza, gdzie wkrótce o eni  si  z Ann  Suli-
mowicz. Zagro enie dla ycia, jakie w tym czasie stwarza a
dzia alno  UPA i zamordowanie brata Józefa, sk oni y go 
do przeniesienia si  wraz z rodzin  w okolice Warszawy  
i zamieszkania w Koby ce. Tu jednak ona i córeczka ci ko 
zachorowa y i zmar y – ona w pa dzierniku, a córka, Ga-
briela, w grudniu 1944 r. Drugi brat, Daniel, s u y  w kawa-
lerii WP i bra  udzia  w dzia aniach bojowych a  do ko ca 
wojny. Rodzice jako repatrianci w 1945 r. przyjechali  
do Polski i zamieszkali w Podkowie Le nej k/ Warszawy. 
Przeniós  si  tam i Aleksander, pracuj c w urz dzie skarbo-
wym w Pruszkowie, wkrótce jednak podj  prac  w dziale 
samochodowym Instytutu Meteorologii przy ul. Podle nej
w Warszawie, w którym dzia a  a  do przej cia na emerytu-
r . Tu pozna  sw  drug on , Józefin  z d. Drewnowsk ,
z któr  mia  syna Micha a. Aleksander mia  w yciu dwie 
fascynacje – samochody (st d i praca w tej bran y) oraz 

my listwo. Przez okres kilkudziesi ciu lat udziela  si  wi c
w Kole owieckim przy Ministerstwie Rolnictwa, by  ak-
tywnym uczestnikiem polowa , jak równie  wnikliwym 
kronikarzem tego Ko a. Dopiero pod koniec lat 1990–tych 
wzgl dy zdrowotne zmusi y Go do rezygnacji z tej dzia al-
no ci. Stale interesowa  si  te  sprawami karaimskimi, mia
bogaty zbiór publikacji i dokumentów, ch tnie anga owa
si  we wszelkie dzia ania mog ce s u y  tej spo eczno ci.

a owa , e ze wzgl dów zdrowotnych nie móg  uczestni-
czy  w konferencji Haliccy Karaimi: Historia i kultura, któ-
ra odby a si  w Haliczu 6–9.09.2002 r. B d c na emeryturze 
bardzo udziela  si  w wychowanie swych wnucz t, Ewy  
i Macieja, dla których stale by  wspania ym Dziadkiem  
i nauczycielem. W Jego yciu zawsze bardzo wa na by a
rodzina i przyjaciele. Mia  szerokie grono znajomych, utrzy-
mywa czno  nawet jeszcze z przedwojennymi kolegami 
z gimnazjum w ucku. Zawsze gotów by  do niesienia po-
mocy ka demu, kto jej potrzebowa . Jego ycie jest dla 
wszystkich wzorcem do na ladowania. Na zawsze pozosta-
nie w naszej pami ci jako kochany m , ojciec, dziadek  
i przyjaciel wielu osób. 
 Rzecz osobliwa – pogrzeb Ojca odby  si  5 lipca 20-
05 r., w dniu 91. Jego urodzin. 

Micha  Go ub 
Warszawa 




