
Awazymyz Marzec 2017 27

Awazymyz – Nasz Głos
Pismo społeczno-historyczno-kulturalne Karaimów

Redaktor Naczelny: Mariola Abkowicz
Komitet Redakcyjny: Adam J. Dubiński, 

Anna Sulimowicz. 
Korekta: Aldona Zaniewska

Adres Redakcji
ul. Powstańców Śląskich 116 m. 54, 53–333 Wrocław

awazymyz@karaimi.org; 
www.awazymyz.karaimi.org
© Copyright by Bitik 2017 

– Karaimska Oficyna Wydawnicza

Artykuły nie mogą być publikowane w całości 
lub w częściach bez zgody autora i czasopisma.

Tekst zakwalifikowany do druku staje się 
własnością Awazymyz, którego prawa posiada 

Związek Karaimów Polskich. Redakcja zastrzega sobie
prawo redagowania nadesłanych tekstów.

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Druk i oprawa: Paper & Tinta 
www.papertinta.home.pl

Nakład: 500 egz.

Łamy naszego pisma są otwarte dla wszystkich, którzy
zechcą podzielić się wiadomościami z życia Karaimów i ich
potomków. Zachęcamy do nadsyłania zdjęć, notek, wspom-
nień – zamieścimy je w dziale Wydarzenia. Zapraszamy do
współpracy członków karaimskich społeczności w Polsce i za
granicą, potomków Karaimów i tych po prostu zainteresowa-
nych Karaimami, słowem wszystkich, którzy chcieliby
podzielić się z czytelnikami „Awazymyz” opowieściami o
losach swoich rodzin, spotkaniach z Karaimami i związa-
nych z nimi miejscach.

Pragnących wesprzeć naszą działalność prosimy
o wpłaty na cele statutowe:

Rachunek bankowy Związku Karaimów Polskich
Bank Zachodni WBK SA I Oddział Wrocław

24 1090 2398 0000 0001 0142 0701
Rachunki bankowe Fundacji Karaimskie Dziedzictwo

PKO Bank Polski Oddział 9 w Warszawie
EUR 52 1020 1097 0000 7002 0270 8071
PLN 47 1020 1097 0000 7202 0270 8063

Fotografie na I i IV okładce: Anna Abkowicz, 
archiwum rodziny Babadżan, Adam J. Dubiński i 

Martyna Domurad-Kopka (Yunus Emre Enstitüsü).

Cóż gorszego może być dla matki od straty ukochanych
dzieci? Jednak trzymała się. Z pokorą przyjmowała te kolejne
ciosy. Płakała i cierpiała po cichu. Po cichu żegnała na odle-
głość swoich rodziców, rodzeństwo i dwóch siostrzeńców.
Swój ból i żal koiła nad morzem i chodziła na długie space-
ry po plaży, uwielbiała sopockie molo. Tam na ławeczce
można było spotkać panią w charakterystycznych kapelu-
sikach. Wielu z nas pamięta też jej wspaniale karaimskie
przysmaki. Do ostatnich dni wspólnie z opiekunkami piek-
ła kybyny, osobiście zawijając je z niezwykłą zręcznością. 
Miała wiele ulubionych zajęć. Pasjonowały ją krzyżówki,

haftowanie i szydełkowanie. Każdy z nas ma w swoich
zakamarkach jej ręczne robótki. Uwielbiała kolorowe czaso-
pisma, które przynosiliśmy jej wszyscy, a ona z radością
przekazywała je dalej. Kochała muzykę i koncerty. W ostat-
nich latach, gdy nie mogła już podróżować, bardzo tęskniła
za Trokami. Cieszył ją każdy list, kartka, telefon, a nade
wszystko osobiste odwiedziny. Interesowała się nami, więc
wiedziała wszystko o wszystkich i dzieliła nasze troski
i radości. 
Zapamiętamy Adę jako zawsze uśmiechniętą, pogodną,

spokojną i wyciszoną, żądną wiedzy o bliskich, ale także
o ich przyjaciołach. 
Jej bezinteresowna życzliwość, ciepło, duża pokora uczyły

nas wiary w drugiego człowieka. 
I właśnie taka pozostanie w naszej pamięci. 

Spoczywaj w spokoju! 
Tynczłych toprachyna!

Eugenia Firkowicz

Tamara z Tynfowiczów Firkowicz 

secundo voto Zajączkowska

U rodzona 17 listopada
1924 w Poniewieżu.
Córka Elisafa i Batszewy

z Rojeckich. Wdowa po profeso-
rze Włodzimierzu Zajączkow-
skim. Pedagog, nauczycielka
języka angielskiego. Wielo-
krotnie prowadziła zajęcia z ję-
zyka karaimskiego podczas
Letnich Szkół w Trokach, prze-
kazujac młodym pokoleniom
rodzimą mowę. 
Odeszła 11 lutego 2017 r.

w Wilnie. Pochowana została
na wileńskim cmentarzu kara-
imskim.

Tynczłych toprachyna,
jarych sahyncz dżanyna!
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