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i ochronie roślin dla litewskich encyklopedii róż-
nych wydań, periodyków, czasopism naukowych. 
Szeroko współpracował także z naukowcami z in-
nych krajów. Za rozwijanie przyjacielskich kontak-
tów w 1978 r. został odznaczony Złotą Odznaką 
przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne. Za 
osiągnięcia w dziedzinie ochrony roślin i entomolo-
gii w 1981 r. prof. Szymon Pilecki otrzymał tytuł 
Zasłużonego Działacza Nauki, a w 1997 r. za zasłu-
gi na rzecz szkolnictwa wyższego został nagrodzo-
ny Orderem Wielkiego Księcia Litwy Gedymina 
5. klasy. Naukowa, pedagogiczna i społeczna dzia-
łalność profesora była wyróżniona wieloma dyplo-
mami honorowymi i uznaniowymi. Powyżej została 
wymieniona zaledwie część prac, zasług, nagród 
i odznaczeń Szymona, jako że wszystkiego wymie-
nić nie sposób. Wydana w 1998 r. przez Katedrę 
Ochrony Roślin Uniwersytetu Rolniczego 
„Bibliografia prac z okazji 70-lecia urodzin” zawie-
ra 484 pozycje literatury pióra samego S. Pileckiego 
i 107 artykułów innych autorów o nim samym i je-
go dziele. Obecnie jest już tych pozycji znacznie 
więcej. 

Kilka słów o najbliższej rodzinie Szymona. 
Żona Wala z domu Robaczewska jest emerytowaną 
nauczycielką geografii i biologii. Córki Ryta i Gina 
ukończyły medycynę i są znanymi nie tylko na Li-
twie lekarkami i naukowcami. 

A na zakończenie jeszcze anegdota. Wieść o 
wybitnym entomologu Karaimie Szymonie Pilec-
kim częste u nas wiatry północne zaniosły do odle-
głego kraju Finów. Tam jeden z nich, znany nauko-
wiec orientalista, prof. Tappani Harviainen postano-
wił napisać o Karaimach, co już zresztą nie raz czy-
nił. Rezultat – szkic „Karaimi Litwy” opublikowa-
ny w naukowym periodyku „Historia” Wileńskiego 
Uniwersytetu Pedagogicznego (przekład na litew-
ski, Wilno, 2000), w którym autor przedstawia 
(s. 77) warszawskiego profesora, „przywódcę Kara-
imów polskich”, także Szymona Pileckiego jako 
„badacza owadów”. Ten ostatni w rzeczywistości 
jest badaczem, lecz nie owadów, a… samolotów. 
Cóż, obaj profesorowie Szymonowie Pileccy, ten 
warszawski i ten kowieński (n. b. stryjeczni bracia, 
noszący imię wspólnego dziadka) badają obiekty 
wyróżniające się wspólną cechą, a mianowicie za-
równo owady, jak i samoloty mają skrzydła i latają. 
No, jeszcze brzęczą, czy też huczą. I jak tu się nie 
omylić? 

Elżbieta Bezekowicz 
Wilno 
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• 610 rocznica osiedlenia się Tatarów i Karaimów 
w Wielkim Księstwie Litewskim –  
13–15.09.2007 r., Wilno, Litwa 

• Karaimi zbierają przyjaciół – 13–17.09.2007 r., 
Bachczysaraj, Krym  

• 5. Jaz Üvriatiuviu, Troch 2007 – 2–13.07.2007 r., 
Troki, Litwa 

• Letnie Warsztaty Dostłar – 10–15.07.2007 r.,  
Troki, Litwa 

• Konferencja Wrocław Wielu Kultur – 23.06.2007, 
Wrocław, Polska 

• Seminarium karaimoznawcze – 12.06.2007 r., 
Poznań, Polska 

• Dzień dziecka na Chomiczówce – 2.06.2007 r., 
Warszawa, Polska 

• Wiosenne Warsztaty Dostłar – 2–4 04.2007 r., 
Warszawa, Polska 


