
Powstaje stowarzyszenie 
młodzieży ormiańskiej w Polsce
WYDARZENIA | W dniu 22 października odbyło się pierwsze spotkanie  
organizacyjne nowo powstającego Stowarzyszenia Ormiańskiej Młodzieży  
w Polsce.
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Դրա առիթը հանդիսացավ 
Հայաստանի Հանրապետու-
թյան անկախության 20-րդ  
տարեդարձը, ինչպես նաև  
Մատենադարանի նորակա-
ռույց մասնաշենքի բացման  
հանդիսավոր արարողու-
թյունը: Սկևռայի Ավետա-
րանը Լեհահայերի անունից 
Մատենադարանին փոխան-
ցելու պատիվը վստահվել էր 
լեհաստանաբնակ արվես-
տագետ, Լեհաստանում կազ-
մակերպվող հայկական մի  
շարք միջոցառումների նա- 
խաձեռնող Գագիկ Պարսամ-
յանին, ով հատուկ այդ 
նպատակով Լեհաստանից 
ժամանել էր Հայաստան, և 
Փիրուզա Մնացականյանին: 
Դա Լեհաստանում հայկա-
կան գաղութի՝ թե՛ նրանց, 
ում նախնիները եկել են 
Լեհաստան դարեր առաջ, 
թե՛ վերջերս ժամանած 
Հայերի ջանքերի և համա-
գործակցության պտուղն էր:

WYDARZENIA | Od 1 stycznia do 2 lipca 2012 r. 
cudzoziemcy przebywający w Polsce nielegalnie będą 
mogli złożyć wniosek o zalegalizowanie swojego po-
bytu. Warunki, które trzeba spełnić, aby taki wniosek 
został rozpatrzony pozytywnie, nie są wygórowane. 
Urzędnicy przyznają, że ma to na celu objęcie abolicją 
jak największej liczby osób. 

Na zaproszenie pomysłodaw-
czyń – Gajane Melkonian 
i Arewik Howannisjan, przy-
było ponad 30 młodych Ormian 
z Warszawy oraz innych re-
gionów Polski. Po konferencji, 

na której zaprezentowano ideę 
i cele stowarzyszenia, odbył 
się wieczór integracyjny. Orga-
nizatorzy zapowiadają kolejne 
spotkania i wydarzenia kultu-
ralne (już 4 grudnia – bal masko-

wy) i zapraszają do współpracy 
wszystkich zainteresowanych.

Tłumaczenie na język ormiański  
i fotografia na str. 2

art

Dar polskich Ormian dla Matenadaranu

WYDARZENIA | Faksymile XII-wiecznego Ewangeliarza ze Skewry (zwanego Lwowskim), największego skarbu polskich Ormian, 
wręczono w Erywaniu dyrektorowi instytutu Matenadaran Hraczii Tamrazjanowi.

Լեհահայերի նվիրատվությունը Մատենադարանին

ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Լեհահայերի ամենամեծ գանձի՝ XII դ. Սկևռայի Ավետարանի նմանահանությունը (հայտնի  
է նաև Լվովի Ավետարան անվամբ) հանձնվեց Մատենադարանի տնօրեն պարոն Հրաչյա Թամրազյանին:

GaGik Parsamian (Po lewej) Przekazuje faksymile ewanGeliarza ze skewry na ręce dyrektora matenadaranu Hraczii tamrazjana.

Czytaj więcej na str. 6 ԳԱԳԻկ ՊԱՐսԱմՅԱՆը (ՁԱխԻց) փՈխԱՆցՈՒմ է սկևռԱՅԻ ԱվԵտԱՐԱՆԻ ֆԱկսԻմԻլը մԱտԵՆԱԴԱՐԱՆԻ տՆօՐԵՆ ՊԱՐՈՆ ՀՐԱչՅԱ ԹԱմՐԱզՅԱՆԻՆ:

Dokończenie na str. 4

Abolicja – szansa 
na zalegalizowanie 
pobytu w Polsce
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Uczestników oraz gości konfe-
rencji powitała pani minister 
Hranusz Hakobian, a biskup 
Natan Howhannisjan pobłogo-
sławił ich w imieniu Katolikosa 
Wszystkich Ormian.
Na konferencję przybyła delega-
cja z Wiednia na czele z opatem 
Pawłem Godżanianem, który 
przedstawił krótki zarys histo-

rii mechitarzystów z Wiednia. 
Z referatami wystąpili przed-
stawiciele prawie wszystkich 
naukowych instytucji Armenii. 
Piruza Mnacakanian, dokto-
rantka prof. Krzysztofa Stopki 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wygłosiła referat dotyczący re-
lacji ojców mechitarzystów z 
gminą polskich Ormian w XI-

X–XX wieku oraz na temat 
mechitarzystów pochodzących 
z rodzin polskich Ormian. 
Uczestników konferencji miło 
zaskoczyła dziennikarka z Au-
strii, Barbara Denszer, która 
swój referat na temat drukarni 
mechitarzystów z Wiednia wy-
głosiła po ormiańsku. 

pm

Więcej aktualności, zapowie-
dzi nadchodzących wydarzeń, 
większość w obu wersjach ję-
zykowych. „Awedis” zmienia 
się, aby wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom i potrzebom Czytel-
ników.

Chyba najbardziej doniosłym 
wydarzeniem ostatnich miesię-
cy było przekazanie faksymile 
Ewangeliarza ze Skewry, jako 
daru polskich Ormian, słynne-
mu instytutowi Matenadaran 
w Erywaniu. W ten sposób 
podkreślono, że dziedzictwo 
ormiańskie w Polsce stanowi 
integralną część kultury or-
miańskiej.

Wielu Ormian mieszkających w 
Polsce boryka się z problemem 
nieuregulowanego statusu praw-
nego. Dlatego ogromnie ważne 
jest szerokie rozpowszechnienie 
informacji o nadchodzącej abo-
licji dla cudzoziemców, najbar-
dziej liberalnej z ogłoszonych w 
ciągu ostatnich 20 lat. Jest to dla 
nich realna szansa na normalne 
życie w nowej ojczyźnie.

Dziedzictwo polskich Ormian 
stanowi dla wielu z nas nie-
wyczerpany powód do dumy z 
ormiańskiego pochodzenia. Nie 
przeczy to polskiemu patrioty-
zmowi, co potwierdza choćby 
postać „Matki nieznanego żoł-
nierza”. To polska Ormianka, 
Jadwiga Zarugiewiczowa, do-
konała wyboru trumny, któ-
ra spoczęła w szczególnej dla 
Polaków mogile – Grobie Nie-
znanego Żołnierza. Ten mało 
znany fakt doczekał się właśnie 
upamiętnienia w formie tabli-
cy, tuż obok tego miejsca naro-
dowej pamięci.

Ponadto – Jakub Osiecki z Ery- 
wania snuje refleksje w 20. ro
-cznicę ormiańskiej niepodle-
głości, Armen Artwich zdaje 
relację z wielkiej ormiańskiej 
wystawy we Wrocławiu, ks. 
Cezary Annusewicz ujawnia 
co łączy katolikosa Karekina 
II z gdańskim kościołem Świę-
tych Piotra i Pawła, a Bogdan 
Krzysztofowicz zabiera nas w 
podróż w czasie do ormiań-
skiego banku „Mons Pius” we 
Lwowie.

Zapraszamy do lektury!
Redakcja

Podczas drugiego dnia wygło-
szono referaty (których przewi-
dziano 126) i odbyły się dyskusje 
w ramach 17 sesji problemo-
wych. Czterokrotnie poruszana 
była też tematyka ormiańska. 
Na sesji „Mobilizacja polityczna 
mniejszości” dr Paweł Nieczuja-
Ostrowski z Elbląga omówił Ob-
raz aktywności społeczno-po-
litycznej diaspory ormiańskiej 
w krajach Unii Europejskiej. 

Na sesji „Mniejszości narodowe 
a współczesne media” prezes za-
rządu Fundacji Ari Ari, Longin 
Graczyk, przedstawił Tożsamość 
poza terytorium. Wirtualne 
społeczności Tatarów, Ormian, 
Karaimów. Na sesji „Mniejszości 
w społecznościach lokalnych” 
dr Renata Król-Mazur z Krako-
wa zaprezentowała temat Re-
alizacja potrzeb edukacyjnych 
i oświatowych oraz wspieranie 

działalności kulturalnej mniej-
szości ormiańskiej na przykładzie 
środowiska krakowskiego. Na 
sesji „Język jako element tożsa-
mości mniejszości” zaplanowano 
wystąpienie Graira Magakiana 
z Ostrowca Świętokrzyskiego 
nt. Proces asymilacji Ormian 
w Polsce (wybrane zagadnienia). 
UMCS planuje wydanie publika-
cji pokonferencyjnej. 

Paweł Nieczuja-Ostrowski

dni ormiańskie 
w GliwiacH

W dniach 22-23 października 
w Gliwicach odbyły się Dni Or-
miańskie zorganizowane przez 
Związek Ormian w Polsce im. 
Ks. Abpa Józefa Teodorowicza. 
Relację zamieścimy w przy-
szłym numerze.  red

Od redakcji

Հոկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցավ Լեհաս-
տանի հայ երիտասարդների նոր ձևավորվող 
միության  կազմակերպիչ առաջին նիստը: 
Գաղափարի հեղինակներ Գայանե Մելքո-
նյանի և Արևիկ Հովհաննիսյանի հրավերով 
Վարշավայից և Լեհաստանի այլ շրջաններից 
ժամանել էին ավելի քան 30 հայ երիտասարդ: 
Կոնֆերանսից հետո, որի ընթացքում 

ներկայացվեցին կազմակերպության գաղա-
փարն ու նպատակները, տեղի ունեցավ 
ծանոթության երեկո: Կազմակերպիչները 
խոստացան հերթակա հանդիպումներ ու  
մշակութային միջոցառումներ (արդեն 
դեկտեմբերի 4-ին դիմակահանդես) եւ 
հրավիրեցին բոլոր շահագրգիռ անձանց 
համագործակցության: արտ

Լեհաստանի հայ երիտասարդների 
միություն ձեւավորվում է
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Gliwice
11 XII (niedziela) – msza św. 
ormiańskokatolicka za du-
szę abpa Józefa Teodorowicza 
w 73. rocznicę jego śmierci 
i za duszę ks. inf. Dionizego 
Kajetanowicza w 57. rocznicę 
jego zamordowania w łagrze 
sowieckim (g. 11.00, kościół 
orm.-kat. św. Trójcy, ul. Miko-
łowska 2, odprawia i kazanie 
głosi ks. Tadeusz Isakowicz- 
-Zaleski)

Kraków
4 XII (niedziela) – msza św. 
ormiańskokatolicka za dusze 
abpa Józefa Teodorowicza i ks. 
inf. Dionizego Kajetanowicza 
(g. 12.00, kościół Miłosierdzia 
Bożego, ul. Smoleńsk, odpra-
wia i kazanie głosi ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski)
10 XII (sobota) – „Kolędy przy 
choince z owocami granatu” 
(g. 11.00, Wojewódzka Biblio-
teka Publiczna w Krakowie, ul. 
Rajska 1, zaprasza Ormiańskie 
Towarzystwo Kulturalne)

Oława
27 XI (niedziela) – msza św. 
ormiańskokatolicka za du-
sze abpa Józefa Teodorowicza 
i ks. inf. Dionizego Kajetano-
wicza (g. 14.00, kościół Świę-
tych Piotra i Pawła, pl. Zam-
kowy 16, odprawia i kazanie 
głosi ks. Tadeusz Isakowicz-
Zaleski)

Skierniewice
18 XI (piątek) – Dni Narodów 
Europy i Świata – Armenia 
(o g. 10.45 powitanie amba-
sadora Armenii, siedziba sto-
warzyszenia „Libertatis”, ul. 
Bielańska 77; o g. 12.00 mecz 
finałowy turnieju koszykówki 
o Puchar Ambasadora Arme-
nii, sala gimnastyczna w Gim-
nazjum nr 1, ul. Szarych Sze-
regów 6; o g. 13.30 uroczysta 
inauguracja, koncert muzyki 
współczesnej, ogłoszenie wy-
ników konkursów okoliczno-
ściowych, Galeria dla Dzieci 
i Młodzieży „Kreska”, ul. Sza-
rych Szeregów 6)
18 XI (piątek) – msza św. or-
miańskokatolicka za dusze ab-
pa Józefa Teodorowicza i ks. 
inf. Dionizego Kajetanowicza 
(g. 18.00, kościół garnizono-
wy, pl. Jana Pawła II, odpra-
wia i kazanie głosi ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski)

Warszawa
20 XI (niedziela) – msza św. 
Apostolskiego Kościoła Or-
miańskiego (g. 14.00, kościół 
oo. Bazylianów, ul. Miodowa 
16, odprawia i kazanie głosi ks. 
Dadżad Tsaturian)
27 XI (niedziela) – Impreza 
Ormiańska w ramach konkur-
su „Szkoły Wielu Kultur” (od 
g. 15.00, Społeczne Gimna-
zjum nr 20, ul. Raszyńska 22)
3 XII (sobota) – Dzień Or-
miański w Domu Spotkań z 
Historią (od g. 10.00, ul. Ka-
rowa 20, zaprasza Fundacja 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich)

ZapowiedziO Mechitarzystach w Matenadaranie

Tematyka ormiańska na konferencji UMCS

WYDARZENIA | W Instytucie Historii przy Akademii Nauk w Erywaniu,  
z inicjatywy Ministerstwa Diaspory Armenii, odbyła się 10 i 11 października 
2011 r. międzynarodowa konferencja poświęcona 200-leciu założenia kongre-
gacji Mechitarzystów w Wiedniu. 

WYDARZENIA | W trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. 
„Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej”, która 
odbyła się w dniach 14–16 września 2011 r. na Uniwersytecie Marii Curie- 
-Skłodowskiej w Lublinie, poruszone zostały tematy ormiańskie.
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W piątek 28 października 
2011 r. odbyła się inauguracja 
alei Tadeusza Kaczyńskiego w 
Parku Traugutta, po czym w ko-
ściele środowisk twórczych od-
prawiona została msza św. w in-
tencji śp. Tadeusza, w dniu jego 
patrona. Tadeusz Kaczyński (ur. 
18 lutego 1932 w Warszawie, 
zm. tragicznie 10 września 1999 
w Dolinie Chochołowskiej) był 
wnukiem Heleny z Amirowi-
czów, starszej siostry ks. Kaje-
tana Amirowicza ze Śniatyna. 

Ten prawy, szlachetny czło-
wiek, warszawiak, muzykolog, 
pisarz, krytyk i działacz mu-
zyczny, organizator koncertów 
polskich pieśni patriotycznych, 
był twórcą Filharmonii im. Ro-
mualda Traugutta. Powstała ona 
w okresie stanu wojennego ja-
ko grupa muzyków i aktorów, 
zajmująca się przypominaniem 
zakazanych w PRL i w związku 
z tym nieznanych młodemu po-
koleniu pieśni patriotycznych. 
Tadeusz Kaczyński przez pra-

wie 17 lat istnienia Filharmonii 
im. Traugutta – jako jej kierow-
nik artystyczny – przygotował 
scenariusze wielu koncertów i 
przedstawień teatralnych.
Był autorem wielu biografii, 
w tym poświęconych Witoldo-
wi Lutosławskiemu, Andrzejowi 
Panufnikowi i Olivierowi Mes-
siaenowi. Był współorganizato-
rem wielu wystaw, konferencji 
i konkursów. W uznaniu zasług 
Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej odznaczył go pośmiert-
nie Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski.

Zapowiedzi
3 XII (sobota) – msza św. or-
miańskokatolicka za dusze abpa  
Józefa Teodorowicza i ks. inf. Dio-
nizego Kajetanowicza  (g. 18.00,  
kościół ss. Wizytek, ul. Kra-
kowskie Przedmieście 34, 
odprawia i kazanie głosi ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski) 
4 XII (niedziela) – bal masko-
wy dla młodzieży ormiańskiej 
(od g. 16.00, więcej informacji:  
lekazm@gmail.com)
9-10 XII (piątek-sobota) – kon-
ferencja naukowa „Ormianie 
we Lwowie” (Instytut Historii 
Sztuki UKSW, ul. Wóycickiego 
1/3)
18 XII (niedziela) – msza św. 
Apostolskiego Kościoła Or-
miańskiego (g. 16.00, kościół oo. 
Bazylianów, ul. Miodowa 16, 
odprawia i kazanie głosi ks. Da-
dżad Tsaturian)
do 31 I 2012 – wystawa ma-
larstwa Barbary Bieleckiej- 
-Woźniczko (Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych, ul. Bagatela 12)

Wrocław
18 XII (niedziela) – msza św. 
ormiańskokatolicka za dusze 
abpa Józefa Teodorowicza i ks. 
inf. Dionizego Kajetanowicza 
(g. 14.00, kościół oo. Domini-
kanów, pl. Dominikański 2, od-
prawia i kazanie głosi ks. Tade-
usz Isakowicz-Zaleski)

W skrócie
wyPadek ks. artura 
AWDAlIANA

Z powodu ciężkiego wypadku, 
jakiemu uległ ksiądz Artur Aw-
dalian, zostają zawieszone do 
odwołania odprawiane przez 
niego msze święte ormiańsko-
katolickie w Polsce centralnej.

wikiormianie na start

Trwają prace nad stroną in-
ternetową WikiOrmianie, 
opartą na silniku Wikimedia, 
na której umieszczać będzie 
można biogramy Ormian i 
osób ormiańskiego pochodze-
nia żyjących niegdyś w Pol-
sce. Projekt prowadzi Fun-
dacja Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich, powstanie 
strony finansuje Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Pamięci ks. wiktora 
kwaPińskieGo

Od połowy 2011 r. pod patro-
natem „Awedisu” trwają prace 
nad umieszczeniem na gro-
bowcu rodziny Kwapińskich w 
Miechowie pamiątkowej tabli-
cy poświęconej ks. Wiktorowi 
Kwapińskiemu (1883–1957) – 
kapłanowi archidiecezji lwow-
skiej obrządku ormiańskiego, 
dyrektorowi banku Mons Pius, 
kustoszowi Muzeum Archidie-
cezjalnego, ostatniemu kanc-
lerzowi kurii ormiańskiej we 
Lwowie.

Praca o muzyce 
ormiańskiej

Jakub Kopczyński, student Uni-
wersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, 
obronił na ocenę bardzo dobrą 
pracę licencjacką zatytułowaną 
Stan badań nad monodią litur-
giczną Apostolskiego Kościoła 
Ormiańskiego. Praca powstała 
pod kierunkiem dra Marcina 
Łukaszewskiego w Katedrze 
Dydaktyki Muzycznej Wy-
działu Nauk Historycznych i 
Społecznych.

Śladami ormian 
do oPoczna

W Muzeum Regionalnym 
w Opocznie, w czwartek 
29 września 2011 r. uroczyście 
otwarto wystawę „Spis podróż-
ny. Ormianie w Polsce”, zorga-
nizowaną wspólnie z Fundacją 
Ari Ari z Bydgoszczy. Wystawa 
ilustruje obecność Ormian w 
Polsce oraz konfrontuje ormiań-
skie ślady znad Wisły z obrazami 
z Armenii. Podczas wernisażu 
Monika Maciejewska i Longin 
Graczyk z Fundacji przybliży-
li zebranej młodzieży szkolnej 
dzieje polskich Ormian.

Aleja Tadeusza Kaczyńskiego  
z rodziny Amirowiczów

21 października br. w Paryżu, 
w Maison de Radio France, 
odbył się koncert pod nazwą 
Voix intemporelles (Ponadcza-
sowe głosy). Koncert był częścią 
zorganizowanego przez Centre 
national du livre festiwalu Ar-
ménie – Arménies (16–23 paź-
dziernika), na którym obecni 
byli również polscy Ormianie. 
Na koncercie wystąpiły dwa ze-
społy wokalne. Ensemble Musi-
catreize pod dyrekcją Rolanda 
Hajrabediana wykonał cztery 
pieśni ormiańskie w opraco-

waniu Komitasa oraz utwór  
współczesny Philippe’a Gout-
tenoire’a (ur. 1962) pod tytułem 
Tes mots…, w którym partię 
duduka wykonał Araik Barti-
kian. W drugiej części koncertu 
wystąpił zespół chorałowy Akn 
z jednogłosowymi ormiańskimi 
śpiewami liturgicznymi pocho-
dzącymi z repertuaru wielka-
nocnego. Zespół Akn prowadził 
Aram Kerowpian, a partie solo-
we wykonała Virginia Kerow-
pian.

Jakub Kopczyński

W dniu 21 października Archi-
wum Fundacji odwiedzili: prof. 
Dickran Kouymjian z  Uniwer-
sytetu Kalifornijskiego w Los 
Angeles, dr Sarah Laporte z Gro-
upe de Recherches en iconogra-
phie médiévale w Paryżu wraz 
z małżonkiem oraz prof. Lewon 
Babken Czukaszian z uniwersy-
tetu w Erywaniu  – uczestnicy 
międzynarodowej konferencji 

„Bizancjum a renesansy. Dialog  
kultur, dziedzictwo antyku – 
tradycja i współczesność”. 
Goście zapoznali się ze zbiora-
mi, którymi opiekuje się Funda-
cja, oraz działalnością Fundacji, 
szczególnie interesowali się rę-
kopisami ormiańskimi i starymi 
drukami. Wyrazili chęć współ-
pracy i pomocy w dalszych 
działaniach.  mag

WYDARZENIA | Główna aleja w Parku Romualda Traugutta w Warszawie, 
prowadząca od ulicy Zakroczymskiej do Krzyża Traugutta, otrzymała imię 
Tadeusza Kaczyńskiego.

uczestnicy uroczystoŚci w alei tadeusza kaczyńskieGo. fot. juliusz 
multarzyński

tablica PoŚwięcona tadeuszowi 
kaczyńskiemu w alei jeGo imienia. 
fot. juliusz multarzyński

Ormiańscy goście 
w Archiwum

Festiwal Arménie – 
Arménies we Francji

WYDARZENIA
WYDARZENIA

GoŚcie oGlądają iluminowany rękoPis: od lewej Prof. dickran kouymjian, 
dr saraH laPorte, Prof. waldemar deluGa i Prof. lewon czukaszian
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W skrócieՀամառոտ
Grabaru nauczymy się  
W WARSZAWIE

Na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie ruszył lektorat języka 
staroormiańskiego grabar. Za-
jęcia prowadzi ks. Dadżad Tsa-
turian. Zajęcia odbywają się we 
wtorki o godz. 15.00 w budyn-
ku Wydziału Nauk Historycz-
nych i Społecznych przy ul. 
Wóycickiego, w sali 424.

księGa metrykalna ze 
lwowa udostęPniona 
W WAPO

Druga część księgi urodzonych 
z katedry ormiańskiej we Lwowie, 
zawierająca zapisy z lat 1835–1893, 
została udostępniona w Wirtual-
nym Archiwum Polskich Ormian 
(www.archiwum.ormianie.pl). 
Wśród zindeksowanych rekordów 
można znaleźć m.in. informację 
o chrzcie Alfreda Ohanowicza, 
późniejszego profesora, wybitne-
go polskiego prawnika cywilisty. 
Obecnie w WAPO można więc 
zapoznać się z zapisami z parafii 
lwowskiej z lat 1776–1893. Tak 
jak poprzednio, udostępniane są 
również skany danego fragmentu 
księgi metrykalnej. Dzięki temu 
użytkownicy zyskują możliwość 
konfrontowania materiału bez-
pośrednio ze źródłem. Indeksacja 
zapisów jest dziełem mgra Fran-
ciszka Wasyla z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego (i stanowi integralną 
część jego rozprawy doktorskiej 
Ormianie w przedautonomicz-
nej Galicji. Studium demo-
graficzno-historyczne), prace 
sfinansowała Fundacja Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich, 
dzięki dotacji Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Prezydent armenii 
W WARSZAWIE

W dniach 29–30 września 
2011 r. w Warszawie odbył się 
szczyt Partnerstwa Wschodniego. 
W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele 33 państw – 27 państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
oraz pięciu państw wschodnioeu-
ropejskich: Armenii, Azerbejdża-
nu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy 
(Białoruś ostatecznie zbojkotowa-
ła szczyt). Armenię reprezento-
wał prezydent Serż Sarkisjan. Te-
matem rozmów było zacieśnienie 
współpracy państw Partnerstwa 
Wschodniego z UE.

Święto ulicy 
ormiańskiej we 
lWOWIE

Związek Ormian Ukrainy zorga-
nizował w sobotę 22 października 
2011 r. święto ulicy Ormiańskiej 
we Lwowie. Jednym z celów było 
przybliżenie historii społeczności 
ormiańskiej żyjącej przed wieka-
mi w tej części miasta.

մԵկՆԱՐկԵլ է 
վԻկԻՀԱՅԵՐը

Աշխատանքներ են ընթա-
նում ՎիկիՀայեր կայքի 
ստեղծման ուղղությամբ, 
որը հիմնված է լինելու 
Վիկիմեդիա շարժչի վրա, 
ուր հնարավոր կլինի տե-
ղադրել Լեհաստանում 
ապրած հայերի և ծագումով 
հայերի կենսագրություններ: 
Ծրագիրը իրականացնում 
է Լեհահայոց Մշակույթի 
եւ Ժառանգության հիմնա-
րկությունը, կայքէջի ֆինան-
սավորումը ապահովում է 
Մազովիեցկի վոյեվոդության 
տեղական մարմինը:

Ի ՀԻշԱտԱկ քՀՆ 
վԻկտՈՐ կվԱՊԻՆսկՈՒ

2011թ. կեսերից «Աւետիսի»  
հովանու ներքո աշխատան-
քներ են ընթանում Միե-
խովում Կվապինսկիների 
ընտանիքի շիրիմին տեղա-
դրելու հուշաքար նվիրված 
Լվովի` հայ ծիսակարգով 
թեմի քահանա, Mons Pius  
բանկի պահառու եւ թեմա- 
կան թանգարանի վերա- 
հսկիչ, Լվովի հայ հոգաբար-
ձուների խորհրդի վերջին 
ղեկավար քհն Վիկտոր 
Կվապինսկու (1883-1957)  
հիշատակին:  

ԱշխԱտԱՆք 
ՀԱՅկԱկԱՆ 
ԵՐԱժշտՈՒԹՅԱՆ 
մԱսԻՆ

Կարդինալ Ստեֆան Վիշին-
սկու համալսարանի ուսա-
նող Յակուբ Կոպչինսկին 
գերազանց գնահատականով 
է պաշտպանել «Հայ Առա- 
քելական եկեղեցու միա- 
ձայն պատարագի ուսումնա- 
սիրությունը» թեմայով 
կուրսային ավարտական 
աշխատանքը: Այն գրվել  
է Պատմական և Հասարա-
կական գիտությունների 
ֆակուլտետի երաժշտու-
թյան տեսության ամբիո-
նում` դոկտոր Մարչին 
Լուկաշիեվսկու ղեկավա-
րությամբ:

խՈՀԱՐԱՐԱկԱՆ 
ԳՐքԻ ՀՐԱտԱՐԱկմԱՆ 
ՆԱխԱԳԻծ 

Հայ մշակութային ընկերու- 
թյան նախագահը կոչ է անում  
ուղարկել խոհարարական 
բաղադրատոմսեր լուսա-
նկարների հետ միասին, 
որոնք նախ կհրատարակվեն 
ՀՄԸ Տեղեկագրում, ապա  
բավարար քանակությամբ 
բաղադրատոմսերի 
հավաքումից հետո, լույս 
կտեսնեն առանձին գրքում:

CO DOKŁADNIE OZNACZA 
ABOLICJA?
Osoby objęte abolicją otrzymają 
zezwolenie na zamieszkanie na 
czas oznaczony (tzw. karta cza-
sowego pobytu) na okres 2 lat. 
W trakcie takiego pobytu będą 
mogły zatrudnić się bez dodat-
kowych zezwoleń – na pod-
stawie umowy o pracę. Dzięki 
temu osoby objęte abolicją będą 
miały 2 lata, aby swój dalszy 
pobyt w Polsce uregulować już 
według zwykłych zasad.
KTO MA MOŻLIWOŚĆ SKO-
RZYSTANIA Z ABOLICJI?
Możliwość skorzystania z abo-
licji będą mieli cudzoziemcy 
przebywający w Polsce:
nieprzerwanie co najmniej od 
dnia 20 grudnia 2007 r., któ-
rych pobyt na tym terytorium 
w dniu 1 stycznia 2012 r. jest 
nielegalny
LUB
nieprzerwanie co najmniej od 
dnia 1 stycznia 2010 r., którym 
przed tym dniem została wyda-
na ostateczna decyzja o odmo-
wie nadania statusu uchodźcy, 
zawierająca orzeczenie o wy-
daleniu, i których pobyt na tym 
terytorium w dniu wejścia w 
życie ustawy jest nielegalny 
LUB

wobec których w dniu 1 stycz-
nia 2010 r. trwało postępowa-
nie w sprawie nadania statusu 
uchodźcy wszczęte na skutek 
kolejnego wniosku.
CO TO ZNACZY PRZEBY-
WAĆ W POLSCE „NIEPRZE-
RWANIE”?
Pobyt na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej uważa się 
za nieprzerwany, gdy żadna z 
przerw w nim nie była dłuższa 
niż 6 miesięcy i nie przekroczy-
ła łącznie 10 miesięcy, chyba że 
przerwa była spowodowana: 
1) wykonywaniem obowiązków 
zawodowych lub świadczeniem 
pracy poza terytorium Polski, 
na podstawie umowy zawartej 
z pracodawcą, którego siedziba 
znajduje się na terytorium Pol-
ski; 
2) towarzyszeniem małżonko-
wi wykonującemu obowiązki 
zawodowe lub świadczącemu 
pracę w warunkach, o których 
mowa w pkt 1; 
3) leczeniem cudzoziemca.
W celu uproszczenia postępo-
wania dowodowego przyjęto 
domniemanie, że pobyt cudzo-
ziemca na terytorium Polski bę-
dzie się uważać za nieprzerwa-
ny, jeżeli nic innego nie będzie 
wynikać ze zgromadzonego w 
sprawie materiału dowodowego 
lub okoliczności sprawy.

DO KOGO ZŁOŻYĆ WNIO-
SEK W SPRAWIE ABOLI-
CJI?
Do wojewody (Urzędu Woje-
wódzkiego) właściwego we-
dług miejsca zamieszkania (nie 
zameldowania!) cudzoziemca. 
Urzędu Wojewódzkiego nie na-
leży mylić z Urzędem Marszał-
kowskim.
ILE TO KOSZTUJE?
Opłata skarbowa za złożenie 
wniosku o udzielenie abolicji 
wynosi 340 złotych za osobę.
GDZIE SZUKAĆ DODATKO-
WYCH INFORMACJI?
Urząd ds. Cudzoziemców uru-
chomił telefon informacyjny 
na temat abolicji: +48 22 601 
75 25. Telefon czynny jest w 
poniedziałki, wtorki, czwartki 
i piątki w godzinach od 8.15 
do 16.15, a w środy od godz. 
15.00 do 20.00. Informacji 
udziela się w językach: pol-
skim, angielskim, rosyjskim i 
wietnamskim. W najbliższym 
czasie Urząd uruchomi specjal-
ną stronę internetową poświę-
coną abolicji: www.abolicja.
gov.pl, również w ormiańskiej 
wersji językowej. Do tego cza-
su informacji można szukać 
na stronie internetowej Urzę-
du: www.udsc.gov.pl bądź na 
stronach Urzędów Wojewódz-
kich.

Abolicja – szansa 
na zalegalizowanie 
pobytu w Polsce

Dokończenie ze str. 1

ԿՈՆԿՐԵՏ Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՀԱՄԱ-
ՆԵՐՈՒՄԸ
Համաներման մեջ ընդգրկված անձինք 
ժամանակավոր բնակության թույլտվություն 
կստանան (այսպես կոչված՝ ժամանակավոր 
բնակության քարտ) 2 տարի ժամկետով: Այդ  
ընթացքում առանց լրացուցիչ թույլտվություն-
ների նրանք հնարավորություն կունենան 
աշխատանքի ընդունվելու՝ աշխատանքային 

պայմանագրի հիման վրա: Դրա շնորհիվ 
համաներման մեջ ընդգրկված անձինք 2 տարի 
ժամանակ կունենան Լեհաստանում իրենց 
հետագա կացությունն արդեն ըստ սովորական 
դրույթների կարգավորելու համար:
ՈՒ՞Մ Է ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐՎՈՒՄ 
ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՆԵՐՈՒՄԻՑ
Համաներումից հնարավորություն կունենան 

Համաներում - Լեհաստանում 
կացության օրինականացման 
հնարավորություն
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 2012 թ. հունվարի 1-ից հուլիսի 2-ը  Լեհաս-
տանում անօրինականորեն բնակվող օտարերկրացիները հնարա-
վորություն կունենան դիմում ներկայացնել իրենց կացությունն օրինա- 
կանացնելու համար: Պայմանները, որոնց պետք է բավարարել, որպե-
սզի այդպիսի դիմումը դրական պատասխան ստանա, չափազանց 
բարձր չեն: Պաշտոնյաները խոստովանում են, որ դրա նպատակը 
համաներման մեջ հնարավորինս մեծ թվով անձանց ընդգրկումն է:

Շարունակությունը` էջ 5
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Okazją po temu była 20. rocz-
nica odzyskania przez Armenię 
niepodległości oraz uroczyste 
otwarcie nowego gmachu Ma-
tenadaranu. Aktu uroczystego 
przekazania daru dokonali w 
imieniu polskich Ormian Gagik 
Parsamian i Piruza Mnacaka-
nian. Był to owoc starań i współ-
pracy środowiska ormiańskie-
go, zarówno Ormian, których 
przodkowie przybyli do Polski 
przed wiekami, jak i tych, któ-
rzy przyjechali niedawno.
Kiedy w 2006 roku ówczesny 
ordynariusz wiernych obrządku 
ormiańskiego, ks. prymas Józef 
Glemp, przekazywał Ewange-
liarz w depozyt Bibliotece Naro-
dowej, na jego zlecenie wydaw-
nictwo Bernardinum wykonało 
kilka faksymile, tj. wiernych ko-
pii rękopisu, z których po jednej 
przekazano papieżowi Benedyk-
towi XVI oraz zwierzchnikowi 
Apostolskiego Kościoła Ormiań-

skiego Karekinowi II. Już wtedy 
Fundacja Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich i Tadeusz Se-
rocki z wydawnictwa Bernardi-
num oraz – niezależnie – Gagik 
Parsamian podjęli usilne stara-
nia, aby jedno faksymile trafiło 
do Instytutu Matenadaran im. 
Mesropa Masztoca, gdzie mieli-
by do niego dostęp badacze i na-
ukowcy.
Cel udało się osiągnąć po pię-
ciu latach, dzięki wspólnym 
zabiegom Tadeusza Serockie-
go, Gagika Parsamiana i Ewy 
Abgarowicz, prezes FKiDOP.  
Pomysłodawcom zależało, aby 
zdążyć na 20. rocznicę odzy-
skania niepodległości przez 
Armenię. Zgodę na wykonanie 
faksymile wyraził kard. Kazi-
mierz Nycz, ordynariusz wier-
nych obrządku ormiańskiego w 
Polsce.
21 września 2011 r. faksymile 
uroczyście przekazano Mate-

nadaranowi. List od Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich odczytała Piruza Mna-
cakanian. Choć dar polskich Or-
mian nie był jedynym tego dnia, 
to właśnie on wywołał wzrusze-
nie i miłe reakcje oraz odbił się 
szerokim echem w armeńskich 
mediach. Dyrektor Instytutu 
wyraził opinię, że taki dar nie 
może zalegać w archiwum, lecz 
musi być eksponowany na ho-
norowym miejscu w głównej 
sali wystawowej.
W rewanżu Matenadaran 
przekazał Fundacji Kultury i 
Dziedzictwa Ormian Polskich 
faksymile Księgi pieśni żałobli-
wych św. Grzegorza z Nareku. 
Zanim trafił do Polski, dar ten, 
staraniem Gagika Parsamiana, 
został poświęcony przez Ter 
Geghama z kościoła Surp Haru-
tiun w Parakar.

Armen Artwich

W skrócieՀամառոտ

Plany wydania książki 
kucHarskiej

Prezes Ormiańskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego apeluje o 
nadsyłanie przepisów kulinar-
nych wraz ze zdjęciami, które 
najpierw drukowane będą w 
kolejnych numerach Biuletynu 
OTK, a po zebraniu odpowied-
niej liczby przepisów zosta-
ną opublikowane jako osobna 
książka.

HajraPetian w 
rePrezentacji armenii

Lewon Hajrapetjan, zawod-
nik klubu piłkarskiego Le-
chia Gdańsk, zadebiutował 
w kadrze A narodowej re-
prezentacji Armenii w piłce 
nożnej podczas meczu elimi-
nacyjnego do EURO 2012, w 
którym Ormianie rozgromili 
reprezentację Macedonii 4:1. 
Przed przyjazdem do Polski 
ten 22-letni obrońca występo-
wał w barwach klubów Ham-
burger SV i Pjunika Erywań.

relacja z armenii

Armenia po dwudziestu latach 
niepodległości to tytuł ilu-
strowanego pokazem slajdów 
referatu Adama Terleckiego, 
przedstawionego w Krakowie 
24 października 2011 r., w ra-
mach comiesięcznych spotkań 
organizowanych przez Ormiań-
skie Towarzystwo Kulturalne 
wspólnie z Kołem Zaintereso-
wań Kulturą Ormian przy Kra-
kowskim Oddziale Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego.

PIElgRZYmkA kIk DO 
ARmENII

Grupa Klubu Inteligencji Kato-
lickiej (KIK) z Katowic, licząca 
36 osób, odwiedziła Armenię 
i Gruzję. W Erywaniu kapłani 
z KIK odprawili mszę świętą w 
katolickim kościele obrządku 
ormiańskiego, a w Eczmiadzynie 
uczestniczyli w liturgii w kate-
drze Apostolskiego Kościoła Or-
miańskiego, a następnie zwiedzi-
li zespół klasztorny i muzeum.

mŁody mistrz mma

15-letni Armen Stepanian z War- 
szawy zajął pierwsze miejsce 
na ogólnopolskich zawodach 
MMA (mieszane sztuki walki) 
w kategorii wagowej do 66 kg 
i kategorii wiekowej do 18 lat. 
Zwycięska walka została sto-
czona 15 października 2011 r. 
w Płocku w ramach Młodzie-
żowej Ligi Spartanwear.

քՀՆ ԱՐԹՈՒՐ 
ԱվԴԱլՅԱՆը 
ԵՆԹԱՐկվԵլ է վԹԱՐԻ

Քահանա Արթուր 
Ավդալյանին պատուհասած 
ծանր վթարի հետևանքով 
կասեցվում են նրա կողմից 
Վարշավայում հայկաթողիկե 
ծիսակարգով մատուցվող 
սուրբ պատարագները: 

ՀԱղՈՐԴՈՒմ 
ՀԱՅԱստԱՆԻց

Հայաստանը քսան տարվա 
անկախությունից հետո, 
այսպես է հնչում նկարների 
ցոլացումով ուղեկցվող 
Ադամ Տերլեցկու ռեֆերատը, 
որը ներկայացվեց 2011 
թ. հոկտեմբերի 24-ին, 
Կրակովում  Լեհական 
Ազգագրական Ընկերությանը 
Կից Հայկական Մշակույթով 
Հետաքրքրվողների 
ընկերության հետ 
համատեղ Հայ մշակութային 
ընկերության կողմից 
կազմակերպված 
ամենամսյա հանդիպումների 
շրջանակներում:

լվՈվԻ  ՀԱՅկԱկԱՆ 
փՈղՈցԻ տՈՆը

Ուկրաինայի հայերի միու-
թյունը 2011թ. հոկտեմբեր 
22-ին` շաբաթ օրը, կազմա- 
կերպել էր Լվովի Հայկա-կան 
փողոցի տոն: Նպատակ-
ներից մեկն էլ դարեր 
շարունակ քաղաքի այդ 
հատվածում բնակվող հայ 
համայնքի պատմության 
ներկայացումն էր:

ՀԱՅԵՐԻ ՀԵտքԵՐՈվ 
ԴԵՊԻ օՊՈչՆՈ

Օպոչնոյի Տարածաշրջանային 
թանգարանում 2011 թ. սեպ-
տեմբեր 29-ին հանդիսա-
վորությամբ բացվեց «Ճամ- 
փորդական  ցուցակ.
Հայերը Լեհաստանում» 
խորագրով ցուցահանդես, 
որը  կազմակերպվել էր 
Բիդգոշչում գործող Արի 
Արի հիմնադրամի հետ 
համատեղ: Ցուցահանդեսը 
ցույց է տալիս հայերի ներկա- 
յությունը Լեհաստանում 
և համեմատում է Վիսլայի 
ափի հայկական ներկայու-
թյունը Հայաստանի պատ- 
կերների հետ: Ցուցադրու-
թյան ընթացքում Մոնի-կա 
Մաչիեվսկան և Հիմնա- 
դրամից Լոնգին Գրաչիկը  
հավաքված դպրոցական-
ներին ծանոթա-ցրեցին 
Լեհաստանի հայերի 
պատմությանը:

Համաներում - Լեհաստանում 
կացության օրինականացման 
հնարավորություն

Dar polskich Ormian 
dla Matenadaranu

օգտվել օտարերկրացիները, ովքեր բնակվում 
են Լեհաստանում անընդհատ, առնվազն 
2007 թ. դեկտեմբերի 20-ից, ում կացությունը 
Լեհաստանի տարածքում 2012 թ. հունվարի 
1-ի դրությամբ անօրինական է, ԿԱՄ
անընդհատ, առնվազն 2010 թ. հունվարի 
1-ից, ում մինչ այդ օրը փախստականի 
կարգավիճակ տալու մերժման մասին 
վերջնական որոշում է ներկայացվել (որը 
պարունակում է վտարման մասին որոշումը) 
և ում կացությունը Լեհաստանի տարածքում 
համաներման մասին օրենքն ուժի մեջ 
մտնելու օրը անօրինական է
ԿԱՄ
որոնց դեմ 2010 թ. հունվարի 1-ին հաջորդ 
դիմումի արդյունքում նախաձեռնված վարույթ 
է ընթացել փախստականի կարգավիճակ 
տալու գործով 
Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄ 
«ՉԸՆԴՀԱՏՎԱԾ» ԲՆԱԿՎԵԼԸ
Լեհաստանի Հանրապետության տարածքում 
կացությունը համարվում է չընդհատված, 
եթե դրա ընթացքում որևէ ընդմիջում չի տևել 
ոչ ավել, քան 6 ամիս և ընդհանուր առմամբ 
չի գերազանցել 10 ամիս, եթե ընդմիջման 
պատճառը չի եղել մասնագիտական պար-
տականությունների կատարումը կամ 
աշխատանքը Լեհաստանի տարածքից դուրս, 
գործատուի հետ կնքված պայմանագրի հիման 
վրա, որի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է 
Լեհաստանի տարածքում, մասնագիտական   
պարտականությունները կատարող կամ կետ 
1-ում նշված պայմաններում աշխատանք 
կատարող ամուսնուն ուղեկցելը,
օտարերկրացու բուժումը:

Ապացուցողական վարույթը պարզեցնելու 
նպատակով ընդունվել է կանխավարկած 
այն մասին, որ Լեհաստանի տարածքում 
օտարերկրացու կացությունը կհամարվի 
չընդհատված, եթե այլ բան չի բխի տվյալ 
գործով հավաքված ապացուցողական 
նյութերից կամ գործի հանգամանքներից:
ՈՒ՞Մ ՊԵՏՔ Է ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ 
ՀԱՄԱՆԵՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՎ
Մարզպետին (Մարզպետարանին), ով իրա-
վասու է ըստ օտարերկրացու բնակության 
վայրի (ո՛չ թե գրանցման): Մարզպետարանը 
չպետք է շփոթել Մարշալի Գրասենյակի հետ:
ՈՐՔԱ՞Ն ԴԱ ԱՐԺԵ
Դրոշմատուրքը համաներման մասին 
դիմումը ներկայացնելու համար արժե 340 
ԶԼՈՏ  մեկ անձի համար:
ՈՐՏԵ՞Ղ ԿԱՐԵԼԻ Է ՓՆՏՐԵԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Օտարերկրացիների հարցերով Գրասենյակը 
համաներման մասին տեղեկատվական 
թեժ գիծ է բացել՝ +48 (22) 601 75 25: 
Հեռախոսազանգերը կարելի է կատարել 
երկուշաբթի, երեքշաբթի, հինգշաբթի և 
ուրբաթ օրերին ժամը 8:15-ից մինչև 16:15-ը, 
իսկ չորեքշաբթի օրը՝ ժամը 15:00-ից մինչև 
20:00-ը: Տեղեկատվությունը տրվում է 
հետևյալ լեզուներով` լեհերեն, անգլերեն, 
ռուսերեն և վիետնամերեն: Մոտ ապագայում 
Գրասենյակը համաներմանը նվիրված հա-
տուկ  ինտերնետային կայք կունենա՝ www.
abolicja.gov.pl, նաև հայերեն լեզվով:
Մինչ այդ տեղեկություններ կարելի է փնտրել 
Գրասենյակի ինտերնետային կայքում՝ 
www.udsc.gov.pl կամ Մարզպետարանների 
կայքերում:

Շարունակվում է 4 էջից 
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Ewangeliarz ze Skewry stanowi świadectwo wielowiekowej obecności Ormian w Polsce. Przez stu-
lecia przechowywany prawdopodobnie w skarbcu katedry ormiańskiej we Lwowie, po II wojnie 
światowej trafił do Polski. Ukrywany przed władzami komunistycznymi, aż do lat 90. uważany był 
za zaginiony. Do dziś stanowi własność Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce. Obecnie jest zde-
ponowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie, dokąd w 2006 roku został przekazany przez ordy-
nariusza wiernych obrządku ormiańskiego, kard. Józefa Glempa.
Սկևռայի Ավետարանը վկայում է  Լեհաստանում հայերի դարավոր ներկայության 
մասին: Դարեր շարունակ այն պահվում էր Լվովի Հայկական Տաճարի գանձարանում, 
Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմի ավարտից հետո այն հայտնվեց Լեհաստանում: 
Կոմունիստական իշխանություններից թաքցված լինելով՝ ընդհուպ մինչև 90-ականները 
այն համարվում էր կորած: Առ այսօր, այն հանդիսանում է Լեհաստանում Հայ Կաթոլիկ 
Եկեղեցու սեփականությունը: Այժմ այն  պահվում է Վարշավայի Ազգային Գրադարանում, 
որին հանձնվեց 2006 թվականին Լեհաստանի պրիմաս կարդինալ Յուզեֆ Գլեմպի կողմից:

List Fundacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich do Matenadaranu

Warszawa, dnia 16 września 2011 roku
W 647 roku ery ormiańskiej panował nad Ormianami Lewon I, a 
ich katolikosem był Grzegorz VI. W tym roku w skryptoriach cyli-
cyjskich klasztorów Mlidż i Skewra, leżących u podnóża gór Taurus 
ponad miastem Tars, powstał na zlecenie kapłana Step‘anosa prze-
piękny i bogato iluminowany Ewangeliarz. Jego twórcą był mnich 
Grigor, wybitny mistrz sztuki pisarskiej. Był to ważny czas w dziejach 
narodu ormiańskiego. Lewon został właśnie ukoronowany na króla 
Armenii. Wydarzenie to zostało przez pisarza uwiecznione w kolo-
fonie Ewangeliarza, podobnie jak śmierć tego władcy w 668 roku ery 
ormiańskiej.
Minęły dwa burzliwe stulecia. Upadło Królestwo Armenii. Ewan-
geliarz opuścił swe schronienie i znalazł się w posiadaniu Ormian 
mieszkających w Polsce. Tam czas oznaczano według innej rachuby. 
Dla Polaków był to początek wieku XV. Jak czytamy w kolejnym ko-
lofonie Ewangeliarza, w 1592 roku, „za panowania pobożnego króla 
Zygmunta Trzeciego, króla Polaków”, odnowił go na swój koszt Or-
mianin lwowski Toros Bernatowicz. Przez kilka następnych stuleci 
święta księga była przechowywana bezpiecznie w skarbcu katedry 
ormiańskiej we Lwowie. Ale i tam przyszła katastrofa dziejowa, roz-
pętała się druga wojna światowa, uległy zmianie granice Polski. Or-
mianie wraz z Polakami zostali zmuszeni do opuszczenia miasta, w 
którym ich przodkowie znaleźli schronienie przed wiekami. Wyjeż-
dżając, zabrali Ewangeliarz ze sobą, jako najdroższy skarb, aby to bez-
cenne dobro liturgii ormiańskiej i kultury zachować dla przyszłych 
pokoleń. Przez kilka dziesiątków lat księga była troskliwie ukrywa-
na w obawie, że dostanie się w niepowołane ręce. Dziś jest starannie 
przechowywana w Bibliotece Narodowej w Warszawie i znajduje się 
pod opieką Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, powo-
łanej do czuwania nad zabytkami ormiańskimi na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
Taka jest historia Ewangeliarza, którego faksymile Fundacja nasza 
przekazuje jako dar dla Matenadaranu, skarbnicy kultury Armenii, 
z okazji Dwudziestolecia Niepodległości, w dniu otwarcia nowej 
jego części. Działając z upoważnienia kardynała Kazimierza Nycza, 
arcybiskupa metropolity warszawskiego i ordynariusza wiernych 
obrządku ormiańskokatolickiego w Polsce, prosimy o przyjęcie tego 
upominku. Pochodzi on od wszystkich Ormian mieszkających w na-
szym kraju, zarówno tych, którzy dziedzictwo kultury ormiańskiej 
przez wieki chronili, jak i od tych, którzy je dziś tworzą i chcą nadal 
kontynuować.
Niniejsze faksymile, wiernie oddające wygląd, stan zachowania i opra-
wę, wykonała drukarnia Wydawnictwa „Bernardinum” z Pelplina. 

Ewa Abgarowicz, Prezes 
 Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

ewa abGarowicz i adel HajraPetian PrzeGlądają faksymile Przed 
wysŁaniem do armenii. fot. GaGik Parsamian

Համառոտ Համառոտ

ՀԱՅԱստԱՆԻ 
ՆԱխԱԳԱՀը 
վԱՐշԱվԱՅՈՒմ

2011 թ. սեպտեմբների 
29-30-ը Վարշավայում 
տեղի ունեցավ Արեւելյան 
Գործընկերության գագաթ-
նաժողովը: Հանդիպմանը 
մասնակցում էին 33 երկրնե-
րի`Եվրոպական Միության 
27 անդամ երկրի, ինչպես 
նաև արևելաեվրոպական 
հինգ երկրների` Հայաս-
տանի, Ադրբեջանի, Վրաս-
տանի, Մոլդովայի եւ Ուկրա- 
ինայի (Բելառուսը վերջնա- 
կանապես հրաժարվեց 
մասնակցել գագաթնա- 
ժողովին) ներկայացուցիչներ: 
Հայաստանը ներկայացնում 
էր նախագահ Սերժ Սար-
գսյանը: Բանակցություն-
ների թեման Արեւելյան 
Գործընկերության եւ 
Եվրոպական Միության 
միջև համագործակցության 
ամրապնդումն էր:

լվՈվԻ ծխԱկԱՆ 
մԱտՅԱՆԻ ԵՐկՐՈՐԴ 
մԱսը մԱտչԵլԻ է 
լվԴ-ՈՒմ

Լվովի հայկական տաճարի 
ծննդոց գրքի երկրորդ 
մասը, որը պարունակում է 
1835-1893 թթ. գրառումներ, 
հասանելի է Լեհահայոց 
Վիրտուալ Դիվանում (www.
archiwum.ormianie.pl):  
Համակարգված գրառումնե-
րի թվում, ի թիվս այլոց, կա- 
րելի է գտնել  ապագա պրոֆե- 
սոր, ականավոր լեհ քաղա-
քացիական իրավաբան 
Ալֆրեդ Օհանովիչի մկրտու-
թյան մասին տեղեկություն:
Ներկայումս ԼՎԴ-ում մատ-
չելի են Լվովի ծխական 
համայնքի 1776-1893 թթ. 
գրառումները: Նախկինի 
պես համակարգված 
գրառումների կողքին տեղա- 
դրված է մատյանի տվյալ  
հատվածի նաև սկան տա- 
րբերակը: Դրա շնորհիվ  
օգտվողները հնարավորու-
թյուն են ստանում նյութը  
անմիջականորեն համեմա- 
տել աղբյուրի հետ: Գրառու-
մների համակարգումը 
Յագելոնյան համալսարանի 
մագիստրոս Ֆրանչիշեկ 
Վասիլի աշխատանքն է  
(եւ հանդիսանում է «Հայերը 
նախաինքնավար Գալիցիա- 
յում. Ժողովրդագրական եւ 
պատմական ուսումնա- 
սիրություն» ատենախոսու-
թյան մի մասն է), որը 
ֆինանսավորվել է Լեհա- 
հայոց Մշակույթի և Ժառա-
նգության հիմնարկության 
կողմից շնորհիվ Ներքին 
գործերի և Վարչարարության 
նախարարության դրամա-
շնորհի: 

ԳՐԱբԱՐ կսՈվՈՐԵՆք 
վԱՐշԱվԱՅՈՒմ

Վարշավայի Կարդինալ 
Ստեֆան Վիշինսկու անվան  
համալսարանում սկսվել 
են հին հայերեն լեզվի` 
գրաբարի դասընթացներ: 
Դասն անցկացնում է Տաճա- 
տ քահանա Ծատուրյանը: 
Դասերը անցկացվում են  
երեքշաբթի ժ. 15.00-ին  
Պատմական և հասարա-
կական գիտությունների 
ֆակուլտետի մասնաշեն-
քում, Վույչիցկի հասցեում, 
սենյակ 424: 

ըՆԴՀԱՆՈՒՐ 
մԵՆԱմԱՐտԵՐԻ 
ԵՐԻտԱսԱՐԴ 
չԵմՊԻՈՆը
Վարշավայից 15-ամյա Արմեն  
Ստեփանյանը գրավեց 
ընդհանուր մենամարտերի 
համալեհական մրցույթի 
առաջին տեղը 66 կգ քաշային 
կարգում եւ մինչև 18 տարե-
կանների տարիքային կա-
տեգորիայում: Հաղթական 
պայքարը տեղի ունեցավ 
2011 թ. հոկտեմբերի 15-ին,  
Պլոցկում Spartanwear  
պատանեկան լիգայի 
շրջանակներում: 

 ՀԱՅՐԱՊԵտՅԱՆը 
ՀԱՅԱստԱՆԻ 
ՀԱվԱքԱկԱՆՈՒմ
Լեխ Գդանսկ ֆուտբոլային 
ակումբի խաղացող Լեւոն 
Հայրապետյանը առաջին 
անգամ մեկնարկեց Հայա-
ստանի ֆուտբոլի ազգային 
հավաքականի Ա կարգում  
Եվրո 2012-ի ընտրական 
խաղում, որի ժամանակ 
հայերը պարտության մա-
տնեցին Մակեդոնիայի 
հավաքականին 4:1 հաշվով: 
Նախքան Լեհաստան 
տեղափոխվելը 22-ամյա 
պաշտպանը խաղացել է 
Համբուրգեր SV եւ Երեւանի 
Փյունիկ ակումբներում:

կմԱ-Ի ՈՒխտԱԳՆԱ-
ցՈՒԹՅՈՒՆը ԴԵՊԻ 
ՀԱՅԱստԱՆ

Կատովիցեի Կաթոլիկ 
Մտավորականների 
Ակումբի (այսու`ԿՄԱ) 
36 հոգուց բաղկացած մի 
խումբ այցելեց Հայաստան 
եւ Վրաստան: Երեւանում 
ԿՄԱ-ի քահանաները սուրբ 
պատարագ մատուցեցին հայ 
կաթողիկե եկեղեցում, իսկ 
Էջմիածնում մասնակցեցին  
Հայ Առաքելական եկեղեցու 
տաճարում մատուցվող 
պատարագին, ապա 
այցելեցին  վանական 
համալիր ու թանգարան:

Dar polskich Ormian 
dla Matenadaranu

GaGik Parsamian, 
orGanizator 
PRZEkAZANIA 
EWANgElIARZA

Jestem bardzo wzruszony. 
Dzisiejszy dar jeszcze umac-
nia tradycyjnie dobre stosunki 
polsko-ormiańskie oraz pod-
kreśla związki polskich Ormian 
z Armenią. Główną wartością i 
celem jest człowiek. Ormianin 
mieszkający w Polsce, Ormia-
nin mieszkający w Armenii, 
Polak pochodzenia ormiań-
skiego czy mieszkający w Ar-
menii – każdy z nich ma takie 
samo serce. Warto wskazywać 
na wspólne dziedzictwo.
Za szczególnie doniosły 
uważam fakt, że udało się 
tego dokonać wspólnymi 
staraniami środowiska or-
miańskiego, niezależnie od 
istniejących różnic. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem 
profesjonalizmu osób, z któ-
rymi przygotowywaliśmy 
przekazanie Ewangeliarza 
Matenadaranowi. Przy oka-
zji współpracy wyzwoliła się 
ogromna pozytywna energia, 
którą koniecznie należy wy-
korzystać również w przy-
szłych działaniach. Nie oglą-
dajmy się za siebie, bądźmy 
dalekowzroczni i idźmy do 
przodu. Zawsze razem.
Myślę, że jesteśmy winni 
wdzięczność wszystkim pol-
skim Ormianom, którzy od 
wieków chronią Ewangeliarz 
i zabiegają o jego przechowa-
nie dla potomnych. Pragnę 
szczególnie podziękować pani 
Ewie Abgarowicz, bez której 
skutecznego zaangażowania 
nie byłoby tego wydarzenia, 
oraz Tadeuszowi Serockie-
mu, który swoimi wielolet-
nimi staraniami ogromnie 
przyczynił się do dzisiejszego 
wspólnego sukcesu. Ponadto 
jego wydawnictwo Bernar-
dinum z pieczołowitością 
i dużą dbałością o detale 
wykonało podarowane fak-
symile. Słowa podzięki nale-
żą się również dyrektorowi 
Hraczii Tamrazjanowi i jego 
współpracownikom, którzy z 
ogromną życzliwością zorga-
nizowali uroczystości.
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WYDARZENIA | Jadwiga Zarugiewiczowa, matka 19-latka, który 17 sierpnia 1920 r. zginął pod Zadwórzem, została upamiętniona 
2 listopada 2011 roku w Warszawie.

Matce nieznanego żołnierza
– O Jadwidze Zarugiewiczowej 
usłyszałam pierwszy raz jako 
dziecko od mojej babci Lidii, 
córki Grzegorza Zarugiewicza 
– wspomina jego prawnucz-
ka, Ilona Matusz-Tokarczyk. 
– Babcina opowieść o jej wyjąt-
kowej ciotce zrobiła na mnie, 
małej dziewczynce, ogromne 
wrażenie. W jakiś czas potem 
wybrałam się z babcią Lidią, 
aby zobaczyć Grób Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie. Jakże 
wielkie było moje zdumienie 
i rozczarowanie, gdy stwierdzi-
łam, że ani na samym grobie, ani 
w jego najbliższym otoczeniu 
nie ma najmniejszej informacji, 
choćby w formie tabliczki, o Ja-
dwidze Zarugiewiczowej.

We wtorek 2 listopada 2011 
roku minęła 86. rocznica po-
wstania Grobu Nieznanego 
Żołnierza. Na placu marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warsza-
wie nastąpiła uroczysta zmiana 
posterunku honorowego przed 
pomnikiem, a wieniec na płycie 
Grobu złożyła małżonka prezy-
denta RP. Tym razem, inaczej 
niż co roku, uroczystość na tym 
się nie skończyła. To, czego ży-
czyła sobie mała Ilonka i o co 
starała się już jako dorosła oso-
ba, ziściło się – na froncie bu-
dynku Dowództwa Garnizonu 
Warszawa, który stoi naprzeciw 
Grobu Nieznanego Żołnierza, 
odsłonięto tablicę pamiątkową 
poświęconą Jadwidze Zarugie-
wiczowej i jej synowi, Konstan-
temu.

W imieniu współorganizatorów 
– Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, Miasta Stołecz-
nego Warszawa i Dowództwa 
Garnizonu Warszawa (opie-
kuna Grobu Nieznanego Żoł-
nierza) – mam honor powitać 
wszystkich Państwa na uroczy-
stym odsłonięciu i poświęceniu 
tablicy pamiątkowej, oddającej 
hołd Matce Nieznanego Żołnie-
rza – powiedział sekretarz Rady, 
Andrzej Kunert.

Tablica przedstawia matkę i sy-
na – także ich podobizny, wiersz 
Artura Oppmana Żołnierz Nie-
znany i herby dwóch miast – 
Lwowa, skąd przybyła trumna 
ze zwłokami bezimiennego żoł-
nierza, i Warszawy, gdzie spo-
częła – dwóch miast-bohaterów 
odznaczonych Orderem Virtuti 
Militari. 
I tak jak Grób Nieznanego Żoł-
nierza w Warszawie był i jest 
wyrazem symbolicznym, odda-
niem hołdu wszystkim znanym 
i wszystkim bezimiennym pole-
głym, tak niech i tablica z wy-
razami hołdu dla Jadwigi Zaru-
giewiczowej będzie symbolem 
naszej czci dla wszystkich matek 
znanych i nieznanych żołnie-
rzy, którzy polegli w walkach o 
suwerenną i wolną Rzeczpospo-
litą we wszystkich insurekcjach 
i wojnach XIX i XX wieku – za-
kończył swoją wypowiedź An-
drzej Kunert.
Po krótkim wystąpieniu dowód-
cy Garnizonu Warszawa, gen. 
bryg. Wiesława Grudzińskiego, 
tablicę poświęcił ks. prałat płk 
Jan Domian, dziekan Warszaw-

Matce Nieznanego Żołnierza
W hołdzie Jadwidze Zarugie-
wiczowej (1878 Kuty – 1968 
Suwałki) z domu Karczewskiej, 
z rodziny polskich Ormian, 
żonie Andrzeja Zarugiewicza, 
dyrektora banku, działaczce 
społecznej i charytatywnej 
we Lwowie, która 29 X 1925 
r. wybrała jedną z trzech tru-
mien z prochami bezimien-
nych żołnierzy z Cmentarza 
Obrońców Lwowa (Cmenta-
rza Orląt Lwowskich) uroczy-
ście złożoną dnia 2 listopada 
1925 r. w Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie

Matce Orlęcia Lwowskiego
Konstatntego Zarugiewicza 
ur. 18 X 1901 r. w Kutach, 
obrońcy Lwowa w listopadzie 
1918 r., studenta Politechniki 
Lwowskiej, w wojnie polsko-
bolszewickiej jednego z 318 
poległych 17 VIII 1920 r. w bi-
twie pod Zadwórzem (polskie 
Termopile), odznaczonego 
pośmiertnie Orderem Virtuti 
Militari (1922).

Żołnierz Nieznany
Na Saskim Placu jest cichy grób,
Barwią się kwiaty u jego stóp,
A w grobie, krwawiąc świętymi 
rany,
Leży nasz polski żołnierz niezna-
ny.

Na tę mogiłę gdy składasz kwiat,
To tak, mój chłopcze, jakbyś go 
kładł
Na wszystkie groby, dawne 
i świeże,
Gdzie śpią za wolność legli żoł-
nierze.

Stań tutaj, chłopcze, i uczyń ślub: 
że będziesz zawsze kochał ten 
grób
I nie zapomnisz wspomnieć 
w modlitwach
Tych, co zginęli w najświętszych 
bitwach.

I niech ci serce bije, jak dzwon,
Kiedy pomyślisz, co dał nam on:
Największe szczęście, jakie być 
może:
Sto lat czekaną wolności zorzę!

Młody żołnierzu! Spokojnie śpij:
Plan najcudniejszy wzeszedł 
z twej krwi –
I na wiek wieków Ojczyzna cała
Dała ci serce – i pamięć dała!

Młody żołnierzu! Spokojnie śpij:
Bo jak do boju stanąłeś ty,
Tak cały naród stanie w potrze-
bie
Za kraj, za wolność, grób twój 
i ciebie.

Artur Oppman (Or-Ot) 1928

Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa 

Miasto Stołeczne Warszawa 
Dowództwo Garnizonu Warszawa

2.11.2011 r.

Treść tablicy

jadwiGa zaruGiewiczowa 

Była córką Petroneli z Bohosiewiczów i Mikołaja Karczewskiego. 
Prawdopodobnie w 1900 roku wyszła za mąż za Andrzeja Zaru-
giewicza, brata Grzegorza Zarugiewicza. W 1901 roku w Kutach 
przyszedł na świat ich pierworodny syn, 
Konstanty Zarugiewicz, następnie w 1903 
roku, także w Kutach, urodziła się córka 
Stefania. Kolejne dzieci – Wacław i Zofia, 
urodziły się w Przemyślanach i we Lwo-
wie. Mąż Jadwigi, Andrzej Zarugiewicz, był 
bankowcem i w związku z tym często zmie-
niał miejsce pracy. Przez jakiś czas rodzina 
mieszkała także w Wiedniu.

skiego Dekanatu Wojskowego.
Aktu odsłonięcia tablicy doko-
nali: prezydentowa Anna Komo-
rowska, ministrowie – Krzysztof 
Kwiatkowski i Andrzej Kunert, 
wiceprezydent Warszawy Ja-
cek Wojciechowicz, gen. bryg. 
Wiesław Grudziński oraz wnuk 
Jadwigi Zarugiewiczowej – To-
masz Pawelski, i Ilona Matusz-
-Tokarczyk. Jeden z wieńców 
złożyła rodzina Marty i Macieja  

Bohosiewiczów w imieniu Fun-
dacji Ormiańskiej KZKO, bez 
pomocy których, jak powie-
działa Ilona Matusz-Tokarczyk, 
tablica te nie mogłaby zaist-
nieć. Symboliczny znicz zapa-
lili przedstawiciele i sympatycy 
środowiska polskich Ormian.

Monika Agopsowicz

Historię Grobu Nieznanego 
Żołnierza przedstawimy wkrótce.

PoŚwięcenia tablicy dokonaŁ ks. PraŁat PŁk jan domian, dziekan warszawskieGo dekanatu wojskoweGo. fot. wiktor 
tokarczyk

w uroczystoŚci wzięŁa udziaŁ m.in. Prezydentowa anna komorowska (na 
zdjęciu w rozmowie z iloną matusz-tokarczyk). fot. wiktor tokarczyk

tablica na froncie budynku dowództwa Garnizonu warszawa, naPrzeciw 
Grobu nieznaneGo żoŁnierza. fot. wiktor tokarczyk
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?
Ponadto Klaudia pracuje 
nad tomikiem wierszy 
Geworka Sahakiana w 
tłumaczeniu Zbigniewa 
Kościowa. Z numerowane-
go nakładu w wysokości 20 
sztuk, ręcznie wykonywa-
nego, na otwarcie wystawy 
zostały przygotowane dwa 
egzemplarze: dla Moniki 
Agopsowicz – kuratora 
wystawy, i nieocenionego 
Zbigniewa Kościowa.

Wrocławska edycja wysta-
wy dorobiła się katalogu z 
kompletem kolekcjoner-
skich pocztówek. Całość, 
przy współudziale Elżbiety 
Łysakowskiej, powstała w 
studiu „Jet Multimedia”, 
należącym do Anny i Igora 
Mojzesowiczów oraz Kaje-
tana Mojzesowicza.

Powiedzieć, że wrocławska wy-
stawa była pieczołowicie przy-
gotowana – to nic nie powie-
dzieć. Bogactwo atrakcji, które 
czekały na zwiedzających, i ich 
jakość przyprawiały o zawrót 
głowy. Nic dziwnego, że do 
żółtego pałacu Muzeum Etno-
graficznego (dawnej letniej sie-
dziby biskupów wrocławskich) 
ciągnęły tłumy.
W centrum wydarzeń była mul-
timedialna wystawa Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich oraz Domu Spotkań z 
Historią „Z widokiem na Ararat. 
Losy Ormian w Polsce”, autor-
stwa Moniki Agopsowicz. Eks-
pozycja była pierwotnie prezen-
towana w 2009 r. w Warszawie. 
We wrocławskim muzeum spe-
cjalnie na jej przyjęcie zaprojek-
towano i zbudowano drewnianą 
konstrukcję, nadającą wnętrzu 
formę ormiańskiej świątyni. W 
tych „murach” brzmiał utwór 
zespołu Armenian Navy Band 
zatytułowany oczywiście „Ara-
rat”, któremu towarzyszył tele-
dysk wyświetlany na jednej ze 
ścian „kościoła”. Niejako wokół 
wystawy krążyły Dni Ormiań-
skie, powtarzane kilkukrotnie 
w okresie trwania ekspozycji.
Zaczęło się w piątek 17 czerwca 
2011 r. o godz. 18, w obecno-
ści wojewody wrocławskiego i 
wielu innych dostojnych gości, 
przy pękającej w szwach (choć 
ogromnej) sali, od pokazu filmu 
nagranego w Armenii przez Mo-
nikę Agopsowicz i Danka Deń-
cę. W tle końcowej sekwencji, 
kręconej w mroku eczmiadzyń-
skiego kościoła z VII w., rozlega 
się kobiecy śpiew. Film skończył 
się, a melodia brzmiała nadal. 
Lusine Dżarahian, śpiewaczka 

Patrząc na Ararat 
relacja | W dniach 17 czerwca – 21 sierpnia 2011 r. w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu 
można było zwiedzać wystawę „Z widokiem na Ararat. Losy Ormian w Polsce”. Wystawie 
towarzyszyły Dni Ormiańskie. Ich program zachwycał.

romana obrocka, 
orGanizatorka 
dni ormiańskicH 
towarzyszącycH 
wystawie

Sama wystawa w naszym pi-
śmie została opisana w jed-
nym z poprzednich wydań po 
premierze w Domu Spotkań 
z Historią. Kolejne Dni Or-
miańskie odbywały się  rów-
nież na podobieństwo tych 
w Warszawie. Wszystkim 
zaangażowanym w zorgani-
zowanie i sprawny przebieg 
wrocławskiej ekspozycji na-
leżą się gorące podziękowa-
nia. Ale imiennie chciałam 
odnotować dwa wydarzenia, 
których autorami są artyści z 
Dolnego Śląska: koncert Sam-
bora Dudzińskiego i warsztat 
Klaudii Maślej. 
Sambor, używając zestawu 
instrumentów, po części 
własnoręcznie wykonanych, 
zaprezentował między inny-
mi improwizacje do tekstów 
– zdań, wersów, powiedzeń 
– zaproponowanych przez 
publiczność. „Tajemnice ist-
nieją w formie skondenso-
wanej”, „Świat naszych Ro-
dziców i Dziadków rozsypał 
się”, „Zachowajmy siebie”, 
czy „My jesteśmy przybysza-
mi” i na to nałożone „Mier 
Hajastan sirumienk kiez jew 
mier sirtneri miecz karote 
ko” (Armenio, kochamy Cie-
bie i w naszej tęsknocie po 
Tobie). Wzruszona publicz-
ność długo i gorąco oklaski-
wała współczesnego gusana. 
Sambor odwołał się też do 
wiersza swojej Babci – Marii 
Bieleckiej-Kasprowicz, który 
to wiersz, oprawiony w ram-
kę, zdobi domową ścianę.

Do Klaudii Maślej-Feluś na-
leżą projekty nie tylko publi-
kacji muzycznych „Liturgia 
polskich Ormian”. Niepowta-
rzalna szata graficzna i kształt 
zachwycają. Stosowane tech-
niki zdobienia i stylizacji są 
współczesne, ale ich duch 
odwołuje się do najlepszej 
tradycji – zjawiska, jakim jest 
„książka ormiańska”.

W poprowadzonym przez 
Klaudię warsztacie „książka 
ręcznie robiona” uczestni-
cy dłutkiem dłubali kształty 
zdobnych ormiańskich lite-
rek. Po kilka zostało zszytych 
z wcześniej przygotowanymi 
okładeczkami (z informacją o 
Mesropie Masztocu i alfabe-
cie ormiańskim). Uczestnicy 
warsztatów oraz wybrańcy 
z publiczności otrzymali mi-
niaturowe książunie.

?

opery w Erywaniu, wyłoniła się 
zza filaru i już na żywo, przed 
zgromadzoną publicznością 
kontynuowała pieśń. Specjalnie 
na wernisaż została zaproszona 
z Armenii.
Później było nie mniej intere-
sująco. Rycerz ormiański Adam 
Domanasiewicz zaprezentował 
pokaz walki wręcz w starciu z 
Igorem Abhadowem. Na dudu-
ku grał aktor Sambor Dudziń-
ski. Z wykładami wystąpili prof. 
Krzysztof Stopka (O Ormianach 
w Polsce) i mgr Michał Chlipała 
(O uzbrojeniu rycerza ormiań-
skiego z czasów Królestwa Cyli-
cji). Wśród publiczności krążyła 
Małgosia Maśluszczak (z rodzi-
ny Manugiewiczów), ubrana w 
ormiański strój, i zachęcała do 

maŁGosia maŚluszczak (z rodziny manuGiewiczów) w stroju ormiańskim z XiX-wiecznej fotoGrafii.  
fot. monika aGoPsowicz

sala muzeum nie PomieŚciŁa wszystkicH GoŚci wernisażu. fot. monika aGoPsowicz

zwiedzający wystawę w muzeum etnoGraficznym we wrocŁawiu.  
fot. romana obrockaDokończenie na str. 9



9

zajęcia Prowadzi klaudia maŚlej-feluŚ. Powyżej - Gotowe eGzemPlarze. fot. tomasz Hasik

sambor dudziński. fot. tomasz Hasik

jedzenie w namiocie „Grunwaldzkim” serwowali Państwo asatrianowie 
fot. romana obrocka

Dokończenie ze str. 8

w tle rycerskiej walki sŁycHać byŁo GŁos duduku. fot. monika aGoPsowicz

elżbieta berendt
i Paulina sucHecka, 
mUZEUm 
etnoGraficzne 
we wrocŁawiu

Od kilku lat prowadzimy cykl 
„Mniejszości kulturą bogate”, 
w ramach którego prezentu-
jemy różne grupy mniejszo-
ściowe. Wystawa ormiańska 
pojawiła się po wystawie ży-
dowskiej, łemkowskiej, tuż po 
wystawie karaimskiej i przed-
stawia nam zupełnie nową kul-
turę – ludzi, którzy zawsze byli 
dla nas ważni w myśleniu, ale 
tak jak wyśpiewał pan Sambor 
Dudziński, to taka skondenso-
wana tajemnica.
Wystawa cieszy się dużą popu-
larnością. Przychodzi bardzo 
dużo młodzieży. Wzruszające 
są wpisy do księgi pamiątko-
wej. Co rusz pojawia się w nich 
wątek osobistej lub rodzinnej 
więzi z Ormianami. Często to 
historie kresowe.
Ekspozycja i Dni Ormiańskie 
mają rys edukacyjny. Wszy-
scy słyszeli o Ormianach, ale 
wiedza o ich kulturze i histo-
rii nie jest powszechna. Przez 
poszczególne ludzkie historie 
pokazuje polskich Ormian na 
tle ich kultury i ich związki 
z państwem polskim. Jest bar-
dzo ciepła i bardzo osobista.

z Wrocławia
wpisywania się do księgi pamiąt-
kowej. Co ciekawe, kostium zo-
stał własnoręcznie uszyty przez 
organizatorkę wernisażu, Romę 
Obrocką, na wierne podobień-
stwo stroju z XIX-wiecznej foto-
grafii, zamieszczonej na okładce 
katalogu wystawy. 
Sam katalog wystawy to sześć-
dziesięcioczterostronicowa, 
bogato ilustrowana publikacja, 
z tekstami Elżbiety Berendt, 
Moniki Agopsowicz, Zbigniewa 
Kościowa oraz zbiorowym Por-
tretem Ormian A.D. 2009–2011,  
do którego fotografie studyjne 
wykonał Zbigniew Kordys.
Można ją było nabyć przy boga-
tym stoisku z wydawnictwami, 
obok m.in. specjalnie na tę oka-
zję przygotowanych kolekcjo-
nerskich pocztówek o tematyce 
ormiańskiej, których 18 wzo-
rów zaprojektowała Elżbieta 
Łysakowska (z rodziny Agopso-
wiczów).
O podniebienia gości dbali Te-
resa i Asatur Grigorianowie, 
którzy raczyli ich m.in. ormiań-
skimi szaszłykami.
Jako uzupełnienie wystawy za-
prezentowano oryginalny pas 
słucki, który należał do ormiań-
skiej rodziny Agopsowiczów.
Działał punkt pisania imion po 
ormiańsku – oferujący szybki 
kurs języka i alfabetu ormiań-
skiego.

Następnego dnia na zwiedzają-
cych czekały wykłady Ewy Ab-
garowicz (O zbiorach Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich) oraz konserwato-
rek – Joanny Czernichowskiej 
i Agnieszki Pawlak z Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie 
(O renowacji katedry ormiań-
skiej we Lwowie). Koncert lu-
dowych pieśni ormiańskich dała 
Lusine Dżarahian.
Na niedzielę przewidziano mszę 
św. ormiańskokatolicką, ale z 
powodu ciężkiej choroby ks. 
Tadeusza Isakowicza-Zaleskie-
go trzeba ją było odwołać. Jed-
nak mimo to Ormianie zebrali 
się w świątyni, gdzie wzięli 
udział we wzruszającej śpiewa-
nej modlitwie za zdrowie swo-
jego duszpasterza, wykonanej 

przez Lusine Dżarahian i Sam-
bora Dudzińskiego.
Kolejne odsłony Dni Ormiań-
skich nastąpiły 26 czerwca, 10 
lipca i 31 lipca (finisaż wysta-
wy). Również one obfitowały w 
atrakcje, a wśród nich szczegól-
nie wymienić należy wykład i 
warsztat Książka ręcznie robio-
na, które poprowadziła Klaudia 
Maślej.
Organizatorami wystawy by-
ły Towarzystwo Ormian Pol-
skich z siedzibą we Wrocławiu 
oraz Muzeum Etnograficzne 
we Wrocławiu. Główną ini-
cjatorką i realizatorką Dni Or-
miańskich była nieoceniona 
Romana Obrocka z rodziny 
Manugiewiczów.

Armen Artwich

Matko Boska
z lwowskiej kamienicy
wygnano nas
Tobie zabrano kaplicę
a trwasz

Matko Boska
z lwowskiej kamienicy
z łukiem
- nad głową - z gwiazd
jeszcze do Ciebie
powrócę
jak wracam
ciągle w snach
jeszcze do Ciebie powrócę
chociażby wnukiem prawnukiem
czekaj nas

Maria Bielecka-Kasprowicz

Wiersz pochodzi z tomiku  „Cierń mi podajesz dar twej miłości” 
wydanego przez Stowarzyszenie Teatr Performer w 2003 roku.
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Ormianie w Gdańsku nie za-
sypiają gruszek w popiele. Po 
utworzeniu Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej z kościoła or-
miańskiego w Stanisławowie, 
odsłonięciu chaczkara i otwarciu 
„Zaułka ormiańskiego” przyszedł 
czas na ormiańską kaplicę…
Wspólnota Ormian mieszka-
jących na Pomorzu skupiona 
jest wokół kościoła Świętych 
Piotra i Pawła w Gdańsku, któ-
ry zgodnie z dekretem księdza 
kardynała Kazimierza Nycza 
jest siedzibą ormiańskokatolic-
kiej parafii obejmującej Polskę 
północną. Ponadto w kościele 
okresowo liturgię sprawuje ks. 
Dadżad Tsaturian z Apostol-
skiego Kościoła Ormiańskiego. 
A ponieważ we wciąż odbudo-
wywanym kościele nieustannie 
adaptujemy wolne miejsca na 
ołtarze i epitafia, zrodziła się 
myśl, żeby we wnęce-kaplicy 
zaistniał ołtarz ormiański z ob-
razem św. Kajetana. Na obrazie 
przedstawiona jest Matka Boża 
z Dzieciątkiem, która przeka-
zuje Dzieciątko świętemu. Jak 
wiemy, św. Kajetan, założyciel 
zakonu Teatynów, był szcze-
gólnie czczony wśród polskich 
Ormian, a jego imię było szcze-
gólnie chętnie nadawane na 
chrzcie św.
Obraz św. Kajetana został przy-
wieziony z Kresów?
Tak, z kościoła ormiańskiego 
w Tyśmienicy, i za przyczyną 
śp. ks. Kazimierza Filipiaka zna-
lazł się w naszym kościele. Ob-
raz był bardzo zniszczony, a jest 
przepiękny i okazały – w sre-
brze, z sukienkami Matki Bożej, 
Dzieciątka i św. Kajetana. Został 
poddany gruntownej, wielolet-
niej konserwacji. Było to moż-
liwe dzięki sponsorom, osobom 
związanym z Ormianami. Dzię-
ki temu obraz jest już odnowio-
ny i czeka na umiejscowienie go 
w ołtarzu ormiańskim.
Zgodnie z tradycją przekaza-
ną przez ks. Filipiaka, trwającą 
jeszcze wśród wiernych, św. 
Kajetan jest również patronem 
od chorób oczu. Dlatego ks. Fili-
piak, na wspomnienie św. Kaje-
tana, które przypada 7 sierpnia, 
namaszczał olejem świętym po-
wieki wiernych. Do tej tradycji 
chcielibyśmy w naszej parafii 
wrócić.
Choć Kajetan z Thieny jest świę-
tym katolickim, to jednak w po-
wstawaniu ołtarza uczestniczy 
również strona apostolska?

W jesienią ubiegłego roku wraz 
z grupą wiernych odwiedzili-
śmy Armenię, gdzie udaliśmy 
się w delegacji do patriarchatu 
w Eczmiadzynie. Tam samemu 
katolikosowi-patriarsze Kareki-
nowi II przedstawiliśmy pomysł 
tej kaplicy.  Katolikos odniósł 

się do sprawy bardzo życzliwie 
i zaoferował pomoc głównego 
architekta patriarchatu. Archi-
tekt zadeklarował, że chętnie 
podejmie się zaprojektowania 
ołtarza, ale poprosił o wymia-
ry, zdjęcia, informacje o usytu-
owaniu kaplicy i architekturze 
naszej świątyni. Kilka miesięcy 

trwała wymiana koresponden-
cji, ale dzięki panu Gagikowi 
Parsamianowi otrzymaliśmy już 
ten projekt. Natomiast pan Arek 
Staniszewski, również architekt, 
który czuwa nad naszym kościo-
łem i zna jego historię, podjął się 
adaptacji tego projektu do wnę-

ki przyszłej kaplicy dla obrząd-
ku ormiańskiego, która świetnie 
wpisuje się w świątynię.
Na jakim etapie są prace obecnie?
Aktualnie trwa dyskusja nad ada-
ptacją, przy czym musimy zasię-
gnąć jeszcze opinii konserwatora 
i uzyskać zgodę biskupa miejsca 
na realizację tego projektu.

Kolejnym ważnym wydarze-
niem jest uruchomienie szkółki 
ormiańskiej.
Od miesiąca przy parafii działa 
szkółka ormiańska, która gro-
madzi dzieci, choć zdarzają się 
też i starsi (śmiech). Łącznie 
około dwadzieścioro uczniów. 

Spotkania odbywają się 
co niedziela w sali pa-
rafialnej. Dzieci są przy-
wożone przez rodziców, 
potem pod opieką na-
uczycielki uczą się języ-
ka ormiańskiego, ćwiczą 
alfabet, gramatykę. Wi-
dać, że w to dzieło anga-
żuje się cała wspólnota.
Odnoszę wrażenie, że 
w ostatnich latach spra-
wy Ormian w Gdańsku 
nabrały przyspieszenia. 
Realizowane są kolejne, 
wymienione wcześniej, 
przedsięwzięcia. Z cze-
go, w ocenie Księdza, to 
wynika?
Myślę, że otwartość 
duszpasterza na sprawy 
ormiańskie sprzyja za-
angażowaniu Ormian 
wsprawy wspólnoty. 
Dlatego w miarę możli-
wości uczestniczę rów-
nież w ważnych dla 
wspólnoty wydarzeniach 
odbywających się w in-
nych miastach, takich 
jak odsłonięcie chaczka-
ra w Gliwicach, wystawy 
w Warszawie i Wrocła-
wiu. W naszym kościele 
inicjujemy ormiańskie 
przedsięwzięcia kultu-
ralne, jak ostatni koncert 
zespołu Nazani z Arme-
nii.
Jak układa się współpra-
ca z Kościołem Apostol-
skim?
Układa się bardzo do-
brze. W ogólnej świado-
mości wiernych wszy-
scy jesteśmy po prostu 
duchownymi ormiań-
skimi. Zawiłości teolo-
giczne i eklezjologiczne 
są im bardzo odległe.
Jakie były Księdza po-

czątki jako duszpasterza ormiań-
skiego? Czy stykał się Ksiądz ze 
śp. księdzem Filipiakiem?
Nie, nie współpracowałem 
z ks. Filipiakiem. Ale kiedy 
w latach 60. byłem klerykiem, 
ksiądz Filipiak przyjeżdżał 
do naszego seminarium i za-
poznawał nas z obrządkiem 

ormiańskim. Pewnego razu 
celebrował dla nas mszę św. 
w obrządku ormiańskim. Za-
pamiętałem, że po mszy spo-
tkaliśmy się z nim w gronie 
kleryków i ks. Filipiak spojrzał 
na mnie i powiedział: „A może 
byś ty był kiedyś moim następ-
cą?” (śmiech). Później zapo-
mniałem o ks. Filipiaku, o tym 
miejscu, byłem po prostu 
w innych parafiach. Dopiero 
kiedy w 1995 r. przyjechałem 
do Gdańska i zacząłem stykać 
się ze spuścizną ks. Filipiaka, 
to wtedy to sobie przypomnia-
łem. Z początkami mojego 
duszpasterzowania było tak, 
że ks. abp Gocłowski pierwot-
nie spytał mnie, czy nie pod-
jąłbym się odbudowy kościoła 
Świętych Piotra i Pawła. Być 
może w podtekście była opieka 
nad Ormianami (śmiech).
Niedługo po objęciu opieki 
duszpasterskiej nad Ormianami 
odwiedził Ksiądz patriarchat  
ormiańskokatolicki w Libanie.
Rzeczywiście, dzięki Monice 
Agopsowicz i Dankowi Deń-
cy miałem okazję wyjechać do 
Libanu. W Bejrucie dołączył 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. 
Wspólnie byliśmy podejmo-
wani przez patriarchę Nerse-
sa Bedrosa, odwiedziliśmy też 
kompleks sakralny patriarchatu 
w Antelias.
Niektórzy mówią, że ma Ksiądz 
korzenie ormiańskie…
Powiem wprost, że nie. Nie ma 
żadnych przesłanek, które mo-
głyby na to wskazywać. W ro-
dzinie, ani bliższej, ani dalszej, 
nigdy nie mówiło się o Ormia-
nach. Ale wiele osób rzeczywi-
ście tak sądzi, chyba po wyglą-
dzie (śmiech).
Jak ocenia Ksiądz kondycję 
wspólnoty ormiańskiej na Po-
morzu?
Z optymizmem patrzę w przy-
szłość. Niejako magnesem 
przyciągającym Ormian jest 
chaczkar. Myślę, że kolejnym 
będzie ołtarz. Bardzo chciał-
bym, i może się to uda spowo-
dować, aby w naszym kościele 
częściej sprawował liturgię 
ks. Dadżad. Uważam, że by-
łoby to bardzo korzystne dla 
całej wspólnoty. To wszystko 
oraz wspomniana szkółka or-
miańska sprawiają, że można 
chyba już mówić o powstają-
cym centrum ormiańskim wo-
kół kościoła Świętych Piotra 
i Pawła.

Z optymizmem 
patrzę w przyszłość
WYWIAD | Z ks. Cezarym Annusewiczem, proboszczem ormiańskokatolickiej parafii północnej z siedzibą w Gdańsku, 
rozmawia Armen Artwich.
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Chleba i igrzysk
koresPondencja | Niepodległa Republika Armenii obchodziła we wrześniu 20. rocznicę powstania. Oprócz parady wojskowej rodem 
z czasów radzieckich, przemówień oficjeli oraz występów zespołów ludowych, Erywań wypełnił się dumą. Dumą narodową.  

Ormianie z radością podkreślają 
swoje korzenie, a 21 września 
mieli do tego szczególne prawo. 
Dokładnie 20 lat temu upadł 
Związek Radziecki, a na jego 
gruzach zrodziła się suwerenna 
Armenia. Los Ormian od zawsze 
znaczyły wydarzenia nacecho-
wane dramatyzmem i cierpie-
niem. Podobnie wygląda histo-
ria III Republiki Armenii1. 
Niepodległość kraju odzyskana 
w 1991 roku okupiona została 
wieloma ofiarami. Najwyższą 
cenę ponieśli ci, którzy oddali 
swoje życie w wojnie o Górski 
Karabach, ale należy pamię-
tać także o tych, którzy głodni 
i zmarznięci przetrwali kryzys 
energetyczny początku lat 90., 
oraz o tych, którzy porzucili 
swoje domy w Baku, Gandży 
czy Sumgaicie i przenieśli się do 
nowo powstałej ojczyzny. 
Jaka jest Armenia po tych 20 la-
tach? 
Trudno o jednoznaczną odpo-
wiedź, choć nasuwa się stwier-
dzenie, że w porównaniu z sy-
tuacją polityczno-ekonomiczną 
z początku lat 90. dzisiejsza 
Armenia jest krajem…, no wła-
śnie – jakim? Bezpieczniejszym, 
bogatszym, bardziej demokra-
tycznym?
Niestety nie do końca. Spór 
o Górski Karabach wciąż po-
zostaje problemem nierozwią-
zanym. Prognoz na pokojowe 
zakończeniu na razie brak. 
Tymczasem zarówno Arme-
nia, jak i Azerbejdżan wyda-
ją coraz więcej na zbrojenia i 
tzw. politykę bezpieczeństwa. 
Jeszcze bardziej niepokojące 
jest to, iż coraz częściej można 
spotkać ludzi, którzy proro-
kują wybuch kolejnej wojny 
w tym regionie. Sam Górski 
Karabach w ciągu 20 lat zmie-
nił swoje oblicze. Przybywa 
nowych dróg, budowane jest 
lotnisko w Stepanakercie, sta-
wia się na rozwój turystyki – 

coraz częściej biura podróży 
w Erywaniu zachęcają obco-
krajowców do zwiedzania tego 
przepięknego zakątka świata, a 
jeszcze kilka lat temu tego ty-
pu wyjazd oznaczał wycieczkę 
do strefy wojennej. 
Z punktu widzenia ekonomii 
Armenia także nie ma się czym 
pochwalić. Izolacja gospodarcza, 
zafundowana Ormianom przez 
Azerów i Turków, nie pozwala 
na rozwój ekonomiczny kraju 
niemal pozbawionego surow-
ców energetycznych. Wszelkie 
szlaki komunikacyjne czy ener-
getyczne omijają konsekwent-
nie Erywań. W Armenii już ni-
czego się nie produkuje, niczego 
nie eksportuje – tymczasem ska-
la importu rośnie nieubłaganie. 
Rosyjskie know-how pozwoliło 
ostatnio Ormianom na ponow-
ne otwarcie elektrowni atomo-
wej w Metsamor. Tania energia 
jądrowa to dla Erywania dziś 
chyba jedyna szansa na rozwój 
przemysłu i wyjście z głębo-
kiego marazmu. Większość du-
żych zakładów przemysłowych 
w ciągu ostatnich 20 lat została 
zamknięta. Wraz z upadkiem 
ZSRR upadł największy rynek 
zbytu.  Niegdyś wielkie ośrod-
ki przemysłowe, jak Alawerdii, 
Ararat czy Wanadzor, to dziś 
gospodarcze trupy.
A co z potencjałem demokra-
tycznym tego kraju?  Został 
w pełni wykorzystany, czy ra-
czej zmarnowano ostatnie lata 
na bezowocne szarpaniny i gry 
polityczne? Demokratycznym 
punktem wyjścia dla Ormian 
był ruch obywatelski walczący 
o niezależność Górskiego Kara-
bachu – wówczas jeszcze istniał 
Związek Radziecki. Ormianie 
instynktownie podchwycili idee 
pieriestrojki i zaczęli zrzeszać 
się w przeróżnych stowarzy-
szeniach oraz ruchach, tworząc 
świetną bazę dla świadomego, 
obywatelskiego rozwoju swo-

jego kraju2. Dziś wydaje się, że 
kategoria obywatelskości zu-
pełnie zanikła w Armenii. Po-
czucie odpowiedzialności za 
demokrację i państwo to tematy 
obce, niezrozumiałe. Niepłace-
nie podatków, kontestacja (po-
przez absencję) wyborów par-
lamentarnych i prezydenckich 
sprawiają, że rządzący politycy 
stają się postaciami odległymi, 
obcymi. Tymczasem rośnie ka-
sta polityków nietykalnych, 
funkcjonujących poza prawem 
dzięki konszachtom, korupcji, 
wyzyskowi. 
Sprzeciwiają się temu działacze 
Ormiańskiego Kongresu Naro-
dowego (Haj Azgajin Kongres) 
z Lewonem Ter-Petrosjanem 
na czele. Ogłoszono nawet 
8-punktowy program naprawy 
państwa, i jakkolwiek kryty-
kować pierwszego prezydenta 
Armenii, to tylko jego ugrupo-
wanie stanowi alternatywę po-
lityczną dla tzw. karabaskiego 
klanu Sarkisjanów3.
Sami Ormianie nie są jednak 
aż tak krytyczni w stosunku do 

Widziane 
z Erywania

swojej ojczyzny. Hracz z ulicy 
Komiasa chwali się zdobyczami 
technicznymi Armenii. 
-Tydzień temu zestrzeliliśmy 
Azerom samolot bezzałogowy 
za 12 mln dolarów, słyszałeś?
- My w Armenii też takie pro-
dukujemy, wszystkie części ze 
złota albo platyny – fachowa ro-
bota, tylko Ormianie mogą takie 
rzeczy wymyślić (sic!). Na para-
dzie też pokażą nasze uzbrojenie 
wojskowe – zobaczysz, czym 
walczymy w Karabachu. Część 
to ruska technika, ale większość 
to nasze, rodzime produkcje4.
W podobnym tonie wypowiada 
się Sofia z erywańskiej dzielnicy 
Aczapniak. 
- Jakub dżan. Nasi politycy do-
brze wiedzą, czego ludziom po-
trzeba. Chleba i igrzysk. Zrobili 
piękną paradę. Pomalowali uli-
ce, włączyli fontanny i podlali 
trawniki. Podobno będą dawać 
nawet po 20 tysięcy dramów 
emerytom (albo równowartość 
170 zł), żeby mieli za co zabrać 
rodzinę na uroczysty „niepodle-
głościowy” obiad. To wszystko 
„pokazucha”, jak mówią Rosja-
nie, ale ja i tak nie wyobrażam 
sobie życia gdzie indziej. Nawet 
jeśli Armenię zaleje największa 
w historii świata powódź i po-
zostanie jeden suchy kamień 
– to ja będę siedzieć właśnie na 
tym kamieniu. 
Działanie na pokaz jest rzeczy-
wiście w dzisiejszej Armenii 

doprowadzone do perfekcji. Od 
lat buduje się promenadę łączą-
cą Operę Narodową z Placem 
Republiki (reprezentacyjnym 
placem Erywania). W tym celu 
zburzono już sporą część starego 
miasta, eksmitowano ludzi, zli-
kwidowano dziedzictwo miasta, 
dzisiejszej stolicy Armenii. Kie-
dy promenada wreszcie powsta-
ła, już nikogo nie stać, by kupić 
przy niej kilka metrów kwadra-
towych powierzchni. 
Ormianie wciąż mnie jednak 
zaskakują. Młodzi i starzy śpie-
wają, tańczą, krzyczą w niebo: 
Hajastan, Hajastan, Hajastan. 
Miłość do ojczyzny jest czymś, 
co wymyka się chłodnemu osą-
dowi. Uczucie, jakim Ormianie 
darzą swój kraj, jest niezwykłe: 
bezkrytyczne, bezwarunkowe. 
Mimo że Ormianom nie żyje się 
tutaj najlepiej oraz że często ja-
ko gastarbajterzy podróżują po 
całym świecie, to wciąż jest to 
ich ukochana ojczyzna. Wyra-
żają się o niej szacunkiem i nie 
znoszą, kiedy bezpodstawnie się 
ją krytykuje. Patriotyzm traktu-
ją emocjonalnie i prostolinijnie, 
ale jest w tym pewna piękna 
i czysta naiwność. Naiwność – 
często dla obcokrajowców nie-
zrozumiała.

Jakub Osiecki
Uniwersytet Papieski 

Jana Pawła II – Kraków
Uniwersytet Erywański – 

– Armenia

1 Nazwa I republika odnosi się do Niepodległej Republiki Armenii (1918–
1920), a II republika to Radziecka Socjalistyczna Republika Armenii 
(1920–1991).
2 Niezmiernie interesująca jest publikacja w języku angielskim: Harutyun 
Marutyan, Armenian Identity. Karabach Movement. 
3 Zarówno premier jak, i prezydent Armenii noszą to samo nazwisko (Sar-
kisjan).
4 Parada militarna odbyła się 21 września 2011 roku – prezentacja potencja-
łu wojskowego Armenii miała być odpowiedzią na azerbejdżańskie zapo-
wiedzi polityków na temat zwiększania wydatków na zbrojenia.Parada wojskowa na Placu rePubliki w erywaniu

ludzie mŁodzi cHętnie manifestują swój Patriotyzm
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Koncepcja zakładów pod nazwą 
„monte di pietà” powstała za ini-
cjatywą i poparciem całego du-
chowieństwa katolickiego z pa-
pieżami na czele we wszystkich 
miastach włoskich z początkiem 
XV. wieku, a stamtąd rozszerzy-
ła się we wszystkich krajach 
Europy pod hasłem chronienia 
ludności chrześcijańskiej przed 
lichwą i wyzyskiem . Z począt-
kiem XVI. wieku wprowadzono 
je w Lombardii, przeto nazy-
wano je lombardami. Sobór la-
retański w 1515 r., a następnie 
sobór trydencki uznał „banki 
pobożne” za instytucje poboż-
ne i pożyteczne, a nadzór nad 
niemi przyznał i poruczył odno-
śnym biskupom.
W Polsce pierwszy bank poboż-
ny powstał staraniem Ks. Piotra 
Skargi w Krakowie w 1584 r. 
Podobne banki, wzorując się 
na instytucjach włoskich, za-
kładają: Jan Zamojski w Zamo-
ściu w 1601 r., katedra łacińska 
we Lwowie w 1599 r. i inni. 
Ale żadna z tych instytucyj nie 
przetrwała poza wiek 17-ty.
Ormianie jedni potrafili pomysł 
banków włoskich przeszczepić 
owocnie na grunt lwowski i do-
prowadzić go tu do prawdziwe-
go rozkwitu. 
Bo któż bardziej odczuć miał po-
lipa lichwy nad Ormian lwow-
skich, w dobie ogólnej ruiny? 
Gdy w XVI-tym wieku przyszły 
ciężkie czasy zastoju handlowe-
go, naród, wyłącznie oddany 
handlowi z całym krajem i czę-
ścią ogromną Wschodu, potra-
fił, jak przystało na ludzi prze-
widujących, wczas pomyśleć o 
zabezpieczeniu sobie i innym 
kredytu zdrowego i nie pozwo-
lił na trawienie siebie przez rdzę 
lichwiarską.
„Dziwnie żywotna to nacja! 
Licząc we Lwowie w r. 1634 
zaledwie 73 domy, a w 1783 r. 
zaledwie 212 dusz, potrafili Or-
mianie lwowscy założone przez 
swe „bractwa” przy katedrze or-
miańskiej banki pobożne dopro-
wadzić do takiego rozwoju, że 
znaleźli w nich oparcie nietyl-
ko dla siebie, ale równocześnie 
wspomagali w swych zakładach 
wszystkie nacje Lwowa oraz 

wszystkie stany kraju. Nigdzie 
też silniej i lepiej nie odzwier-
ciedliły się zalety tego narodu, 
niż w tych zakładach”, jak pisze 
Bohdan Janusz. I kiedy po in-
nych podobnych zakładach we 
Lwowie ani śladu nie pozostało, 
ormiańskie banki pobożne prze-
istoczyły się z biegiem czasu 
w „Publiczny urząd zastawni-
czy” pod nazwą „Monus-Pius”, 
który istnieje po dziś dzień pod 
bokiem czcigodnej katedry.
Jest to instytucja, której historią 
i dalszymi losami powinni się 
żywo zainteresować wszyscy 
Ormianie polscy.
Pierwszym kamieniem węgiel-
nym tej instytucji było bractwo 
Św. Grzegorza, ufundowane 
2. kwietnia 1640 r. W ślad za 
nim założono w 1654 r. brac-

two Niepokalanego Poczęcia N. 
P. Marii, następnie w 1710 r. 
bractwo M. B. Jazłowieckiej, 
a wreszcie w 1728 r., bractwo 
Trójcy Przenajświętszej. Człon-
kowie tych bractw składali ak-
tami fundacyjnymi legaty do 
skarbców brackich, by w ten 
sposób uzyskać środki dla celów 
nabożnych i charytatywnych.
Zapisy fundacyjne były często 
bardzo znaczne. I tak np. dr. 
med. Szymon Krzysztofowicz 
ofiarował w 1746 r. na rzecz 
bractwa Św. Grzegorza 9000 
złp. Najmniejszy wpis wynosił 
20 złp., zwyczjnie zaś wahały 
się one między 500 a 3000 złp. 
W zachowanych w Ossoli-
neum we Lwowie dokumentach 
brackich wyliczone są nazwiska 
i fundacje Ormian lwowskich, 

jak pp. Derszymonowicz, Łysz-
kiewicz, Durbas, Augustyno-
wicz, Nikorowicz, Bogdano-
wicz, Krymczak, Jaśkiewicz i 
w. in.
Najbogatsze i liczebnie naj-
silniejsze było bractwo Św. 
Grzegorza, a miarą ofiarności 
ówczesnych, wszak tak nielicz-
nych, Ormian jest imponują-
cy stan majątkowy wszystkich 
czterech bractw, wyrażający 
się w 111 lat ich istnienia, t. j. 
w 1751 r., ogromną jak na owe 
czasy cyfrą 200 tys. złp., złożo-
nych tytułem legatów. Cyfrę tę 
podwoić można jeszcze, biorąc 
pod uwagę i inne źródła docho-
dów brackich.
Z biegiem czasu powstały takie 
same bractwa przy kościołach 
parafialnych obrz. orm. w Brze-

żanach, Horodence, Łyścu, Sta-
nisławowie i Tyśmienicy.
Obok swych celów głównych, 
nabożnych i charytatywnych, 
z postępem czasu podjęły się 
bractwa udzielania potrzebu-
jącym taniego kredytu, a na 
zabezpieczenie udzielanych po-
życzek brano pod zastaw kosz-
towności, złoto i srebro, które 
przechowywano w skarbcach 
brackich.
Stopniowo jednak przekonały 
się bractwa o potrzebie połącze-
nia wszystkich czterech banków 
pobożnych w jeden „Mons- 
-Pius”. To bezwzględnie uza-
sadnione postanowienie zbiegło 
się z równoczesnymi starania-
mi nowych władz austriackich  

„MONS-PIUS” ORMIAN 
LWOWSKICH
Historia | Pod powyższym tytułem napisał Bohdan Janusz na źródłowych studiach opartą monografię, wydaną w 1928 r.  
nakładem Tow. Miłośników przeszłości Lwowa. (Biblioteka lwowska, tom XXVI). Autor, nakreśliwszy historyczny zaczątek 
i rozwój banków, t. zw. monte di pietà tzn. góra pobożności we Włoszech, przechodzi następnie do bardzo szczegółowego opisu 
założenia i rozwoju tego rodzaju instytucyj, powstałych przy katedrze ormiańskiej we Lwowie.

wejŚcie do banku „mons Pius”. ŹródŁo: b. janusz, „mons Pius” ormian lwowskicH, lwów 1928

Dokończenie na str. 13
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ŚW. GRZEGORZA
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o zreorganizowanie tej poży-
tecznej instytucji publicznej, 
której znaczenie oceniły zwłasz-
cza jako ochronę biednych przed 
lichwiarzami.
Gubernium lwowskie po zbada-
niu urzędowym stanu rzeczy i w 
porozumieniu z arcybiskupem 
ormiańskim , jako przełożonym 
ormiańskiego urzędu zastaw-
niczego, zarządziło formalne 
połączenie wszystkich bractw 
(banków brackich)w jedną in-
stytucję.
28. grudnia 1788 r. cztery brac-
twa przy katedrze ormiańskiej 
przekazały swe kapitały dwom 
wspólnie obranym prowizorom 
(dyrektorom) Janowi Nikoro-
wiczowi i Grzegorzowi Bogda-
nowiczowi, zlewając w jeden 
skarbiec katedralny wszystkie 
pieniądze i zastawy niewyku-
pione.
Podstawą organizacji instytucji 
„Mons-Pius”, która obowiązuje 
bez zmian aż do dnia dzisiej-
szego, jest „Instruktion für die 
Verweser des in ein öffentliches 
Versatz – Amt umgestaltenen 
‘Mons-Pius’ bei der hiesigen Ka-
tedral – Kirche Ritus Armeni”. 
Instrukcję tę wydała austr. gu-
bernium we Lwowie, pod datą 
27. października 1790 r.
Majątek zjednoczonego „Mons- 
-Pius” wynosił 28. październi-
ka 1788 r. w gotowiźnie i za-
stawach 180.191 złp. 22 ½ gr. 
Wkrótce też przelały wszyst-
kie wyżej wymienione banki 
parafialne swe niezbyt zresztą 
wysokie kapitały do wspólnej 
kasy „Mons-Pius”.
Oto krótkie streszczenie bro-
szury Bohdana Janusza.
Instytucja „Mons-Pius” ze skrom-
nych poczynań brackich prze-
dzierżgnęła się w potężny i zasob-
ny urząd zastawniczy i zawsze 
pod opieką i czujnem kierownic-
twem arcybiskupów ormiańskich 
dochodzi do pełni rozkwitu z po-
czątkiem 20-go wieku.
W tym czasie „Mons-Pius” roz-
porządza kapitałem, dochodzą-
cym do pół miliona koron i w ca-
łej pełni spełniać może zadania, 
nakreślone mu w „Instrukcjach”, 
tj. z czystego zysku obdarza ko-
ścioły, szkoły i biednych.
Światowy kataklizm wielkiej 
wojny, który tyle o wiele bo-
gatszych instytucji i potenta-
tów finansowych doprowadził 
do zupełnej ruiny, zadał wiele 
bolesnych i dotąd nie zabliźnio-
nych ran organizmowi „Mons-
Pius”, nie potrafił jednak zabić 
w nim jego żywotności ani idei, 
która mu przewodziła od trzystu 
niemal lat istnienia i dziś w dal-
szym ciągu mu przyświeca, a to 
idei służenia pobożnym celom; 
wspierania ubogich i chronie-
nia potrzebujących przed li-
chwą. Kapituła ormiańska wraz 
z swym Arcybiskupem czuwa 
nadal nad utrzymaniem tej tak 
bardzo potrzebnej instytucji 
i udziela jej, często z własnym 
uszczerbkiem, swego finanso-
wego poparcia.
Lecz ten stan rzeczy nie powi-
nien trwać dłużej. Wobec kata-
strofalnego kryzysu gospodar-
czego domagają się gwałtownie 

realizacji nowe nie cierpiące 
zwłoki zadania, jak przysporze-
nie taniego kredytu ziemiań-
stwu, kupcom, rzemieślnikom 
i t. p. Tym zadaniom zprostać 
dziś nie może „Mons-Pius” po 
stratach, doznanych przez woj-
nę i dewaluację. Jego organi-
zmowi potrzeba dopływu no-
wych źródeł ożywczych.
Ażeby tę jedyną w Polsce od lat 
trzystu istniejącą ormiańską in-
stytucję finansową podnieść do 
dawnego splendoru i zasobno-
ści, trzeba znów, jak przed wie-
kami, ku korzyści własnej i dla 
dobra społeczeństwa pobudzić 
do czynów praojców fundato-
rów „banków pobożnych”.
Ani na chwilę wątpić nie moż-
na, że silna wola i chęć szczera 
współdziałania w dziele odro-
dzenia i rozwoju tej naszej waż-
nej placówki połączy wszystkich 
Diecezjan i naszych Sympaty-
ków nietylko we Lwowie, ale w 
całej Polsce, jeśli tylko wskazane 
im zostaną realne drogi i środki 
do tego celu wiodące.

Bogdan Krzysztofowicz.

W związku z powyższym ar-
tykułem p. Bogdana Krzyszto-
fowicza Dyrekcja „Mons-Pius” 
stwierdza, że troską Rady Nad-
zorczej, jak i Dyrekcji jest nie 
tylko utrzymanie przy życiu tej 
starej filantropijnej instytucji 
naszej, ale i wyleczenie jej z ran 
spowodowanych wojną, prze-
mianą dawnej waluty na obec-
ną i dewaluacją dolara, które to 
rany sprawiły, że kapitał „Mons
--Pius” zmalał do minimum i że 
obecnie rozporządza on kapita-
łem przeważnie pożyczonym. 
Rada Nadzorcza pragnie iść 
dalej i w czasach, które przeży-
wamy, gdy wszyscy przyznają 
wielkie znaczenie własnym 
instytucjom gospodarczym i 
gdy brak ich u nas daje się po-
wszechnie odczuwać, dąży do 
wzmocnienia tego jedynego 
związanego z diecezją poste-
runku finansowego.
W tym celu Dyrekcja „Mons-
Pius” otwiera księgę rachunków, 
na którą przyjmuje wkłady pod 
następującymi warunkami:

1) Wkład nie może wynosić 
mniej, niż 500 zł.

2) W ciągu pierwszego roku od 
chwili włożenia kapitału nie 
może on być wogóle podjęty, po 
upływie zaś tego roku, jedynie 
tylko za uprzedniem trzymie-
sięcznym wypowiedzeniem.

3) Oprocentowanie wkładów 
wynosi 8% w stosunku rocz-
nym
Właścicielom kont przysługuje 
prawo podejmywania narosłych 
i dopisanych do konta odsetek 
bez żadnego wypowiedzenia. 
Od narosłych a niepodjętych 
odsetek biegną za cały czas po-
zostawania ich na rachunku 
dalsze 8% odsetki.

4) Uprzyw. Urząd Zastaw-
niczy „Mons-Pius” zastrzega 
sobie prawo wypowiedzenia 
powyższych wkładów na 30 
dni naprzód. Wypowiedzenie 
uważane będzie za uskutecz-

Ormiańskie nagrobki w Kołomyi

Կոլոմիայի հայկական 
գերեզմանաքարերը

WYDARZENIA | Na cmentarzu w Kołomyi, wśród polsko- i niemieckobrzmiących 
nazwisk spotkać można i ormiańskie. 

Mimo starań, podejmowanych 
od wielu już lat, cmentarz ten 
jest zaniedbany – brudny i tak 
zarośnięty, że na ogół nie wi-
dać pomników ani nagrobnych 
tablic. W połowie lipca 2011 r. 
przy porządkowaniu cmentarza 
pracowali licealiści z Wrocła-
wia, ich opiekunowie, strażacy 

oraz młodzież z Kołomyi. Nie 
tylko czyścili groby, ale także 
stawiali przewrócone pomniki 
i odnawiali napisy – wszystko 
według wskazówek konserwa-
torów kamienia i, jak powie-
dzieli, inspirowani pracami pol-
skich Ormian na cmentarzu w 
Kutach. mag

ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Կոլոմիայի գերեզմա- 
նատանը լեհական և գերմանական շիրիմների 
կողքին կարելի է գտնել նաև հայկական 
շիրիմներ:

wrocŁawska mŁodzież Przy Pracy 
nad Grobem jakuba asŁana 
(1830–1894), wŁaŚciciela dóbr 
I ASESORA mIEjSkIEgO
վՐՈցլԱվԻ ԵՐԻտԱսԱՐԴՆԵՐը 
կԱվԱծԱտԵՐ ՈՒ քԱղԱքԱՅԻՆ 
ԴԱտԱկԱՆ խՈՐՀՐԴԱկԱՆ ՅԱկՈՒբ 
ԱսլԱՆԻ(1830-1894)  
ԳԵՐԵզմԱՆԱքԱՐԻ վՐԱ  
ԱշխԱտԵլԻս

Չնայած արդեն երկար տարիներ ձեռնարկված ջանքերի` 
գերեզմանատունը անմշակ է` աղտոտված և այնքան 
գերաճած բուսականությամբ, որ ընդհանրապես չեն երևում 
հուշարձաններն ու շիրմաքարերը: 2011թ. հուլիսի կեսերին 
գերեզմանատան բարեկարգման աշխատանքներին 
մասնակցում էին Վրոցլավի ավագ դպրոցի աշակերտները, 
նրանց խնամակալները, պահակներն ու Կոլոմիայի 
երիտասարդությունը: Ոչ միայն մաքրում էին շիրմաքարերը, 
այլ նաև տեղադրում շրջված քարերն ու թարմացնում 
գրությունները` ամենը համաձայն քարի մասնագետների 
հրահանգների և ինչպես նշեցին` ոգեշնչված լեհահայերի 
կողմից Կուտիի գերեզմանատան աշխատանքներից:  մագ

nione z upływem 3-go dnia od 
chwili nadania na pocztę pod 
adresem podanym przez wła-
ściciela konta listy poleconego 
z zawiadomieniem o tym wy-
powiedzeniu.

5) Uprzy. Urząd Zastawniczy 
„Mons-Pius” zobowiązuje się 
używać powyższych lokat jedy-
nie na udzielanie pożyczek pod 
zastaw szlachetnych kruszców 
i kamieni według obowiązują-
cych go przepisów, t. j. maksy-
malnie do 60% wartości krusz-
cowej zastawu.

6) Uprzyw. Urząd Zastawniczy 
„Mons-Pius” zobowiązuje się 
uprosić każdoczesnego Arcy-

biskupa obrządku ormiańsko-
katolickiego we Lwowie, ażeby 
z grona właścicieli powyższych 
kont zamianował 3 członków 
Rady Nadzorczej „Mons-Pius” 
tak, ażeby przez cały czas trwa-
nia tych rachunków w Radzie 
Nadzorczej „Mons-Pius” zasia-
dało zawsze 3 członków z grona 
właścicieli kont powyższych.

7) Rada Nadzorcza „Mons-Pius” 
zwoływana będzie co najmniej 
raz w czasie kwartału kalen-
darzowego, a także na żądanie 
któregokolwiek z wymienio-
nych pod 6 członków Rady 
Nadzorczej.

8) O ileby którykolwiek z po-

wyżej wymienionych warun-
ków nie został przez Uprzyw. 
Urząd Zastawniczy „Mons-Pius” 
wykonany, będzie właścicielom 
kont przysługiwało prawo bez-
zwłocznego wypowiedzenia 
i podjęcia kapitału dłużnego 
wraz z narosłymi odsetkami.

Dyrekcja „Mons-Pius”.

Artykuł pochodzi z przedwo-
jennego Organu Archidiece-
zjalnego Związku Ormian „Po-
słaniec Św. Grzegorza”, nr 2 
(110), kwiecień-czerwiec 1938, 
a był pierwotnie opublikowa-
ny w Organie Archidiecezji 
Lwowskiej Obrz. Orm. „Gre-
goriana”, zeszyt 1-2 z 1936. Za-
chowano pisownię oryginalną.

Dokończenie ze str. 12

ODESZlI
w wieku 68 lat zmarŁa w GliwicacH śp. BarBara Bohosiewicz-Białecka
i odProwadzona zostaŁa na wieczny sPoczynek  14 PaŹdziernika 2011 r.  

z ormiańskieGo koŚcioŁa Świętej trójcy.

odszedł 19 lat temu 
26 wrzeŚnia 2011 r. minęŁa 19. rocznica Śmierci zasŁużoneGo, 

szanowaneGo i kocHaneGo Przez wielu kaPŁana ormian w Polsce, 
ks. prałata kazimierza Filipiaka (1910–1992). 

Pamięć o nim wPisana jest na trwaŁe w koŚciele ŚwiętycH Piotra i PawŁa w Gdańsku 
– w sercacH ludzi i dzięki tablicy Pamiątkowej, która niedawno Przeniesiona zostaŁa 

do kaPlicy Pamięci o zmarŁycH. nie zaPomnijmy, że w PrzyszŁym roku uPŁynie PeŁne 
dwadzieŚcia lat od jeGo odejŚcia.



14

APEl | Tigran Vardikyan, znany czytelnikom „Awedisu” rysownik ormiański mieszkający w Polsce, pilnie zbiera środki na leczenie 
ciężko chorej matki. Aby pokryć koszt przeprowadzonej w Armenii operacji, Tigran zdecydował się na przecenę swoich prac malar-
skich, dotąd prezentowanych w najlepszych polskich galeriach sztuki. Osoby zainteresowane kupnem proszone są o kontakt z au-
torem pod numerem tel. 692 296 631.
Dobrowolne datki można wpłacać na numer konta 25 1240 1170 1111 0000 2415 4105. Każda złotówka jest cenna.

60 × 50 cm, olej, 
cena: 1000 zŁ

20 cm, olej, 
cena: 300 zŁ

30 × 30 cm, olej, 
cena: 600 zŁ

31 × 30 cm, olej, 
cena: 600 zŁ

50 × 45 cm, olej, 
cena: 1000 zŁ

63 × 52 cm, olej, 
cena: 1000 zŁ

65 × 50 cm, olej, 
cena: 1000 zŁ

Pomóżmy Tigranowi
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DUSZPASTERZE

Kościół katolicki obrządku ormiańskiego
Ks. Cezary Annusewicz – proboszcz 
ormiańskokatolickiej parafii  
północnej z siedzibą w Gdańsku
kontakt:
Rzymskokatolicka parafia św. św. 
Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 3,  
80-822 Gdańsk, tel. (+48) 58 301 99 77
e-mail: spgda@diecezja.gda.pl
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl

Ks. Artur Awdalian – proboszcz  
ormiańskokatolickiej parafii  
centralnej z siedzibą w Warszawie
kontakt:
Rzymskokatolicka parafia  
św. Augustyna w Warszawie
ul. Nowolipki 18, 01-019 Warszawa
tel. (+48) 22 388 32 54
e-mail: arturrm@wp.pl

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski  
– proboszcz ormiańskokatolickiej 
parafii południowej z siedzibą  
w Gliwicach, przedstawiciel  
mniejszości ormiańskiej w Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości  
Narodowych i Etnicznych
kontakt:
Radwanowice 1, 32-064 Rudawa
tel. (+48) 12 283 90 80
e-mail: tadeusz@isakowicz.pl
http://www.isakowicz.pl

Apostolski Kościół Ormiański
Ks. Tatewos Geworkian – proboszcz 
parafii katedralnej we Lwowie
kontakt:
Katedra ormiańska pw. Zaśnięcia 
NMP, ul. Ormiańska 27/4,  
290008 Lwów, Ukraina
tel. (+380) 322 742 956

AMBASADA REPUBLIKI ARMENII 
W POLSCE

Ambasador: JE dr Aszot Galojan
kontakt:
ul. Bekasów 50, 02-913 Warszawa
tel. (+48) 22 899 09 40, 
tel./fax (+48) 22 642 06 43
e-mail:  
armembassy@armenia.internetdsl.pl,
consularsection@armenia.internetdsl.pl, 
politsection@armenia.internetdsl.pl
godziny pracy: pn.–pt. 9.00–17.00
sekcja konsularna: pn., śr., pt. 9.00–15.00

SZKóŁKI ORMIAńSKIE
Warszawa

kontakt:
mgr Margarita Jeremian
tel. (+48) 601 068 368, 
e-mail: maga379@wp.pl
miejsce zajęć:
Szkoła Podstawowa nr 210
ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa

Kraków
kontakt:
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
dr Gohar Chaczatrian, 
tel. (+48) 600 402 169
e-mail: gohar.khachatryan@gmail.com
http://www.szkola.armenia.pl
miejsce zajęć:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Rajska 1, II piętro, 31-124 Kraków

URZąD DS. CUDZOZIEMCóW
kontakt:
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
tel. (+48) 22 601 75 14, 
fax (+48) 22 601 74 13
http://www.udsc.gov.pl

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Warszawa
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
kontakt:
al. 3-go Maja 12 lok. 510
00-391 Warszawa, 
tel. (+48) 22 621 51 65
e-mail: 
interwencja@interwencjaprawna.pl
http://www.interwencjaprawna.pl

Poradnia Prawna dla Cudzoziemców 
Forum Młodych Dyplomatów
kontakt:
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa, tel. (+48) 22 408 64 84
e-mail: poradnia@diplomacy.pl
http://www.law.diplomacy.pl

Kraków
Centrum Pomocy Prawnej 
im. Haliny Nieć
kontakt:
ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków
tel. (+48) 12 633 72 23
fax. (+48) 12 423 32 77
e-mail: biuro@pomocprawna.org
http://www.pomocprawna.org

Gdańsk
Studencka Uniwersytecka  
Poradnia Prawna
kontakt:
ul. Bażyńskiego 6, pok. 4043
80-952 Gdańsk, tel. (+48) 58 552 99 75
e-mail: suppgdansk@gmail.com
http://www.prawo.univ.gda.pl
godziny pracy: pn.–czw. 16.00–19.00

Rzeszów
Uniwersytecka Poradnia Prawna  
w Rzeszowie
kontakt:
ul. Wyspiańskiego 4, pok. 09
35-111 Rzeszów, tel. (+48) 17 872 19 52
e-mail: upprzeszow@wp.pl
http://prawour.pl.poradnia
godziny pracy: pn.–pt. 9.00–11.00

Szczecin
Centrum Edukacji Prawnej  
– Studencka Poradnia Prawna
kontakt:
ul. Narutowicza 17a, pok. 02
70-240 Szczecin, 
tel./fax (+48) 91 444 28 59
e-mail: center@mec.univ.szczecin.pl
http://www.mec.univ.szczecin.pl/ ~poradnia
godziny pracy: pn.–śr. 10.00–18.30
czw. 12.00-17.00

Wrocław
Uniwersytecka Poradnia Prawna 
Uniwersytetu Wrocławskiego
kontakt:
ul. Więzienna 10/12, pok. 104 
w budynku C WPAiE,  
50-145 Wrocław, tel. (+48) 71 375 20 09
e-mail: poradnia@prawo.uni.wroc.pl
http://www.poradnia.prawo.uni.wroc.pl
godziny pracy: pn.–pt. 13.30–18.00

Ważne adresy i telefony
ՔԱՀԱՆԱՆԵՐ 

Հայ կաթոլիկ դավանանքի եկեղեցու
Քհն. Ցեզարի Աննուսևիչ` հյուսիսային 
ծխական համայնքի հայ կաթոլիկ 
հոգևորական` նստավայրը Գդանսկ: 
կապ՝ 
Սուրբ Պողոս և Պետրոս 
հռոմեակաթոլիկական ծխական 
համայնք Ժաբի Կրուկ փող.3 
80-822 Գդանսկ, հեռ.՝ (+48) 58 301 99 77 
ինտերնետային հասցե՝ 
e-mail: spgda@diecezja.gda.pl 
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl 
 
Քհն. Արթուր Ավդալյան` 
կենտրոնական ծխական համայնքի 
հայ կաթոլիկ հոգևորական` 
նստավայրը Վարշավա:
կապ՝ 
Վարշավայի սուրբ Ավգուստինի 
հռոմեակաթոլիկ ծխական համայնք  
Նովոլիպկայի 18  01-019 Վարշավա 
հեռ.՝ (+48) 22 388 32 54 
ինտերնետային հասցե՝ 
e-mail: arturrm@wp.pl 
 
Քհն. Տադեուշ Իսակովիչ-Զալեսկի` 
հարավային ծխական համայնքի հայ 
կաթոլիկ հոգևորական` նստավայրը 
Գլիվիցե, Կառավարության և ազգային 
ու էթնիկ փոքրամասնությունների 
համատեղ հանձնաժողովի հայ 
փոքրամասնության ներկայացուցիչ: 
կապ՝ 
Հայերի ծխական համայնք  
Ռադանովիցե 1, 32-064 Ռուդովա  
հեռ.՝ (+48) 12 283 90 80 
ինտերնետային հասցե՝ 
e-mail: tadeusz@isakowicz.pl 
http://www.isakowicz.pl

Հայ Առաքելական Եկեղեցի
Քհն. Թադևոս Գևորգյան՝ Լվովի Մայր 
տաճարի քահանա 
կապ՝ 
Լվովի Մայր տաճար  
Հայկական փող. 27/4, 29 00 08 Լվով, 
Ուկրաինա, հեռ.՝ (+380) 322 742 956

ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ
Դեսպան՝ դոկտոր Աշոտ Գալոյան 
կապ՝ 
Բեկասովի փող. 50, 02-913 Վարշավա, 
հեռ.՝ (+48) 22 899 09 40, հեռ./ֆաքս (+48) 
22 642 06 43 
e-mail: armembassy@armenia.internetdsl.pl, 
consularsection@armenia.internetdsl.pl, 
politsection@armenia.internetdsl.pl 
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-ուրբ. 
9.00 - 15.00 
հյուպատոսական բաժին՝ երկ., չորեք, 
ուրբ. 9.00-15.00

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ 
Վարշավա

կապ՝
մագիստրոս Մարգարիտա Երեմյան հեռ.՝ 
(+48) 601 068 368, e-mail: maga379@wp.pl
պարապմունքների անցկացման 
վայրը՝ 
Միջնակարգ դպրոց թիվ 210 
Կարմելիցկա փող. 13, 00-163 Վարշավա

Կրակով
կապ՝ 
Հայկական Մշակութային Ընկերություն  
դոկտոր Գոհար Խաչատրյան 
հեռ. (+48) 600 402 169 
e-mail: gohar.khachatryan@gmail.com, 
gohar@armenia.pl 
http://www.szkola.armenia.pl 
պարապմունքների անցկացման վայրը՝ 
Վոյեվոդային հասարակական 

գրադարան, Ռայսկա փող.1, երկրորդ 
հարկ, 31-124 Կրակով

 
ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ 
ԶԲԱՂՎՈՂ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

կապ՝ 
Կոշիկովա փող. 16, 00-564 Վարշավա 
հեռ.՝ (+48) 22 601 74 02, ֆաքս՝ (+48) 22 
601 74 13

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՃԱՐ 
ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ 

Վարշավա
Իրավական միջամտության ընկերություն 
կապ՝ 
Մայիսի 3-ի պողոտա 12, բն. 510 
00-391 Վարշավա, հեռ.՝ (+48) 22 621 51 65
e-mail: interwencja@interwencjaprawna.pl 
http://www.interwencjaprawna.pl 
 
Իրավաբանական խորհրդատվական 
գրասենյակ՝ օտարերկրացիների համար 
Երիտասարդ դիվանագետների ֆորում  
կապ՝ 
Ոլեանդրուվ փող. 6, 00-629 Վարշավա 
հեռ.՝ (+48) 22 408 64 84 
e-mail: poradnia@diplomacy.pl 
http://www.law.diplomacy.pl

Կրակով
Հալինա Նեցի անվ. իրավաբանական 
օգնության կենտրոն 
կապ՝ 
Կրովոդերսկա փող. 11/7 
31-141 Կրակով, հեռ.՝ (+48) 12 633 72 23 
ֆաքս՝ (+48) 12 423 32 77
e-mail: biuro@pomocprawna.org 
http://www.pomocprawna.org 

Գդանսկ
Համալսարանական ուսանողական 
իրավաբանական խորհրդատվության 
գրասենյակ 
կապ՝ 
Բաժինսկու փող. 6, 4043 սենյակ 
հեռ. (+48) 58 552 99 75, 80-952 Գդանսկ 
e-mail: suppgdansk@gmail.com 
http://www.prawo.univ.gda.pl 
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-հինգշ. 
16.00-19.00

Ժեշով
Ժեշովի իրավաբանական համալսա-
րանական խորհրդատվական գրասենյակ
կապ՝ 
Վիսպիանսկու փող.4, 09 սենյակ 
35-111 Ժեշով, հեռ. (+48) 17 872 19 52 
e-mail: upprzeszow@wp.pl 
http://prawour.pl/poradnia 
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-ուրբ. 
9.00-11.00

Շեցին
Իրավաբանական կրթական կենտրոն, 
ուսանողական իրավաբանական 
խորհրդատվական կենտրոն 
կապ՝ 
Նարուտովիչի փող. 17ա, 02 սենյակ 
70-240 Շեչին, հեռ./ֆաքս՝ (+48) 91 444 28 59 
e-mail: center@mec.univ.szczecin.pl 
http://mec.univ.szczecin.pl/~poradnia 
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-չորեք 
10.00-18.30, հինգշ. 12.00-17.00

Վրոցլավ
Համալսարանական իրավաբանական 
խորհրդատվության գրասենյակ 
Վրոցլավի համալսարան 
կապ՝ 
Վենժեննա փող. 10/12, 104 վ սենյակ 
C մասնաշենքում հեռ.՝ (+48) 71 375 20 09 
e-mail: poradnia@prawo.uni.wroc.pl 
http://poradnia.prawo.uni.wroc.pl 
աշխատանքային ժամերը երկ.-ուրբ. 
13.30-18.00
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Trzon XLII publikacji, wy-
danej 2010 r. w serii „Prace 
Historyczne” Instytutu Histo-
rycznego Uniwersytetu Wro-
cławskiego i Wrocławskiego 
Towarzystwa Miłośników Hi-
storii, stanowi wymieniona w 
tytule rozprawa doktorska Le-
ona Matwijowskiego. Krystyn 
Jakub Matwijowski w Nocie 
od Redaktora pisze: „Zgodnie z 
powszechnie przyjętymi zwy-
czajami starałem się nie zmie-
niać tekstu wydanej tuż przed 
wybuchem II wojny świato-
wej pracy doktorskiej mojego 
Ojca Leona. Została ona napi-
sana pod kierunkiem prof. dr. 
Przemysława Dąbkowskiego 
na Uniwersytecie Jana Kazi-
mierza we Lwowie. Nie wiem 
nawet, czy doszło do jej obro-
ny. Czy na przeszkodzie nie 
stanął wrzesień 1939 r.”. Na 
część drugą zeszytu składa się 

Okiem Tigrana 
Vardikyana

Hymn Egisze Czarenca
POEZjA|Hymn poświecony miniaturzystom (z tomu „Poezje Wybrane”, 
PIW, Warszawa 1962)

Nowości wydawnicze
Prawo ormiańskie 
w dawnej Polsce

Bogdan Stanisław Kasprowicz
Ormianie w Polsce. 

Khatshasirt znaczy serce

Aż tyle ksiąg, zetlałych rękopisów, 
stron w manuskryptach, wersetów na stronach, 
żmudnego trudu, żeby zdążyć na czas, 
bezsennych oczu i zdrętwiałych krzyży, 
aż tyle cierpliwości…
Noc z ołowiu 
ciąży nad głową, długa jak stulecie 
i ostrzy pióro sumienny kopista. 
I cóż zostało z niepokoju serca –  
zwietrzałe myśli, zardzewiałe słowa.
Patrz, oto są skuleni niewolnicy 
o srebrnych brodach, nad pergaminami, 
haftują pajęczyny, sploty liter 
dla zniewolenia duszy.
Od stuleci 
ciągnie ten zaduch zmarnowanej myśli, 
straconej na ondulowanie wierszy. 
Tak się cackali z wymarzonym światem, 
tak pysznią się ich niewolnicze czasy 
tym złotym upierzeniem…
Tak dziewczęta 
jedwabiem mogą wyszyć ciemność nocy. 
Tak, pracowita, chyląc się kaleko, 
zawsze przenosząc sztukę nad rzemiosło, 
błyszcząc legendą, przypowieścią dysząc, 

Jest to ilustrowana broszura – 
pamiątka z uroczystości prze-
niesienia 7 czerwca 2011 r. 
szczątków arcybiskupa Józefa 
Teodorowicza do mogiły na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa. 
Autor omawia w niej losy Or-
mian w Polsce, przedstawiając 
znaczniejszych ich przedstawi-
cieli, historię pochówku Arcy-
biskupa i jego biogram.
Gliwice, 2011
Związek Ormian w Polsce im. 
Ks. Abpa Józefa Teodorowicza
e-mail: jastrzebiec@vp.pl

pięć Szkiców z dziejów Ormian, 
autorstwa K.J. Matwijowskiego.
Wrocław, 2010
Dolnośląskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne
tel. 71 328 76 95, 
e-mail: dysk_xl@wp.pl

Dwie tradycje święta zmarłych

zaduszni 
niewiele jest piękniejszych 
rzeczy
niż te płonące zniczne pola
pod cichociemnym mroźnym 
niebem

niewiele takich zapamiętań
parafinowo mroczną porą
w której się zmieszczą nieobecni

można używać zeschłych liści 
lub zapomnianych dawno do-
tknięć
tak samo dobrze rozpalają  

jesteśmy cisi oprócz dzieci
one tak dużo muszą jeszcze 
zużyć płomieni nim zapomną

Paweł Stefanowicz, 
jesień 2011

 w armenii Pamięć o zmarŁycH PrzywoŁuje się kilka razy do roku – Po 
każdym większym Święcie. wtedy też jest czas na odwiedzanie cmentarzy, 
Palenie kadzidŁa i wyPominki. za cHwilę Przy GrobacH rodziny GriGorianów 
w erywaniu rozniesie się zaPacH kadzidŁa. jest to dzień Po Święcie 
Podniesienia krzyża we wrzeŚniu 2009 r. fot. wŁadysŁaw deńca

wyPominki w erywańskim koŚciele 
surP Howannes mkrticz (ŚwięteGo 
jana cHrzciciela), we wrzeŚniu 
2009 r. fot. monika aGoPsowicz

jeden z ormiańskicH Grobów na cmentarzu Łyczakowskim we lwowie 
1 listoPada 2011 r. większoŚć Grobów PolskicH ormian zostaŁa w 
GranicacH dawnej Polski, na wscHodzie, i tylko na niewielu z nicH PaliŁy się 
1 i 2 listoPada ŚwiateŁka Pamięci, tak jak na cmentarzu Łyczakowskim we 
lwowie i cmentarzu obrońców lwowa. fot. Grażyna basarabowicz

tradycja | – Ochotnicy co roku, od ośmiu lat, ustawiają znicze na gro-
bach, także tych ormiańskich, wspominają tych, którzy odeszli. W tym roku 
paliło się ich aż 40 000. Tradycyjnie, na krzyżach Orląt lwowskich i polskich 
powstańców zawiązaliśmy biało-czerwone wstęgi, a 1 listopada na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa odprawiona została msza święta – mówi organizatorka 
akcji, Grażyna Basarabowicz.

rysując kwiaty, ptaki śpiewające 
między wierszami – dusza średniowieczna, 
mroczna, lecz przecież cała utkana ze światła, 
kształtując piękno zapomniała naraz 
o swym więzieniu i pewna triumfu 
chowała się w literach nieprzebytych 
jak w lasach z bajki… 
Nie znamy jej imion.

Twórcy naiwni! Dzisiaj zniewoleni 
olśniewającym zapomnianym kunsztem 
szukamy śladów na inkunabułach, 
aby nie osierocić arcydzieła. 
Cóż po nieśmiertelności!
Tutaj jednak 
na suchej rdzy pożółkłych pergaminów 
pozostał ich pokorny, cichy smutek, 
natchniona miłość i mozolny geniusz.
Ich księgi – grobem, wiersze – próchnem w grobie, 
Lecz jakże piękny jest grobowiec.
Jaka 
zeń bije jasność na mroczne sklepienia 
klasztornych ciasnych średniowiecznych murów.

1933
Tłumaczenie: Andrzej Mandalian

kONkURS
koGo sPortretowaŁ tiGran Vardikyan? 
odPowiedzi Prosimy nadsyŁać na adres koresPondencyjny lub e-mail 
Podany w stoPce redakcyjnej. wŚród osób, które udzielą PrawidŁowej 
odPowiedzi, redakcja rozlosuje naGrodę książkową. 
zwycięzcą konkursu z PoPrzednieGo numeru zostaŁ Pan sŁawomir 
HoŁodniuk z koPenHaGi, który PoPrawnie odPowiedziaŁ, że sPortretowana 
to anna dymna, sŁynna aktorka i dziaŁaczka cHarytatywna. Gratulujemy!


