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Nagroda „Klio” dla 
Ormiańskiej Polski

WYDARZENIA | Publikacja historyczna Ormiań-
ska Polska zdobyła prestiżową nagrodę „Klio” 
w kategorii edytorskiej. To druga nagroda dla 
publikacji o polskich Ormianach, po Ormiańskiej 
Warszawie, którą wyróżniono w 2013 r.

«Կլիո» մրցանակ «Հայոց 
Լեհաստանի» համար

Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ 
Ծնունդ «Աւետիսի» թիմից

Dokończenie na str. 4

Laureaci po odebraniu nagród w SaLi wieLkiej Zamku króLewSkiego. trZeci od prawej andrZej Zięba, daLej – 
monika Zołoteńka i maria ohanowicZ. Fot. StowarZySZenie bibLiotekarZy poLSkich, Sbp.pL

Հաղթողները՝ թագավորական ամրոցի մեծ դաՀլիճում մրցանակներ ստանալուց Հետո: լուս.՝ լեՀ 
գրադարանավարների միություն, sbp.pl

իրադարՁություններ | «Հայոց 
Լեհաստան» պատմական գիրքը 
խմբագրական կարգում արժանացավ 
հեղինակավոր «ԿԼԻՈ» մրցանակի: Սա 
երկրորդ մրցանակն է լեհահայերի մասին 
հրապարակումների համար, առաջինը 
շնորհվել է «Հայոց Վարշավային» 2013 թ.:

Շարունակությունը` էջ 2

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku 2020
życzy zespół czasopisma „Awedis”

Merry Christmas
and a Happy New Year 2020

from the team of magazine “Awedis”
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Drodzy Czytelnicy!

W poprzednim numerze 
(nr 40) chwaliliśmy się ju-
bileuszem dziesięciolecia 
naszego czasopisma. Niewąt-
pliwie ostatnie dziesięć lat 
było niezwykle ciekawe dla 
wspólnoty ormiańskiej w Pol-
sce, a dzięki licznym inicjaty-
wom naukowym, kulturalnym 
i społecznym ze strony środo-
wiska wiedza o historii Ormian 
w Polsce i w Armenii znacz-
nie wzrosła w naszym kraju. 
Mieliśmy rocznice, takie jak 
100-lecie Ludobójstwa, czy 
jubileusze, jak 650-lecie Or-
mian w Polsce, i towarzyszące 
temu liczne imprezy. Wydaje 
się jednak, że w ostatnim nu-
merze tej dekady warto rów-
nież spojrzeć w przyszłość.

Bo historia jest zarówno dla 
Ormian, jak i dla Polaków 
niezwykle ważna, co nie dziwi, 
biorąc pod uwagę losy tych 
narodów i ilość nieszczęść, ja-
kie je dotknęła. Oprócz waż-
nego i potrzebnego badania 
i upamiętniania przeszłości 
liczy się jednak również my-
ślenie o przyszłości. Co czeka 
Ormian w Polsce w kolejnej 
dekadzie? Czy większa inte-
gracja z polską większością? 
Jak będzie się odnosiło do 
kultury i tradycji przodków 
drugie pokolenie tzw. nowej 
emigracji (po 1989 r.)? Jakie 
nowe stowarzyszenia i insty-
tucje ormiańskie powstaną 
w Polsce? Jaką rolę będzie 
spełniać wśród Ormian Ko-
ściół? Te i inne pytania powin-
niśmy zadać sobie, patrząc na 
nadchodzące lata dwudzieste 
XXI w.

Redakcja

Od redakcji W skrócie
210. rocznica 
urodzin chaczatura 
abowiana

15 października przypadła 
210. rocznica urodzin Chacza-
tura Abowiana (1809–1848), 
ormiańskiego pisarza uważa-
nego za ojca współczesnej lite-
ratury ormiańskiej i ważną po-
stać w historii Armenii w ogóle. 
Jego najbardziej znanym dzie-
łem jest powieść Rany Arme-
nii, napisana w 1841 r., a opu-
blikowana pośmiertnie w 1858 
r. (nakładem Ormiańskiego 
Towarzystwa Kulturalnego 
w zeszłym roku ukazało się 
tłumaczenie na język polski, 
zob. „Awedis” 37, s. 3). Rany 
Armenii były pierwszą powie-
ścią napisaną we współczes-
nym pisarzowi języku wschod-
nioormiańskim bazującym na 
dialekcie erywańskim, w miej-
sce dotychczas używanego 
grabaru (staroormiańskiego). 
Abowian uczył się w Eczmia-
dzynie (początkowo na du-
chownego), potem w Tyflisie 
(ob. Tbilisi) i w Dorpacie (ob. 
Tartu w Estonii). Jako przewod-
nik zagranicznych podróżni-
ków zdobywał oba wierzchołki 
Araratu (pierwszy raz w 1829 
r.). W Armenii działał na rzecz 
rozwoju oświaty i modernizacji 
kraju. W 1848 r. zaginął w nie-
wyjaśnionych okolicznościach. 
Prawie wszystkie jego dzieła 
literackie zostały opublikowa-
ne po jego śmierci.

dni KauKazu 2019

W weekend 16–17 listopada 
Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne „Most do Gruzji”, 
Ormiańskie Towarzystwo Kultu-
ralne oraz Centrum Młodzieży 
w Krakowie przy ul. Krupniczej 
zaprosiły mieszkańców Krako-
wa na festiwal poświęcony kul-
turze i historii krajów Kaukazu, 
z naciskiem na Gruzję i Arme-
nię. W Centrum Młodzieży od-
były się warsztaty tańca gruziń-
skiego i przyrządzania potraw 
kuchni ormiańskiej, uczestnicy 
mogli też wysłuchać wykładów 
o historii, kulturze, językach 
i geopolityce tego niezwykle 
złożonego i fascynującego re-
gionu, jakim jest Kaukaz i Za-
kaukazie. W ramach festiwalu 
wyświetlono też filmy gruziń-
skich reżyserów, a na zakoń-
czenie przygotowano koncert 
muzyki ormiańskiej i pokaz 
tańców gruzińskich.

«Կլիո» մրցանակ «Հայոց 
Լեհաստանի» համար
Արդեն 24 տարի է Պատմական գրքի 
հրատարակիչների համագործակցության 
անունից անկախ ժյուրին «Կլիո» մրցանակը 
շնորհում է երեք անվանակարգերում. 
հեղինակային՝ գիտական 
մենագրությունների հեղինակներին, 
խմբագրական՝ հետաքրքիր շարքերի կամ 
ցիկլերի հրապարակման համար, որը 
շնորհվում է հրատարակություններին, 
իսկ «վարսավյանա» կատեգորիայում՝ 
Վարշավայի պատմության տարածմանը 
նպաստելու համար: Այդ վերջին 
անվանակարգում 2013 թ. մրցանակի 
արժանացավ «Հայոց Վարշավա» 
գիրքը (հրատ.՝ Լեհահայոց մշակույթի և 
ժառանգության հիմնադրամ, Վարշավա 
2012թ., տե՛ս նաև «Ավետիսի» 17-րդ համարը, 
էջ 2):

Այս տարի պատմաբաններից և 
հրապարակախոսներից կացմված 
ժյուրին՝ ականավոր պատմաբան, պրոֆ. 
Տոմաշ Շարոտայի գլխավորությամբ, 
մրցանակներ շնորհեց ուղարկված մոտ 200 
հրապարակումներից 12-ին: Լեհահայերի 
մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամին, 
որպես «Հայոց Լեհաստանի» հրատարակչի 
շնորհվեց մրցանակ նաև խմբագրական 
անվանակարգում, գրքի հեղինակներ՝ 
պատմ. գիտ. դոկտ. պրոֆ. Քշիշտոֆ 
Ստոպկա և դ-ր հաբ. Անջեյ Ժեմբա: «Հայոց 
Լեհաստանը» լեհահայերի մասին պատմող 
շարքի հաջորդ մասն է՝ «Հայոց Վարշավա» 
գրքից հետո, այստեղից էլ մրցանակն այս 
անվանակարգում: Մրցանակը շնորհվել 
է ինչպես գրքի բովանդակության, 
ժողովրդականացման արժեքների, այնպես 
էլ Մոնիկա Զոլոտենկայի գրաֆիկական 
ձևավորման համար:

Մրցանակաբաշխությունն ավանդաբար 
անցկացվեց Պատմական գրքի 
տոնավաճառի բացման շրջանակներում: 
Այս տարի հերթական 28-րդ տոնավաճառը 
տեղի ունեցավ նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 
1-ը Վարշավայի Կուբիցկի Արկադներում: 
Բացման արարողությունը սկսվեց 
Վարշավայի Թագավորական ամրոցի 
Մեծ դահլիճում նախագահ Անջեյ Դուդայի 
նամակի ընթերցմամբ, որն, անկախության 
վերականգնման 100-ամյակի առիթով, 
ամբողջ միջոցառումը վերցրել էր իր 
հովանու ներքո: Այնուհետև, ելույթ ունեցավ 
Պատմական գրքի հրատարակիչների 
համագործակցության նախագահ 
Զբիգնև Չերվինսկին, իսկ տոնավաճառը 
պաշտոնապես բացեց Թագավորական 
ամրոցի տնօրեն պրոֆ. Վոյչեխ Ֆալկովսկին: 
Ժյուրիի նախագահ պրոֆ. Տոմաշ 
Շարոտան նշեց, որ պարգևատրվել են լավ, 
բարեխղճորեն պատրաստված գրքերը, իսկ 
խմբագրական անվանակարգի դեպքում` 
նաև գեղեցիկ հրատարակված: Ըստ նրա, 
այս անվանակարգում պարգևատրված 
գրքերը համաշխարհային ամենաբարձր 
մակարդակի վրա են:

 «Ավետիսի» խմբագրությունը շնորհավորում 
է մրցանակի կապակցությամբ և մաղթում 
նմանատիպ ավելի շատ մրցանակներ 
ապագայում:

Խմբագրություն
«Հայոց Լեհաստանի» մասին ավելի 
մանրամասն՝ «Ավետիսի» 38-րդ համարում, 
էջ 16: 

Իսկ ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել 
«Հայոց Լեհաստան» գիրքը, կարող են 

դիմել մեզ հետևյալ էլեկտրոնային փոստով՝ 
album@ormianie.pl

Շարունակություն 1-ին Էջի

Ceremonia odbywa się co sie-
dem lat według zasad liturgicz-
nych Kościoła ormiańskiego. 
Myron przygotowywany jest 
z oliwy z oliwek, czterdziestu 
sześciu rodzajów roślin i kwia-
tów, symbolizujących obfitość 
boskich darów.
Ceremonii poświęcenia My-
ronu przewodniczył katolikos 
Grzegorz Piotr (Grigor Petros) 
XX – Patriarcha Cylicji dla Or-
mian katolików, w obecności 
arcybiskupów i biskupów or-
miańskich z całego świata, bio-
rących udział w odbywającym 
się synodzie ormiańskokatolic-
kiego duchowieństwa.
 
Patriarcha Grzegorz Piotr XX 
powiedział: Umiłowani, olej 
św. Myronu jest symbolem Du-
cha Świętego i jego boskich 
darów. Dziesiątki tysięcy dzie-
ci w naszym Kościele zostanie 
namaszczonych tym Świętym 

Myronem, podobnie jak nowi 
kapłani i biskupi. Namaszcze-
nie, które wierzący przyjmują 
w Chrystusie, przenosi moc 
Ducha Świętego, prowadząc 
ich do prawdy i świętości. Umi-
łowani, pragniemy, aby dzięki 
mocy Myronu każdy Ormianin 
stał się chrześcijaninem i świę-

tym. Modlę się do Boga, aby 
obdarzył was i waszych dale-
kich i bliskich krewnych hojny-
mi darami oraz dał ozdrowie-
nie psychiczne i fizyczne tym, 
którzy go przyjmują.

Red. na podstawie  
www.armenianchurchco.com

Ceremonia poświęcenia Myronu
Ormiański 
wiolonczelista na 
festiwalu Eufonie

kościół | W święto Matki Bożej, 8 września 2019 r., w klasztorze w Bzommar 
(Liban), w siedzibie Patriarchatu Kościoła ormiańskokatolickiego, sprawowana 
była uroczysta liturgia, podczas której został poświęcomy olej Krzyżma Świę-
tego, we wschodnich tradycjach nazywany Myronem. 

Patriarcha GrzeGorz Piotr XX Podczas uroczystości Poświęcenia myronu.  
fot. rita maronian

17 listopada w Filharmonii Na-
rodowej, w ramach festiwalu 
Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Europy Środkowo- 
-Wschodniej Eufonie, wystąpił 
młody ormiański wiolonczeli-
sta Narek Hakhnazaryan oraz 
AUKSO – Orkiestra Kameral-
na Miasta Tychy pod dyrekcją 
Marka Mosia.
Narek Hakhnazaryan uro-
dził się w Erywaniu, gdzie od 
dziecka uczył się gry na wio-
lonczeli. Naukę kontynuował 
w Konserwatorium Moskiew-
skim. Zdobywca wielu nagród, 
koncertował z wieloma znany-
mi orkiestrami i dyrygentami 
na całym świecie.  red
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Համառոտ
Խաչատուր աբովյանի 
210-ամյակը 

ԼՀոկտեմբերի 15-ին լրացավ 
հայ գրող Խաչատուր Աբո-
վյանի ծննդյան 210-ամյակը 
(1809–1848), ով համարվում 
է ժամանակակից հայ գրա-
կան ության հիմնադիրը և 
առհասարակ Հայաստանի 
պատմության մեջ կարևոր 
գործիչ: Նրա ամենահայտնի 
ստեղծագործությունը «Վերք 
Հայաստանի» վեպն է, որը 
գրվել է 1841 թ. և հետմահու 
հրատարակվել 1858 թ. 
(անցյալտարի լույս 
տեսավ գրքի լեհերեն 
թարգմանությունը՝ Հայ 
մշակութային ընկերության 
շնորհիվ, տես «Ավետիսի» 
37-րդ համարը, էջ 3): «Վերք 
Հայաստանի» վեպն առա- 
ջինն է, որը մինչ այդ օգտա- 
գործված գրաբարի փոխա-
րեն, գրվել է ժամանակակից 
արևելահայերենով՝ Քանա-
քեռի բարբառով: Աբովյանը 
սովորել է Էջմիածնում, նախ 
որպես հոգևորական, այնու-
հետև Թիֆլիսում (այժմ՝ 
Թբիլիսի) և Դորպատում 
(այժմ՝ Տարտու, Էստոնիա): 
Որպես օտարերկրյա ճանա- 
պարհորդների ուղեցույց՝ 
բարձրացել է Արարատի 
գագաթը (առաջին անգամ 
1829 թ.): Հայաստանում 
աշխատել է կրթության 
զարգացման և երկրի 
արդիականացման 
համար: 1848 թվականին 
անհետացել է անհայտ 
հանգամանքներում: Գրեթե 
բոլոր նրա ստեղծագործու-
թյունները տպագրվել են իր 
մահից հետո:

կովկասի օրեր 2019 

Նոյեմբերի 16-17-ին «Կամուրջ 
դեպի Վրաստան» („Most do 
Gruzji”) հասարակական-
մշակութային կազմակերկու-
թյունը, Հայ մշակութային 
ընկերությունը և Կրակովի 
Երիտասարդական կենտրոնը 
Կրակովի բնակիչներին 
հրավիրել էին Կովկասի 
երկրների մշակույթին և 
պատմությանը նվիրված 
փառատոնին՝ Վրաստանի և 
Հայաստանի շեշտադրմամբ: 
Երիտասարդական կենտրո-
նում անցկացվեցին վրացա-
կան պարերի և հայկական 
խոհանոցի վարպետության 
դասեր, մասնակիցները 
կարող էին նաև լսել 
դասախոսություններ այս 
բարդ և հետաքրքրաշարժ 
տարածաշրջանի՝ Կովկասի 
և Անդրկովկասի աշխարհա-
քաղաքականության, 
պատմության, մշակույթի 
և լեզուների վերաբերյալ: 
Փառատոնի շրջանակներում 
ցուցադրվեցին վրաց 
ռեժիսորների ֆիլմերը, իսկ 
ավարտվեց այն վրացական 
պարերի ցուցադրությամբ և 
հայկական երաժշտության 
համերգով:

W skrócie
XIV DnI Kultury 
Ormiańskiej

W sobotę 16 listopada w Gli-
wicach już po raz 14. Zarząd 
Związku Ormian w Polsce im. 
Ks. Arcybiskupa Józefa Teodo-
rowicza zaprosił na Dni Kultury 
Ormiańskiej. Tradycyjnie w ra-
mach Dni uroczystą mszę św. 
ormiańskokatolicką w kościele 
Świętej Trójcy w Gliwicach od-
prawił ks. prof. Józef Naumo-
wicz – duszpasterz ormiańsko-
katolickiej parafii południowej. 
Po mszy św. w siedzibie Związ-
ku wyświetlono film w reżyserii 
Henryka Jureckiego pt. „Wale-
rian Tumanowicz. Historia nie 
tylko rodzinna”, opowiadający 
o życiu polskiego Ormianina, 
żołnierza Legionów w czasie 
I wojny światowej oraz Armii 
Krajowej w czasie II wojny 
światowej, skazanego na karę 
śmierci w 1947 r. przez ko-
munistyczny reżim powojenny. 
Oprócz projekcji w programie 
imprezy znalazły się recytacje 
poezji, koncert w wykonaniu 
Arama i George’a Sayeghów 
oraz ormiański poczęstunek.

POlski Ormianin 
zwycięzcą TOP mOdel

20-letni Dawid Woskanian 
pochodzący z Bielska-Bia-
łej został zwycięzcą 8. edycji 
polskiego wydania popular-
nego programu Top Model, 
w którym uczestnicy pragnący 
rozpocząć karierę w świecie 
modelingu walczą o 100 tys. 
złotych, kontrakt ze znaną 
agencją modelingu oraz sesję 
okładkową w znanym czaso-
piśmie. W finale programu 25 
listopada konkurowały cztery 
osoby, z których najwięcej gło-
sów od jurorów i widzów uzy-
skał Woskanian. Zachwycił on 
widzów nie tylko urodą i pre-
zencją, ale również umiejętno-
ścią opanowywania na czas se-
sji objawów choroby Tourette’a,  
na którą Dawid cierpi od 
dziecka. Zwycięzca programu 
podkreślał, że nie chce, by pa-
trzono na niego przez pryzmat 
choroby, oraz że chce stać się 
inspiracją dla innych chorych, 
którzy czują się ograniczeni 
przez swoje przypadłości.

Ormianie dla gdańszczan

Msza św. i wykład w Warszawie

KulturA | Pod takim hasłem Związek Ormiański w Gdańsku zorganizował 
w grudniu dwa koncerty muzyki ormiańskiej.

kOściół | 10 listopada 2019 r. w ormiańskokatolickiej parafii centralnej 
ks. prof. Józef Naumowicz odprawił mszę św., po której odbył się wykład 
i dyskusja na temat konserwacji malowideł w katedrze ormiańskiej we 
Lwowie. FOT. insTagram dawid_wOskanian

Koncerty zorganizowano dla  
uczczenia 150. rocznicy uro-
dzin Komitasa wardapeta 
(1869–1935) – wybitnego 
kompozytora i muzykologa 
ormiańskiego, a także – co 
podkreślił prezes Związku Ga-
gik Parsamian – jako prezent 
świąteczny dla gdańszczan. 
Pierwszy koncert odbył się 
12 grudnia w Sali Wielkiej Ra-
tusza Staromiejskiego w Gdań-
sku – siedzibie Nadbałtyckiego 
Centrum Kultury.

Jako pierwszy wystąpił duet 
„Experimental Duo” złożony 
z sióstr Lilit Georgyan i Su-
sanny Manaseryan, które gra-
jąc na kanunach (instrument 
strunowy podobny do cytry), 

wykonały m.in. utwory Anto-
nia Vivaldiego z cyklu Cztery 
pory roku. Następnie utwory 

ormiańskie zaprezentował ze-
spół GoArm złożony z braci 
George’a i Arama Sayeghów 
(altówka i gitara). W dalszej 
części koncertu śpiewak Aram 
Gabaghchourian wykonał or-
miańskie pieśni, a także (z to-
warzyszeniem publiczności) – 
polskie kolędy.

Po koncercie prezes Związku 
Ormiańskiego Gagik Parsa-
mian został wyróżniony Nagro-
dą Prezydenta Miasta Gdańska 
w Dziedzinie Kultury, przyzna-
ną z okazji 35-lecia pracy twór-
czej artysty (zob. też „Awedis” 
nr 40, s 12). Kolejny koncert 
w ramach tego wydarzenia od-
był się 13 grudnia w gdańskim 
Muzeum Archeologicznym.

red

gagik Parsamian Odbiera nagrOdę. FOT. grzegOrz mehring / www.gdansk.Pl

liliT geOrgyan i susanna manaseryan, czyli „exPerimenTal duO” w czasie 
kOncerTu. FOT. grzegOrz mehring / www.gdansk.Pl

Msza św. miała specjalny cha-
rakter z kilku powodów. Po 
pierwsze na mszy obecny był 
nowo przybyły ksiądz Apostol-
skiego Kościoła Ormiańskiego 
ks. wardapet Taron Ghulikian, 
który przyjechał z Armenii, 
aby objąć swoją duszpasterską 
placówkę w Polsce. Ponadto 
ks. Józef, zgodnie z zapowie-
dzią i w związku ze zbliżającym 
się Świętem Niepodległości, 
poświęcił homilię wspomina-
niu ważnych Ormian, którzy 
zapisali się w historii Polski, 
zwłaszcza w XX w. Przybliżył 
sylwetki ormiańskich duchow-
nych w Polsce, którzy wyjątko-
wą postawą udowodnili swoje 
oddanie wierze i ojczyźnie. 
Nigdy nie wyrzekli się swojej 
wiary, szli z pomocą potrzebu-
jącym, a w wielu przypadkach 
oddali życie za wiarę, przeko-
nania i pomaganie innym. Lista 
postaci wymienionych przez  

ks. Józefa była bardzo długa, 
a do listy ksiądz dołączył jesz-
cze wypominki za zmarłych 
z rodzin parafian. Po zakoń-
czeniu mszy św. wszyscy usta-
wili się do wspólnego zdjęcia.

Po mszy, w sali parafialnej, 
czekały na zgromadzonych pa-
nie konserwatorki, by wygło-
sić wykład o katedrze. Joanna 
Czernichowska z Katedry Kon-
serwacji Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie i Agnieszka 
Pawlak z Muzeum w Wilanowie 
co roku od 12 lat poświęcają 
swoje urlopy na pracę przy 
konserwacji malowideł w ka-
tedrze ormiańskiej we Lwowie. 
Władze sowieckie po II wojnie 
światowej odebrały katedrze 
funkcję sakralną i umiejsco-
wili w niej magazyn obrazów 
miejscowego muzeum. Jak wy-
jaśniły konserwatorki, biorąc 
pod uwagę sytuację, było to 

najmniejsze zło, jakie mogło 
spotkać ten wyjątkowy obiekt. 
Dopiero po odzyskaniu przez 
Ukrainę niepodległości obiekt 
znowu stał się świątynią.

Niestety warunki atmosferycz-
ne, niewłaściwy typ ogrzewa-
nia, wpływ sąsiedztwa domów 
mieszkalnych i zalania spowo-
dowały, że wspaniały wystrój 
malarski autorstwa Jana Hen-
ryka Rosena był zagrożony, a 
niektóre polichromie prawie 
całkowicie zniknęły ze ścian. 
Tragiczna sytuacja wymagała 
pilnej interwencji konserwa-
torów zabytków. Pod koniec 
XX wieku, dzięki porozumie-
niu z lokalnymi władzami i fi-
nansowemu wsparciu Polski, 
przystąpiono do prac kon-
serwatorskich, które do dziś 
prowadzone są przez polskich 
i ukraińskich specjalistów.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk
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Համառոտ
14-րդ Հայկական 
մշակույթի օրեր

Նոյեմբերի 16-ին՝ Գլիվիցե 
քաղաքում, արդեն 14-րդ 
անգամ, արք. Հովսեփ 
Թեոդորովիչի անվան 
Լեհաստանի Հայկական 
միության խորհուրդը 
անցկացրեց Հայկական 
մշակույթի օրեր: Ավանդա-
բար, մշակույթի օրերի 
շրջանակներում, Գլիվիցեի 
Սուրբ Երրորդություն 
եկեղեցում Հայ կաթողիկե 
հարավային ծխի հոգևոր 
հովիվ հայր Հովսեփ 
Նաումովիչը մատուցեց 
Սուրբ պատարագ՝ հայ 
կաթողիկե եկեղեցու 
ծիսակարգով: Պատարագի 
ավարտից հետո միության 
գրասենյակում ցուցադրվեց 
ռեժ. Հենրիկ Յուրեցկու 
«Վալերիան Թումանովիչ. 
ոչ միայն ընտանեկան 
պատմություն» ֆիլմը: Ֆիլմը 
պատմում է Առաջին աշխա-
րհամարտի տարիներին 
Լեգեոնների և Երկրորդ 
աշխարհամարտի 
տարիներին Ազգային 
բանակի լեհահայ զինվորի 
կյանքի մասին, որը 
1947-ին մահապատժի 
է դատապարտվել 
կոմունիստական 
հետպատերազմյան 
ռեժիմի կողմից: Ֆիլմի 
ցուցադրումից բացի, 
միջոցառման ծրագրում 
ներառված էր՝ ասմունք, 
Արամ և Գևորգ Սայեղների 
համերգը և հայկական 
հյուրասիրություն:

ԼեՀաՀայը Հաղթում 
է թոփ մոդեԼում

 
Բելսկո-Բյալայից 20-ամյա 
Դավիթ Ոսկանյանը 
դարձել է հանրահայտ 
լեհական Թոփ մոդել 
ծրագրի 8-րդ թողարկման 
հաղթողը, որում մոդելային 
աշխարհում կարիերա սկսել 
ցանկացող մասնակիցները 
պայքարում են 100.000 
զլոտի պարգևի, հայտնի 
մոդելային գործակալության 
հետ պայմանագրի և հայ- 
տնի ամսագրում լուսան-
կարվելու համար: Նոյեմ-
բերի 25-ին եզրափակիչում 
մրցեցին 4 մասնակիցներ։ 
Ժյուրիի և հեռուստադիտողի 
կողմից առավելագույն 
ձայները ստացան Ոսկա-
նյանի լուսանկարնեը: Նա 
հիացրեց հեռուստադի-
տողին ոչ միայն իր արտա- 
քինով, այլև հաղորդման 
ընթացքում Տուրետի հիվա-
նդության ախտան-իշները 
վերահսկելու ունակությամբ, 
այդ հիվանդությամբ Դավի-
թը տառապում է մանկուց: 
Հաղթողը շեշտեց, որ չի ցա- 
նկանում դիտվել հիվան-
դության պրիզմայով և, որ ցան- 
կանում է օրինակ ծառայել 
այլ հիվանդների համար, 
ովքեր իրենց հիվանդություն- 
ների պատճառով իրենց 
սահմանափակված են զգում:

200. rocznicę urodzin Karola Mikulego postanowił uczcić 
również Instytut Muzyki i Tańca (www.imit.org.pl), który  
21 października 2019 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie zorganizował nadzwyczajny koncert 
z tej okazji. Podczas koncertu wystąpiła klarnecistka Anna 
Gut, pianistka Gabriela Machowska i śpiewak Witold Żołądkie-
wicz, a koncert poprowadził Michał Piekarski. W programie 
znalazły się utwory kameralne skomponowane przez Karola 
Mikulego.

Konferencja zgodnie z tytułem 
została poświęcona w głównej 
mierze pianiście wirtuozowi, 
kompozytorowi i Ormianinowi 
z pochodzenia Karolowi Mi-
kulemu, znanemu zwłaszcza 
dzięki temu, że był uczniem 
Fryderyka Chopina. Urodzony 
w Czerniowcach 20 paździer-
nika 1819 r., tam też pobierał 
pierwsze nauki gry na forte-
pianie. W latach 1839–1844 
studiował medycynę w Wied-
niu, jednak nie zdobywszy dy-
plomu, wyjechał do Paryża, 
gdzie od 1844 r. był asysten-
tem i uczniem Fryderyka Cho-
pina, studiując jednocześnie 
w paryskim Konserwatorium.

W latach 1848–1858 koncer-
tował w wielu krajach Europy, 
po czym podjął pracę w Kon-
serwatorium Galicyjskiego 
Towarzystwa Muzycznego we 
Lwowie jako nauczyciel kon-
certowej gry fortepianowej, 

dyrygent orkiestry i chórów. 
Oprócz aktywności edukacyj-
nej i wykonawczej zajmował 
się także działalnością wydaw-
niczą i komponowaniem. Był 
w tym okresie jedną z najważ-
niejszych postaci środowiska 
muzycznego Lwowa i Galicji.

W 1888 r. Mikuli założył wła-
sną szkołę muzyczną, któ-
rą prowadził aż do śmierci 
w 1897 r. Był jednym z najważ-
niejszych epigonów twórczości 
Chopina, oprócz osobistego 
przekazywania jego spuścizny 
następnym pokoleniom podjął 
się edycji dzieł zebranych Cho-
pina w 1879 r., która stanowiła 
podstawę wielu kolejnych zbio-
rów.

Prelegenci rzeszowskiej konfe-
rencji skupili się nie tylko na 
postaci Karola Mikulego, ale 
też ogólniej na problematyce 
pedagogiki muzycznej i pro-

XVII Konferencja Musica Galiciana
wydarzenia |W dniach 18–19 listopada 2019 r. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 
odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MUSICA GALICIANA zatytułowana „Ka-
rol Mikuli i jego uczniowie w kontekście rozwoju szkolnictwa muzycznego w Galicji (z okazji 200. 
rocznicy urodzin kompozytora)”.

Nagrody „Klio” już od 24 lat 
niezależne jury w imieniu Po-
rozumienia Wydawców Książ-
ki Historycznej przyznaje 
w trzech kategoriach: autor-
skiej – nagroda przyznawana 
autorom monografii nauko-
wych, edytorskiej – nagroda 
przyznawana wydawcom za 
publikację interesujących se-
rii czy cykli, oraz w kategorii 
varsaviana – za wkład w po-
pularyzację historii Warsza-
wy. 
W tej ostatniej kategorii w ro-
ku 2013 została uhonorowana 
publikacja Ormiańska War-
szawa (wyd. Fundacja Kultu-
ry i Dziedzictwa Ormian Pol-
skich, Warszawa 2012; zob. 
też. „Awedis” nr 17, s. 2).

W tym roku jury złożone z hi-
storyków i publicystów pod 
przewodnictwem wybitnego 
historyka, prof. Tomasza Sza-
roty, postanowiło nagrodzić 
12 spośród około 200 nade-
słanych publikacji. Nagrodę 
w kategorii edytorskiej przy-
znano m.in. Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich 
jako wydawcy Ormiańskiej 
Polski autorstwa prof. dr. hab. 
Krzysztofa Stopki i dr. hab. 
Andrzeja Zięby. Ormiańska 
Polska jest kolejną częścią cy-
klu o polskich Ormianach po 
Ormiańskiej Warszawie, stąd 
wyróżnienie w tej kategorii. 
Nagrodę przyznano zarówno 
za treść, walory popularyza-
torskie, jak i szatę graficzną 
publikacji autorstwa Moniki 
Zołoteńkiej.

Wręczenie nagród odbyło się 
tradycyjnie jako część uroczy-
stości otwarcia Targów Książ-
ki Historycznej. W tym roku 
w dniach 28 listopada–1 grud-
nia w warszawskich Arkadach 
Kubickiego odbyła się 28. edy-
cja Targów. Inauguracja w Sali 
Wielkiej Zamku Królewskiego 
w Warszawie rozpoczęła się 
od odczytania listu prezyden-
ta Andrzeja Dudy, który ob-
jął całą imprezę patronatem 
w ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości. 
Następnie głos zabrał prze-
wodniczący Porozumienia Wy-
dawców Książki Historycznej 
Zbigniew Czerwiński, a oficjal-
nego otwarcia Targów dokonał 
dyrektor Zamku Królewskie-
go prof. Wojciech Fałkowski. 
Przewodniczący jury nagrody 

prof. Tomasz Szarota zazna-
czył, że nagrodzone zostały 
książki dobre, bardzo rzetelnie 
przygotowane, a w wypadku 
kategorii edytorskiej – rów-
nież pięknie wydane. Ocenił, 
że książki nagrodzone w tej 
kategorii stoją na najwyższym 
światowym poziomie.

Ze swojej strony redakcja 
„Awedisu” gratuluje nagrody 
i życzy więcej podobnych wy-
różnień w przyszłości!

Redakcja

Więcej o Ormiańskiej Polsce 
zob. „Awedis” nr 38, s. 16.

Osoby, które chcą uzyskać 
Ormiańską Polskę, proszone 
są o kontakt na adres e-mail 

album@ormianie.pl

Nagroda „Klio” dla Ormiańskiej Polski
Dokończenie ze str. 1

Uczestnicy konferencji w sali instytUtU MUzyki UniwersytetU 
rzeszowskiego

cesów muzyczno-społecznych. 
W konferencji uczestniczyło 
42 naukowców reprezentują-
cych 12 ośrodków naukowych 
z USA, Niemiec, Słowacji, 
Ukrainy i Polski. Konferencji 
towarzyszyły dwa wydarzenia 
artystyczne: wystawa afiszy 
„Historia Galicyjskiego Towa-
rzystwa Muzycznego we Lwo-
wie w dziesięciu odsłonach” 

oraz koncert „Karol Mikuli – 
uczeń Chopina i kompozyto-
rzy epoki”, w którym wystąpili 
młodzi artyści z Ukrainy oraz 
wykładowcy Instytutu Muzyki.

Na podstawie materiałów 
Organizatorów, fot. www.

ur.edu.pl
Biogram  

Karola Mikulego dostępny  
na www.wiki.ormianie.pl
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3. Kongres Archiwów Społecznych
WYDARZENIA | Trzeci Kongres Archiwów Społecznych, organizowany przez ośrodek KARTA 
w warszawskim Muzeum POLIN, przeszedł do historii.

12 października 2019 r. ob-
rady, tak jak na poprzednich 
Kongresach, otworzył prezes 
Ośrodka KARTA, Zbigniew 
Gluza, tym razem w towarzy-
stwie Katarzyny Grocholi, któ-
ra odczytała list od dyrektora 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych, Pawła Pietrzy-
ka. Na Kongres zgłosiło się 
120 organizacji z całej Polski. 
Wśród nich znalazło się i na-
sze Archiwum Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich, 
działające już z dużym powo-
dzeniem od trzynastu lat.

Do dyskusji o odpowiedzialno-
ści i wadze dokumentowania 
historii Zbigniew Gluza zaprosił 
znaną reportażystkę Małgorza-
tę Szejnert, kuratorkę z Zachę-
ty – Narodowej Galerii Sztuki 
– Joannę Kordjak, oraz prof. 
Pawła Rodaka z Instytutu Kul-
tury Polskiej Uniwersytetu War-
szawskiego. Rozmówcy zgodnie 
przyznali, że podstawą rzetel-
nego przekazu, bez względu na 
rodzaj działalności – reporter-
skiej, wystawienniczej czy ba-
dawczo-naukowej – jest oparcie 
się na źródłach. Siłą archiwów 
społecznych jest niezależność 
historyczna i ideologiczna, co 
pozwala na powrót do źródeł 
informacji. Dla reportażystów 
i archiwistów korzyść jest obo-
pólna, bo dzięki udostępnieniu 
zbiorów archiwalnych, często 
prywatnych, dociera się do cie-
kawych informacji, ale też ich 
ujawnienie może wspomóc ar-
chiwa w istnieniu i działalności. 
Rozmówcy stwierdzili, że dzi-
siejsza humanistyka bazuje na 
archiwach społecznych, dzięki 
nim zachowuje się tzw. mikro-
historia, historia oddolna. Po 
tej niezwykle ciekawej dyskusji 
swoje działania zaprezentowali 
zaproszeni przedstawiciele pię-
ciu archiwów.

Anna Lewińska z Wrocławia 
opowiadała o badaniach tere-
nowych w Oleśnicy. Z ogrom-
ną pasją przedstawiła działania 
swojej Fundacji WAŻKA, które 
rozpoczęły się od wywiadów 
z mieszkańcami dolnośląskich 
wsi. Z czasem przerodziły się 
w ogromny wysiłek, aby tę 
społeczność pionierów na tych 
terenach zachęcić do współ-
pracy i rozbudzania więzi 
z miejscem, w którym przyszło 
im żyć. Znajdowanie związków 
z przeszłością tych ziem i te-
raźniejszością, poprzez filmy, 
warsztaty dla dzieci, gry me-
mo, przy współpracy z lokalną 
prasą, przyniosły nadspodzie-
wane rezultaty. Mieszkańcy 
Oleśnicy, bo na tej miejscowo-
ści skupiły się badaczki, po-
czuli się lokalną wspólnotą, co 
było niewątpliwym sukcesem 
tego projektu.

Małgorzata Leszko to miesz-
kanka warszawskiego Osiedla 
Przyjaźń i założycielka archi-
wum społecznego, które wal-
czy o przetrwanie tego Osiedla. 
Powstało w 1952 roku jako ko-
lonia drewnianych domów dla 
budowniczych Pałacu Kultury 
i Nauki, w 1956 przekształca-
jąc się w kampus dla studen-
tów i pracowników naukowych 
warszawskich uczelni. Tam po-
znali się i zamieszkali rodzice 
bohaterki i tam ona mieszka 
do dzisiaj i z ogromnym wysił-
kiem gromadzi wszystkie śla-
dy przeszłości. Osiedle, które 
jest traktowane jako skansen 
w środku miasta, żyje od lat 
w zagrożeniu likwidacją, na co 
nie chcą się zgodzić jego miesz-
kańcy. Udało się je wpisać do 
rejestru zabytków, co jednak 
nie rozwiązało problemu.

Niezwykłą historię miasta za-
prezentował Wojciech Olej-
niczak ze Zbąszyna, repre-
zentujący Fundację TREZ. Ta 
niewielka miejscowość, przed 
wojną na samej zachodniej 
granicy Polski, była miejscem 
powstania pierwszego obozu 
dla przywożonej tam ludności 
żydowskiej. Obóz zorganizo-
wany i prowadzony był przez 
Polaków. Pan Wojciech opo-
wiadał o ogromie pracy, jaką 
trzeba było włożyć, aby wśród 
lokalnej ludności przełamać 
uprzedzenia i zaszłości. Udało 
mu się odnaleźć w Izraelu oso-
by, które były ze Zbąszynem 
związane, doprowadził do spo-
tkań. Gromadził wszystkie pa-
miątki, część z nich przysyłana 
była z całego świata.

Od 10 lat młodzież szkolna 
specjalnym spektaklem upa-
miętnia historię o Żydach 
w Zbąszynie. Ten spektakl, 
powtarzany przez kolejne po-

kolenia uczniów, jest żywym 
pomnikiem tamtych wydarzeń. 
Wydano książkę z dokumen-
tami z tamtych lat, na terenie 
nieczynnego dworca, który był 
świadkiem wydarzeń, urzą-
dzane są wystawy i spotkania. 
W budynku dawnego dworca, 
wykupionym decyzją władz, 
powstaje Miejsce Pamięci Mia-
sta, gdzie będą udostępniane 
materiały archiwalne z IPN-u  
i Archiwum Państwowego 
w Poznaniu. Z inicjatywy Fun-
dacji powstają Kamienie Pa-
mięci.

Anna Miler reprezentowała 
zarząd Stowarzyszenia ARTE-
RIA z Gdyni. Ta organizacja 
w swojej działalności podjęła 
problem upamiętnienia ko-
biet zatrudnianych w Stoczni 
Gdańskiej. Wieczny problem 
równouprawnienia kobiet, 
nieprzystosowania warunków 
pracy do ich potrzeb i moż-
liwości. Wspomniała walkę 
Anny Lubczyk-Walentynowicz 
o odpowiednie kombinezony, 
bo te męskie, zbyt duże, stwa-
rzały zagrożenie dla bezpie-
czeństwa pracy. Dotychczas 
Stowarzyszenie zgromadziło 
ponad 60 relacji kobiet o ich 
pracy w Stoczni. Gromadzone 
są pamiętniki pracowników. 
Potrzebne jest upamiętnienie 
historii kobiet, które nigdy nie 
miały świadomości i nie przy-
wiązywały wagi do własnych 
wspomnień. Projekt pod ha-
słem KOBIETY TEŻ BUDUJĄ 
STATKI  ma na celu przysto-
sowanie warunków pracy dla 
kobiet, bo ten problem istnieje 
nadal.

Po tym wystąpieniu powstała 
inicjatywa: 100-lecie opowie-
dziane z perspektywy kobiet! 
Tę część kończyło wystąpienie 
Mirosława Adama Supruniuka  

z Torunia. Pracownik Uni-
wersytetu im. Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, założyciel 
Archiwum Emigracji, od lat 
90. dokumentuje i gromadzi 
materiały archiwalne. Przy-
wożenie ich początkowo było 
niemożliwe. Dzięki kontaktom 
z przedstawicielami emigra-
cji sukcesywne zwożone były 
do Polski dokumenty, dzieła 
sztuki, obrazy polskich twór-
ców. W latach 1992–1997 do 
Polski trafiło 10 000 obra-
zów z Wielkiej Brytanii. UMK 
oddało do dyspozycji Archi-
wum pomieszczenia biblioteki 
uniwersyteckiej. Utworzono 
Ośrodek Badań nad Emigra-
cją. Przygotowywane są publi-
kacje, m.in. przypominające 
postaci literatów związanych 
z czasopismem „Wiadomości 
Londyńskie”. Fundacja wpro-
wadziła nagrody za prace 
magisterskie i doktorskie po-
święcone emigracji. Powstały 
warsztaty badawcze dotyczą-
ce emigracji, Muzeum Sztuki 
Emigracji, Instytut Badaw-
czy Emigracji całej Europy 
Wschodniej. W tym roku ta 
Fundacja została laureatem 
nagrody KARTY.

Wystąpienia nominowanych 
do nagrody KARTY wzbudzi-
ły autentyczne uznanie oraz 
zainteresowanie prowadzony-
mi, niezwykle inspirującymi 
działaniami. W dalszej części 
Kongresu odbywały się panele 
dotyczące problemów RODO 
w archiwistyce społecznej, 
warsztaty wspomagające pisa-
nie wniosków, rozmowy indy-
widualne. Organizatorzy, jak 
uprzednio, zadbali o dobrą or-
ganizację, a przede wszystkim 
o ciekawy program i bardzo 
interesujące wystąpienia.

Tekst i zdjęcie: mot

Dyskusja poDczas kongresu archiwów społecznych

Archiwum 
Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa 
Ormian Polskich

W skład Archiwum wcho-
dzi ponad 3600 obiektów, 
w większości pochodzących 
z terenów Kresów Wschod-
nich. Na zasób składają się: 
88 ksiąg rękopiśmiennych, 
w tym 50 – w języku ormiań-
skiem, dokumenty perga- 
minowe, starodruki, książ-
ki wydane po 1800 roku, 
materiały rękopiśmienne, 
45 ksiąg metrykalnych, cza-
sopisma, stare fotografie (po-
nad 1500), dokumenty, szaty 
i naczynia liturgiczne, obrazy, 
pamiątki. Zbiór starodruków 
obejmuje łącznie: 387 wo-
luminów, w tym druki z XVI 
wieku,  i z XVII wieku. Zbiór 
dokumentów dotyczy różnych 
aspektów życia społecznego 
Ormian na Kresach Wschod-
nich. 
Narzędziem archiwizacji jest
Zintegrowany System Infor-
macji Archiwalnej (ZoSIA) 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych stworzony i pro-
wadzony przez zespół Narodo-
wego Archiwum Cyfrowego.

Inwentarze i zbiory są stop-
niowo udpstępniane na 
www.szukajwarchiwach.
pl. M.in. znaleźć tu można 
skany wszystkich ksiąg me-
trykalnych, znajdujących się 
w zbiorach Archiwum.
Na stronie internetowej Wir-
tualnego Archiwum Polskich 
Ormian (www.archiwum.
ormianie.pl) prezentowane 
są zdigitalizowane materiały. 
Udostępniona jest tu m.in. 
spuścizna arcybiskupa Józefa 
Teodorowicza (w tym kore-
spondencja, notatki), akta 
urzędów parafialnych parafii 
Stanisławów i Tyśmienica,  
czasopisma (w tym głównie 
„Posłaniec św. Grzegorza” 
z dwudziestolecia międzywo-
jennego), archiwalne foto-
grafie (m.in. spuścizna księ-
dza Dionizego Kajetanowicza 
i Stanisława Donigiewicza). 

mag

Maria OhanOwicz-Tarasiuk i hanna 
kopczyńska-kłos przy pracy

dOkuMenTy archiwalne przechOwy-
wane są w specjalnych puDłach
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Warsztaty prowadzili dr An-
drzej Gliński oraz dr Fran-
ciszek Wasyl. Cały cykl spo-
tkań odbył się w dniach: 
26.10.2019; 9.11.2019; 
16.11.2019; 23.11.2019; 
7.12.2019. Projekt „Ormianie 
na Śląsku” był dofinansowany 
w ramach Programu „Mikro-
granty NGO” realizowanego 
ze środków Gminy Wrocław. 
Udział we wszystkich wydarze-
niach był bezpłatny.

Instytut Grzegorza Piramo-
wicza, który podjął się or-
ganizacji całej imprezy, jest 
stowarzyszeniem naukowym, 
powołanym w celu populary-
zowania i wspierania rozwoju 
wiedzy z zakresu humanisty-
ki i nauk społecznych oraz 
kształtowania umiejętności 
ich praktycznego stosowa-
nia w formułowaniu i pro-
wadzeniu polskiej polityki 
społeczno-gospodarczej, 
imigracyjnej, kulturotwórczej 
oraz tożsamościowej. Człon-
ków stowarzyszenia szczegól-
nie interesuje problematy-
ka mniejszości narodowych 
(w tym mniejszości ormiań-
skiej w Polsce).

Pierwsze spotkanie (26 paź-
dziernika) było poświęcone 
historii, kulturze i dziedzic-
twu Ormian polskich. Podczas 
dwóch kolejnych spotkań był 
wyświetlany film poświęcony 
Walerianowi Tumanowiczowi 
–  żołnierzowi Armii Krajowej, 
oraz prezentowano wystawę 
„Dla nowej Ojczyzny Ormianie 
Polscy w walce o niepodległą 
Polskę” – przedstawiającą syl-
wetki Polaków pochodzenia 

ormiańskiego, którzy walczyli 
o polską niepodległość. Do-
datkowo dr Andrzej Gliński, 
prezes Instytutu Piramowi-
cza, opowiadał o „Śląskich 
Ormianach”. Wyruszył w po-
dróż przedstawiającą nam 
XVII- i XVIII-wiecznych Or-
mian, którzy prowadzili we 
Wrocławiu swoje kupieckie 
interesy. Wspomniał postać 
XIX-wiecznego księdza pocho-
dzenia ormiańskiego – Karola 
Bołoza Antoniewicza, później 
przeszedł do czasów współ-
czesnych. Warto było posłu-
chać, dlaczego ormiańska 
kupiecka karawana przypomi-
nała niekiedy zbrojną wypra-
wę. Trzeba wzmiankować, że 

w obydwu spotkaniach uczest-
niczył Henryk Jurecki (reżyser 
i twórca wyświetlanego filmu), 
który ciekawie mówił o pro-
cesie powstawania tego doku-
mentu.

Ostatnie  spotkanie było po-
święcone demografii w „or-
miańskim ujęciu”. Dr Fran-
ciszek Wasyl mówił m.in. 
o ormiańskiej rodzinie, sieciach 
i powiązaniach rodzinnych. Po 
ostatnich warsztatach goście 
udali się na wernisaż malarski 
Gayane Shahmuradyan, orga-
nizowany tego samego dnia 
przez Towarzystwo Ormian 
Polskich. Odbył się również 
nieplanowany wcześniej pokaz 
tańca ormiańskiego. Na ko-
niec warto dodać, że 16 listo-
pada w Parku Gajowickim we 
Wrocławiu przy zbudowanych 
tam w ramach WBO [Wro-
cławski Budżet Obywatelski – 
red.] stołach szachowych mie-
liśmy okazję pograć w szachy 
i porozmawiać o tym sporcie. 
(Nie zapominajmy, że w 2012 
roku Armenia, jako pierwszy 
kraj na świecie, wprowadziła 
szachy do szkół jako obowiąz-
kowy przedmiot. Mistrzowie 
tej dyscypliny cieszą się wśród 
Ormian olbrzymią sławą i pi-
sze się o nich na pierwszych 
stronach gazet).

Warto podkreślić, że frekwen-
cja na wszystkich spotkania do-
pisała (zdarzało się, że obec-
nych było nawet trzydzieści 
kilka osób, zarówno Ormian, 
jak i ich polskich sąsiadów). Dr 
Andrzej Gliński zwrócił uwa-
gę, że uczestnicy warsztatów 
mieli okazję do zaznajomienia 
się ze skomplikowaną materią 
relacji etniczno-narodowych, 
na przykładzie niewielkiej li-
czebnie, ale bardzo wpływo-
wej mniejszości ormiańskiej. 
Dzięki spotkaniom uczestnicy 
mogli skonfrontować pew-
ne ustalenia z własną wiedzą 
i w konsekwencji, samodziel-
nie przeinterpretować swoją 
wizję „obcego”. Dr Gliński mó-
wił, że: jest dumny z tego, że 
Instytut Piramowicza przypo-
mniał o pozytywnej roli, jaką 
odegrali członkowie ormiań-
skiej mniejszości narodowej, 
co w pewnej mierze pozwoli 
zredukować poczucie zagro-
żenia i lęk przed tzw. „ob-
cym”. Umocniliśmy poczucie 
wspólnoty naszej społeczności 
lokalnej, zwracając uwagę, że 
tzw. „obcy” – to faktycznie Ci, 
który przyszli z zewnątrz, ale 
jednak wielu z nich podobnie 
jak my myśli i przestrzega 
tych samych wartości, a nawet 
część imigrantów reprezentu-
je tę samą co Polacy kulturę.  

Dr Gliński podkreślił, że Or-
mianie polscy czuli się zobligo-
wani, by dla drugiej ojczyzny 
uczynić jak najwięcej za to, że 
dobrze ich tu przyjęto. Zwracał 
uwagę, że Ormianie byli zwią-
zani ze Śląskiem już nawet od 
czasów nowożytnych, a wśród 
potomków Ormian wciąż waż-
na jest regionalna pamięć po-
łudniowo-wschodniej Polski, 
w której mieszkali i którą po-
mogli odbudować. Na koniec 

dodał, że: historycznie udoku-
mentowany pozytywny wkład 
Ormian w odbudowanie przez 
Polskę niepodległości może 
zmieniać pewne resentymenty 
narodowe dotyczące mniejszo-
ści narodowych, co ma pozy-
tywny wpływ na zachowanie 
ormiańskiej tożsamości w wy-
miarze lokalnym, jak i po-
nadregionalnym.

Informacja i zdjęcia  
Organizatorów

Wrocław nie zapomina o Ormianach!
WYDARZENIA | Późnojesienne sobotnie wieczory mogliśmy spędzić na warsztatach edukacyjnych pt. „Ormianie na Śląsku” 
organizowanych gościnnie przez Instytut Grzegorza Piramowicza w siedzibie Towarzystwa Ormian Polskich przy ulicy  
Kościuszki 37AB we Wrocławiu (Centrum Kultury Ormian).

głos zabrał reżyser Henryk Jurecki

uczestnicy warsztatów w siedzibie towarzystwa ormian PolskicH

dr andrzeJ gliński – Jeden z organizatorów, na tle wystawy „dla noweJ 
oJczyzny. ormianie Polscy w walce o niePodległa Polskę”

dr franciszek wasyl – wsPółorganizator, na sPotkaniu 7 grudnia gra w szacHy we wrocławskim Parku gaJowickim
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«Ավետիսը» 1070 
մետր խորության վրա

„Awedis” 1070 
metrów pod ziemią
wydarzenia | W dość niezwykłych okoliczno-
ściach „Awedis” stał się częścią „kapsuły czasu”, 
która razem z obrazem św. Barbary trafi w głę-
biny jednej z komór kopalni Rudna na Dolnym 
Śląsku.

Historia zaczyna się od niewiel-
kiej miejscowości Ryczeń (woj. 
dolnośląskie), w której żywy jest 
kult św. Barbary jako patronki 
górników zatrudnionych w nie-
odległych kopalniach miedzi. 
Co ciekawe, w Ryczeniu od lat 
kultywowana jest również pa-
mięć o ostatnim arcybiskupie 
ormiańskokatolickim Józefie 
Teodorowiczu. To tam stanął 
pierwszy w Polsce obelisk upa-
miętniający Arcypasterza, a w 
miejscowym kościele wisi jego 
portret. Postać abpa Teodoro-
wicza i św. Barbarę łączy data 
śmierci duchownego, który od-
szedł 4 grudnia 1938 r., czyli 
w dzień wspomnienia św. Bar-
bary. W Ryczeniu w związku z 
tym regularnie odprawiane są 
msze św. w rocznicę śmierci 
arcybiskupa, w intencji jego 
oraz miejscowych górników.

W tym roku, 8 grudnia, od-
prawiona została kolejna bar-
bórkowa msza św. w intencji 
abpa Teodorowicza i górników, 
podczas której poświęcono no-
wy obraz św. Barbary z Niko-
medii autorstwa Jacka Kobieli. 
Wizerunek patronki górników 
ma się znaleźć na głębokości 
1070 metrów w wyremontowa-
nej komorze kopalni Rudna w 
Polkowicach. Jak donosi Marek 
Kubicki z Ryczenia – animator 
tych wydarzeń: Obraz finalnie 
trafi na komorę brygadową  B 
oddziału T 7, na którym obec-
nie pracuję. Namalował go 
ręką własną Jacek Kobiela z 
Bochni. Bardzo ciekawa jest 
rama, do ozdobienia której 
użyliśmy zamiast klasycznych 
aplikacji minerałów z kopalni 
ZG Rudna.

Oprócz ciekawej ramy do obra-
zu dołączono swoistą „kapsułę 

czasu”, czyli zbiór pamiątek 
dla potomnych. Do stworzenia 
„kapsuły” zainspirowało górni-
ków odnajdywanie pod ziemią 
pamiątek po swoich poprzed-
nikach sprzed wieków. W tego-
rocznej „kapsule” znalazła się 
lista fundatorów obrazu, ga-
zeta pracowników KGHM Pol-
ska Miedź „Curier”, fragment 
wrześniowego „Gościa Nie-
dzielnego” oraz... 37. numer 
naszego czasopisma „Awedis”, 
zawierającego artykuły o abpie 
Teodorowiczu! Mamy nadzieję, 
że obraz św. Barbary przetrwa 
pod ziemią wiele wieków, a 
wraz z nim „Awedis”, który być 
może odnajdą przyszłe poko-
lenia, by dowiedzieć się, czym 
żyła społeczność ormiańska w 
Polsce na początku XXI wieku.

Redakcja na podstawie www.
ordynariat.ormianie.pl  

i tekstu Marka Kubickiego. 
Fot. Marek Kubicki

„Awedis” jAko część „kApsuły czAsu” w rAmie obrAzu św. bArbAry

kościół w ryczeniu z ogłoszeniem o mszy św. w intencji AbpA teodorowiczA

ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Բավականին անսովոր հանգամանքներում 
«Ավետիսը» դարձավ «ժամանակի անոթի» մի մաս, որը, Սուրբ 
Վարվառայի նկարի հետ միասին կհայտնվի Ստորին Սիլեզիայի 
«Ռուդնա» հանքավայրի պահոցներից մեկում:

Պատմությունը սկսվում է Ռիչեն (Ստորին 
Սիլեզիա) քաղաքից, որտեղ կենդանի 
է Սուրբ Վարվառայի պաշտամունքը՝ 
որպես մոտակա պղնձի հանքավայրերում 
աշխատող հանքափորների հովանավորի: 
Հետաքրքիրն այն է, որ Ռիչենում տարիներ 
շարունակ վառ է պահվում նաև վերջին 
հայ կաթողիկե արքեպիսկոպոս Հովսեփ 
Թեոդորովիչի հիշատակը: Այստեղ է 
կանգնեցվել արքեպիսկոպոսին հիշատակող 
առաջին օբելիսկը Լեհաստանում, իսկ նրա 
դիմանկարը գտնվում է տեղի եկեղեցում: 
Արքեպիսկոպոս Թեոդորովիչը մահացել է 
1938 թվականի դեկտեմբերի 4-ին՝ Սուրբ 
Վարվառայի հիշատակի օրը: Ռիչենում այս 
առիթով պարբերաբար մատուցվում է սուրբ 
պատարագ արքեպիսկոպոսի մահվան 
տարելիցին՝ իր և տեղի հանքափորների 
համար:

Այս տարի՝ դեկտեմբերի 8-ին, արքեպիսկոպոս 
Թեոդորովիչի և հանքափորների համար 
մատուցվեց հերթական պատարագը, որի 
ընթացքում օծվեց Նիկոմեդիայից Սուրբ 
Վարվառայի նոր նկարը, հեղինակ՝ Յացեկ 
Կոբելա: Հանքափորների հովանավոր սրբի 
նկարը տեղադրվելու է 1070 մետր խորության 
վրա` Պոլկովիցեում գտնվող «Ռուդնա» 
հանքավայրի նորոգված խորշում: Ինչպես 
հայտնում է Մարեկ Կուբիցկին Ռիչենից՝ այդ 
միջոցառման անիմատորը. «Նկարն, ի վերջո, 
կտեղադրվի T 7 միավորի B բրիգադային 
խորշում, որտեղ ներկայումս աշխատում եմ: 
Նկարն անձամբ նկարել է Յացեկ Կոբելան 
Բոխնիայից: Շատ հետաքրքիր է շրջանակը, 
որը զարդարելու համար օգտագործել ենք 
հանքանյութեր «Ռուդնա» հանքավայրից»:

Բացի հետաքրքիր շրջանակից, նկարին 
է կցվում յուրահատուկ «ժամանակի 
անոթ», այսինքն՝ սերունդների համար 
հուշաիրերի հավաքածու: «Անոթ» ստեղծելու 
գաղափարով հանքափորները ոգեշնչվել 
են իրենց նախորդների դարեր առաջվա 

ստորգետնյա հուշաիրերը գտնելով: Այս 
տարվա «անոթը» ներառում է՝ Սուրբ 
Վարվառայի նկարի հեղինակների նամակը, 
«KGHM Polska Miedź»-ի (թարգմ.՝ պղնձի 
հանքարդյունաբերական կոմբինատ) 
աշխատակիցների «Կուրիեր» թերթը, 
«Գոշչ Նեջելնի» (կիրակնօրյա հյուր) թերթի 
սեպտեմբեր ամսվա համարից մի հատված 
և ... մեր «Ավետիսի» 37-րդ համարը, 
որը պարունակում է արքեպիսկոպոս 
Թեոդորովիչի մասին հոդվածներ: Հուսով 
ենք, որ Սուրբ Վարվառայի նկարը երկար 
դարեր կպահպանվի երկրի ընդերքում, 
իսկ դրա հետ միասին՝ «Ավետիսը», որը, 
հնարավոր է, գտնեն ապագա սերունդները՝ 
տեղեկանալու համար, թե 21-րդ դարի 
սկզբին ինչով է ապրել հայ համայնքը 
Լեհաստանում:

Խնբագրություն՝ www.ordynariat.ormianie.
pl –ի և Մարեկ Կուբիցկու տեքստի հիման 

վրա: Լուս.՝ Մարեկ Կուբիցկու

«ԱվԵտԻսը»՝ ՈՐպԵս «ժԱմԱՆԱկԻ ԱՆՈԹԻ» մԱս, սՈՒՐբ վԱՐվԱռԱՅԻ ՆկԱՐԻ շՐջԱՆԱկՈՒմ:
ռԻչԵՆԻ ԵկԵղԵցԻՆ՝ ԱՐքԵպԻսկՈպՈս ԹԵՈԴՈՐՈվԻչԻ հԱմԱՐ պԱտԱՐԱգԻ 
հԱՅտԱՐԱՐՈՒԹՅԱմբ:

մԱՐԵկ կՈՒբԻցկԻ: ԼՈՒս.՝ ԶբԻգՆԵՒ կՈՐԴԻս

ՆԻկՈմԵԴԻԱՅԻց սՈՒՐբ վԱՐվԱռԱՅԻ 
պԱտկԵՐը, ՈՐը կհԱՅտՆվԻ ԵՐկՐԻ 
խՈՐքՈՒմ:

mArek kubicki. fot. zbigniew kordys

obrAz św. bArbAry z nikomedii, 
który znAjdzie się pod ziemią
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Źródeł do badań jest pod dostatkiem
WYWiad | Prezentujemy kolejną z serii rozmów przeprowadzonych przez dr. Andrzeja Glińskiego – historyka z Wrocławia.  
Tym razem rozmawia on z dr. Tomaszem Krzyżowskim – badaczem historii przedwojennego Kościoła ormiańskokatolickiego.

Tomasz Krzyżowski – dok-
tor nauk humanistycznych 
(Uniwersytet Papieski Ja-
na Pawła II w Krakowie), w 
zeszłym roku obronił roz-
prawę doktorską pt. Archi-
diecezja lwowska obrządku 
ormiańskokatolickiego w la-
tach 1902–1938, specjalista 
w dziedzinie przedwojennej 
historii Kościoła ormiańsko-
katolickiego w Polsce.

Andrzej Gliński – doktor 
nauk humanistycznych (Uni-
wersytet Wrocławski), prezes 
Instytutu Grzegorza Pira-
mowicza, autor prac na te-
mat historii polskich Ormian 
w czasach nowożytnych, 
współpracownik zespołu ba-
dawczego NPRH pt. „Pomni-
ki dziejowe Ormian polskich” 
realizowanego w Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich.

Andrzej Gliński. Jakie są za-
interesowania badawcze Pa-
na Doktora?

Tomasz Krzyżowski. Moje za-
interesowania badawcze kon-
centrują się wokół historii i kul-
tury Ormian polskich w XIX i XX 
wieku, a zwłaszcza dziejów Ko-
ścioła ormiańskokatolickiego.

AG. Jak to się stało, że zain-
teresował się Pan tymi tema-
tami?

TK. Zupełnie przypadkowo. Na 
etapie studiów magisterskich 
zajmowałem się Kresami II Rze-
czypospolitej, w związku z czym 
jeździłem często na Ukrainę, 
m.in. do Lwowa. Wiele razy by-
łem w katedrze ormiańskiej, ale 
Ormianie specjalnie mnie nie 
interesowali i poza faktem, że 
istnieją, niewiele o nich wiedzia-
łem. Dopiero kolega podesłał 
mi jakiś artykuł na temat Or-
mian i to był delikatny impuls 
do działania. Po obronie pracy 
magisterskiej zastanawiałem się 
nad wyborem tematu rozprawy 
doktorskiej. Wytypowałem trzy 
tematy, które przedstawiłem 
promotorowi ks. prof. Józefowi 
Wołczańskiemu. Pierwszy, któ-
ry wówczas interesował mnie 
najbardziej, odrzuciliśmy z po-
wodu braku dostępu do źródeł 
(dotyczył czasów Związku Ra-
dzieckiego). Na drugim miej-
scu była właśnie monografia 
archidiecezji ormiańskiej i na 
ten temat ostatecznie się zdecy-
dowałem.

AG. Na jakiej bazie źródło-
wej oparta jest Pana praca 
doktorska pt. Archidiecezja 
lwowska obrządku ormiań-
skokatolickiego w latach 
1902–1938?

TK. Może zacznę od tego, że na 
początku kwerendy obawiałem 
się, czy materiał źródłowy bę-
dzie wystarczający na doktorat. 
Nie znałem wtedy dobrze zaso-
bów archiwalnych na Ukrainie 
i w Watykanie oraz innych miej-
scach. Jednak gdy pojechałem 
na kwerendę do Archiwum Hi-
storycznego we Lwowie, szybko 
okazało się, że źródeł będzie 
aż nadto. Oczywiście w dal-
szym etapie pracowałem także 
w kilku archiwach obwodowych 
na Ukrainie, w archiwach Sto-
licy Apostolskiej, w Archiwum 
Fundacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich w Warszawie 
i wielu innych. Zgromadziłem 
więc solidną bazę źródłową 
i literaturę. Przeważają źródła 
pozyskane z instytucji zagra-
nicznych. Oprócz archiwów 
państwowych i kościelnych sta-
rałem się dotrzeć do osób pry-
watnych posiadających pamiąt-
ki rodzinne czy informacje na 
interesujące mnie tematy. Mo-

gę powiedzieć, że spotkałem 
się z dużą życzliwością zarówno 
pracowników różnych instytu-
cji, jak i osób prywatnych.

AG. Jaka była rola społeczno-
-polityczna ormiańskiego du-
chowieństwa diecezjalnego?

TK. Duchowni archidiecezji or-
miańskiej angażowali się w kwe-
stie społeczne i polityczne. Bo-
daj najbardziej znaną postacią 
jest ks. Samuel Manugiewicz, 
który w latach 1928–1930 peł-
nił urząd senatora RP z listy 
BBWR. Kapłan ten, jak wiemy, 

angażował się również w sprawy 
społeczne lokalnej społeczności 
na Pokuciu, gdzie był probosz-
czem parafii ormiańskiej. Kapła-
nów podejmujących tego typu 
aktywność było więcej. Znany 
filantrop ks. Kajetan Kasprowicz 
– proboszcz w Czerniowcach 
na Bukowinie, zorganizował 
i kierował Bursą dla młodzieży 
męskiej, przekazując na ten cel 
wszystkie prywatne środki. Jego 
następca – ks. Andrzej Łuka-
siewicz, kontynuował to dzieło, 
a ponadto był czołowym działa-
czem organizacji polonijnych na 
Bukowinie w okresie międzywo-
jennym. Pełnił funkcję prezesa 
Towarzystwa Bratniej Pomocy 
i Czytelni Polskiej oraz Domu 
Polskiego w Czerniowcach. Ks. 
Wiktor Piotrowicz ze Lwowa 
działał w organizacjach charyta-
tywnych: Męskim Towarzystwie 
św. Wincentego a Paulo i Towa-
rzystwie Opieki nad Więźniami. 
Aktywność naukową i społeczną 
podejmował także ks. dr Józef 
Depowski, świetnie wykształ-
cony absolwent historii sztuki 
na Uniwersytecie we Fryburgu 
Szwajcarskim. Nie miał wpraw-
dzie korzeni ormiańskich, ale 
formalnie należał do lwowskiej 
archidiecezji ormiańskiej. Był 
nauczycielem, założycielem 
i dyrektorem gimnazjum, kape-
lanem „Sokoła” w Ropczycach 
itd. Należy też pamiętać, że 
księży ormiańskich zapraszano 
do różnych gremiów, komitetów  
honorowych czy instytucji o cha-
rakterze oświatowym lub cha-

rytatywnym. Proboszcz w Sta-
nisławowie – ks. Franciszek 
Komusiewicz, należał do kilku-
nastu tego typu organizacji.

AG. W grudniu 2018 odbyła 
się międzynarodowa konfe-
rencja naukowa poświęcona 
ormiańskokatolickiemu arcy-
biskupowi lwowskiemu Józe-
fowi Teodorowiczowi w 80. 
rocznicę jego śmierci oraz 
w 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
Czy mógłby Pan coś opowie-
dzieć o tej konferencji? Jaki 
był temat Pana wystąpienia?

TK. Konferencję zorganizował 
Instytut Pamięci i Dziedzictwa 
Kresowego w Lublinie oraz 
Armenian Foundation z siedzi-
bą w Warszawie. Wystąpiło na 
niej kilkunastu prelegentów. 
Poruszono kwestie ogólne dzia-
łalności Kościoła ormiańskiego 
w Polsce, jak również zagadnie-
nia dotyczące osoby abp. Teo-
dorowicza. Większość tematów 
poruszonych w wystąpieniach 
jest raczej znana w literaturze, 
choć zaprezentowano także no-
we wątki. Moim zdaniem bardzo 
ciekawe wystąpienie miał jeden 
z organizatorów konferencji – 
Maciej Bohosiewicz, który zre-
lacjonował starania o ekshuma-
cję i powtórny pochówek abp. 
Teodorowicza na Cmentarzu 
Orląt w 2011 roku. Dzięki temu 
kulisy trudnego przedsięwzięcia 
zostały zaprezentowane szer-
szej publiczności. Mój referat 
opowiadał o kontaktach abp. 
Teodorowicza z Ormianami 
poza Polską, przede wszystkim 
z hierarchią Kościoła ormiań-
skokatolickiego.

AG. To proszę w kilku sło-
wach powiedzieć, jakie były 
te kontakty abp. Józefa Teo-
dorowicza ze środowiskami 
ormiańskimi poza granicami 
Polski?

TK. Abp Teodorowicz jako ordy-
nariusz archidiecezji lwowskiej 
utrzymywał kontakty z przed-
stawicielami różnych środo-
wisk ormiańskich w Europie  

i na Bliskim Wschodzie. Jak 
wiadomo, uczestniczył w obra-
dach Synodów Episkopatu Or-
miańskiego w Rzymie w 1911 
i 1928 roku, przy okazji wizyt 
w Rzymie odwiedzał Papie-
skie Kolegium Ormiańskie, 
korespondował z patriarchami 
Kościoła ormiańskokatolic-
kiego z siedzibą w Bzommar 
(Liban), biskupami ormiański-
mi, a także odwiedzał klasztor 
Mechitarystów wiedeńskich. 
Należy pamiętać, że z racji 
swojej pozycji, jaką zajmował 
w społeczności Ormian pol-
skich, abp Teodorowicz był jej 
liderem i reprezentantem na 
arenie międzynarodowej. Te-
mat ten, choć bardzo ciekawy, 
nie jest łatwy do opracowania, 
gdyż de facto dysponujemy 
jedynie korespondencją przy-
chodzącą abp. Teodorowicza. 
Nowe informacje w tej materii 
mogłaby przynieść kwerenda 
w poszczególnych instytucjach 
ormiańskich w Bejrucie, Rzy-
mie czy siedzibach biskupów 
ormiańskich, z którymi hie-
rarcha korespondował. Ostat-
nio podczas mojego pobytu 
w Archiwum Mechitarystów 
w Wiedniu odnalazłem listy 
abp. Teodorowicza, a także 
innych duchownych ormiań-
skich ze Lwowa kierowane do 
członków tego zakonu. Wśród 
zakonników wiedeńskich – jak 
zauważyłem – do dziś postać 
abp. Teodorowicza jest znana 
i otaczana estymą.

AG. Był Pan na kilku kweren-
dach naukowych na Ukra-
inie. Czy natrafił Pan na 
jakieś bliżej nieznane intere-
sujące dokumenty związane 
z Ormianami?

TK. Nie na kilku, lecz na kilku-
dziesięciu (śmiech). Swego cza-
su jeździłem na Ukrainę dosyć 
często. Najpierw zbierając ma-
teriał do doktoratu, a następnie 
realizowałem projekt dotyczący 
opracowania i wydania eccle-
siastików przechowywanych 
w Archiwum Historycznym we 
Lwowie. To wymagało częstych 
wyjazdów i uzupełniania kwe-
rendy. Ciągle znajdowałem 
nowe wątki, a to wymagało pra-
cy na miejscu. Podczas wspo-
mnianych wyjazdów dotarłem 
do wielu ciekawych źródeł 
przechowywanych w archiwach 
i bibliotekach. Wątpię, żeby nie 
były one znane w środowisku 
naukowym; jednak, co należy 
podkreślić, większość z nich nie 
była wykorzystywana w publika-
cjach. W ostatnich latach coraz 
więcej Polaków podejmuje kwe-
rendę na Ukrainie, wiele źródeł 
już zdigitalizowano, realizowane 
są granty badawcze. Konse-
kwencją tego jest, że w wielu 
opracowaniach wykorzystuje się 
zasoby z archiwów ukraińskich, 

które – jak wiemy – przechowu-
ją mnóstwo poloniców, często 
mało lub zupełnie dotychczas 
nieobecnych w przestrzeni na-
ukowej. Można rzec, że jeśli cho-
dzi o kwerendę w instytucjach 
ukraińskich, to ostatnie lata to 
czas prosperity, choć z tego, 
co słyszałem, pojawiają się już 
pewne trudności np. w kwestii 
swobodnego kopiowania źródeł 
przez petentów z Polski.

AG. Czy zamierza Pan 
w przyszłości kontynuować 
badania naukowe związane 
z Ormianami?

TK. Jak najbardziej. Obecnie 
przygotowuję do druku moją 
pracę doktorską o archidiece-
zji ormiańskiej w latach 1902– 
–1938. Ma ukazać się w przy-
szłym roku w Księgarni Aka-
demickiej w Krakowie. Prze-
prowadziłem już kwerendę 
uzupełniającą, zebrałem sporo 
nowej literatury oraz materiał 
ikonograficzny. Książka będzie 
dość obszerna i poruszy sze-
reg ważnych dla Ormian te-
matów. Co do dalszych planów 
to oczywiście jest ich wiele, za-
równo tematów bardziej rozle-
głych, wymagających wielolet-
nich badań, jak i pomniejszych 
wątków związanych z różnymi 
procesami historycznymi, cie-
kawymi postaciami oraz dzie-
jami instytucji ormiańskich. 
Warto także podkreślić, że te-
matyka ormiańska w polskim 
środowisku naukowym przez 
wiele lat była wątkiem bardzo 
niszowym, by nie powiedzieć, 
że niemal nieobecnym, dlate-
go wiele tematów dotyczących 
tej społeczności na przestrze-
ni kilku stuleci nie zostało jak 
dotąd opracowanych, a to daje 
współczesnym badaczom duże 
możliwości.

Katedra ormiańsKa we lwowie. fot. władysław deńca
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Opracowywanie,  
konserwacja  

i udostępnianie zbiorów

Trwają prace nad porządko-
waniem zasobów archiwum 
znajdującego się pod opie-
ką Fundacji. Uporządkowa-
no m.in. zespół „Archiwum 
Jakubowiczów”; prowadzono 
inwentaryzację zbiorów foto-
grafii, m.in. zewidencjonowa-
no i opisano prawie 200 foto-
grafii związanych z osobą ks. 
Kazimierza Roszki. Wszystkie 
opracowane zbiory dostępne 
są w ogólnopolskim serwisie  
www.szukajwarchiwach.pl, 
prowadzonym przez Naczelną 
Dyrekcję Archiwów Państwo-
wych.
Zindeksowane zostały trzy księ-
gi małżeństw z parafii: w Czer-
niowcach z lat 1837–1932, 
w Horodence z lat 1784–1874 
i w Tyśmienicy z lat 1785–1926, 
a także szematyzmy ducho-
wieństwa ormiańskokatolickie-
go 1914–1941 (trzecia, ostatnia 
część). Dostępne są, jak wszyst-
kie dotychczasowe, na stronie 
www.archiwum.ormianie.pl.
Przetłumaczono z języka pol-
skich Ormian (język ormiański 
z wpływami tureckiego, pol-
skiego i innych języków) kolej-
ną część umów przedślubnych 
ze Stanisławowa z przełomu 
XVII i XVIII w. Zweryfikowana 
została przez językoznawcę ko-
lejna część.
Kontynuowano inwentaryzację 
zabytkowych sprzętów, szat 
liturgicznych i obrazów prze-
chowywanych w kościele w Gli-
wicach.
Prowadziliśmy inwentaryzację 
kolejnej części księgozbioru 
Biblioteki Stanisławowskiej 
z lat 1801–1945, połączoną 
z uzupełnianiem opisów bi-
bliograficznych.
Poddano konserwacji „Status 
Animarum Parochialis Eccle-
siae Horodecensis Armeno-
rum” (1761–1785), czyli spis 
parafian ormiańskokatolickiej 
parafii w Horodence, jeden 
z najstarszych istniejących spi-

sów tego rodzaju pochodzą-
cych z terenu Galicji.
Prowadzimy dalsze prace ge-
nealogiczne i historyczne. 
Zasoby naszego Archiwum 
udostępniamy koresponden-
cyjnie i na miejscu naukowcom 
i wszystkim zainteresowanym.

Popularyzacja wiedzy  
o Ormianach w Polsce  

i na świecie

Strony wortalu internetowego 
www.ormianie.pl są stale uzu-
pełniane o bieżące informa-
cje.
Na stronie www.wiki.ormianie.
pl zamieszczane są systema-
tycznie nowe biogramy pol-
skich Ormian, także opraco-
wywane i weryfikowane przez 
historyków.
Www.skarbnica.ormianie.pl 
wzbogacona została o no-
we treści, usystematyzowana 
i uzupełniona o spisy treści. 
Na stronie www.archiwum. 
ormianie.pl znajdują się obec-
nie galerie zdjęć miejsc hi-
storycznych systematycznie 
przenoszone z galerii ze strony 
www.dziedzictwo.ormianie.pl 
oraz informacje o publikacjach 
i kolejnych darach sukcesywnie 
przekazywanych do Fundacji.
Na stronie www.ordynariat. 
ormianie.pl ukazują się bieżące 

wiadomości z poszczególnych 
parafii ormiańskokatolickich 
w Polsce oraz informacje o ak-
tualnych wydarzeniach w Ko-
ściele ormiańskim na świecie.
Strona www.ormianie.pl zy-
skała nowy wizerunek, a stro-
na www.dziedzictwo.ormianie.
pl, gdzie, jak dotychczas, pre-
zentować będziemy aktualne 
wydarzenia, z tłumaczeniami 
najważniejszych artykułów na 

języki angielski i ormiański, 
od 2020 roku prezentuje się 
odbiorcom w nowej szacie gra-
ficznej, dostosowanej do obec-
nych wymogów technicznych.

Wydarzenia

W lutym, w Archikatedrze 
warszawskiej staraniem naszej 
Fundacji odsłonięto tablicę 
poświęconą abpowi Józefo-
wi T. Teodorowiczowi w 100. 
rocznicę wygłoszenia przez 
niego kazania sejmowego. Pod 
koniec uroczystej mszy św. ta-
blicę poświęcił Kazimierz kar-
dynał Nycz, zwierzchnik wier-
nych obrządków wschodnich.
W maju nasz doroczny „Dzień 
Ormiański” z ogromnym 
powodzeniem połączyliśmy 
z udziałem w akcji Noc Muze-
ów, prezentując nasze zbiory 
ponad 400 gościom.

Zorganizowaliśmy kilka otwar-
tych spotkań, w tym „Wieczór 
poezji w południe” z udziałem 
Barbary Bieleckiej-Woźniczko 
i Macieja Rayzachera.  

Publikacje
Odbieraliśmy Nagrodę Klio 
(więcej na s. 1 i 5) za drugą z 
serii publikację pt. Ormiańska 
Polska.
Trwały prace nad kolejną 
częścią „Źródeł do dziejów 
Ormian polskich w języku 
kipczackim” i dalszymi toma-
mi wydawanymi w 5-letnim 
projekcie prowadzonym przez 
Fundację w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Hu-
manistyki.
Wydrukowaliśmy nowy, ujed-
nolicony mszalik dla wiernych 
obrządku ormiańskokatolickie-
go.
Ukazały się kolejne cztery nu-
mery dwujęzycznego kwartal-
nika „Awedis”.
Rozpoczęły się prace edy-
torskie nad książką Tomasza 
Krzyżowskiego Archidiecezja 
lwowska obrządku ormiańsko-
katolickiego w latach 1902–
1938.

Jak co roku przygotowaliśmy 
kalendarz na rok następny, 
tym razem p[rezentując świę-
tych Kościoła ormiańskokato-
lickiego.

Udział w konferencjach 
i imprezach, współpraca – 

przykłady

Uczestniczyliśmy w inauguracji 
Ośrodka Badań nad Kulturą 
Ormian Polskich przy Pol-
skiej Akademii Umiejętności 
w Krakowie, w trakcie której 
prezentowane były portrety 
lwowskich ksień benedyktynek 
ormiańskich, ofiarowane do 
naszych zbiorów przez siostry 
benedyktynki z Wołowa, spad-
kobierczynie benedyktynek or-
miańskich ze Lwowa.
Uczestniczyliśmy w III Kon-
gresie Archiwów Społecznych 
w Warszawie.
Braliśmy udział w Gdańsku 
w uroczystościach 35-lecia 
twórczości malarza Gagi-
ka Parsamiana, połączonych 
z promocją naszej publikacji 
Ormiańska Polska.
W siedzibie Fundacji raz w ty-
godniu odbywają się próby 
chóru ormiańskokatolickiej 
Parafii Centralnej pw. św. 
Grzegorza z Nareku; udział 
chóru wzbogaca msze ormiań-
skokatolickie.

Wspomnieć należy o darach 
materialnych przekazywanych 
do zbiorów Archiwum Funda-
cji, takich jak m.in. książka-al-
bum La Saga des Arméniens. 
De l’Ararat aux Carpates 
Claude’a Mutafiana podarowa-
ny przez autora i  unikatowe 
dary książkowe od m.in.: Sta-
nisława Barana czy Armenuhi 
Drost-Abgarjan. Otrzymaliśmy 
także monety od Andrzeja 
Glińskiego – jedną z czasów 
królestwa Sasanidów (VI–VII 
w.) i dwie polskie z XVIII w.  
Prowadzenie działalności i re-
alizacja projektów w 2019 r. 
możliwe były dzięki dotacjom: 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Naczelnej Dy-
rekcji Archiwów Państwowych, 
Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, oraz darowi-
znom osób prywatnych.

Zespół Fundacji,  
grudzień 2019

Ks. Kard. Kazimierz Nycz wygłasza homilię w traKcie mszy św. poprzedzającej 
odsłoNięcie tablicy poświęcoNej abpowi józefowi teodorowiczowi  
w archiKatedrze św. jaNa w warszawie. fot. maria ryś – fides et ratio 

goście „wieczoru poezji w połudNie” mieli oKazję zapozNać się z obrazami 
barbary bielecKiej-woźNiczKo, Które tematyKą Nawiązywały do czytaNej 
poezji. fot. władysław deńca

haNNa KopczyńsKa-Kłos oprowadza zwiedzających po wystawie 
przygotowaNej w fuNdacji Na „Noc muzeów”. fot. maria ohaNowicz- 
-tarasiuK

promocja KsiążKi Ormiańska POlska z udziałem autorów: Krzysztofa 
stopKi i aNdrzeja a. zięby w bibliotece mariacKiej w gdańsKu. fot. domiNiK 
paszlińsKi www.gdaNsK.pl
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Słuchaj, przyjacielu, mówi bard!
LITERATURA | Poeta, pisarz, tłumacz, aktywista literacki i publiczny Hovhannes Tumanyan (1869–1923) jest ikoną ormiańskiej 
kultury. Jego literackie dziedzictwo jest głęboko zakorzenione w tożsamości oraz mentalności narodowej Ormian – pisze  
Samvel Mkrtchian, ambasador Republiki Armenii w Polsce, we wstępie do poematu Zdobycie Tmukaberdu.

Aktywność twórcza Tuma-
niana, podobnie jak innych 
ormiańskich intelektualistów 
epoki, przypada na czas gwał-
townych zmian politycznych 
i społecznych nie tylko w ob-
rębie historycznego terytorium 
Armenii. Dziejowy powiew – 
dla tragicznie doświadczanego 
narodu ormiańskiego – dawał 
szansę na odzyskanie niepod-
ległości, co też na niedługi 
okres (1918–1920) stało się. 
Ferment intelektualny owego 
czasu wydał nietuzinkowe oso-
bowości twórcze. Mirosława 
Zakrzewska-Dubasowa odno-
towuje: Literatura armeńska 
błysnęła wspaniałymi talen-
tami swoich pisarzy. Wśród 
nich Owanes Tumanian. Jego 
poezje, legendy, poematy, 
opowiadania, bajki odznacza-
ją się pięknym językiem i arty-
styczną formą. Bardziej zna-
ne utwory to: „Anusz”, „Sako 
Loryjski” „Achtamar”, „Dawid 
Sasuński”. Jak pisał o nim Wa-
lery Briusow, iż jest to Arme-
nia starożytna i współczesna 
ucieleśniona w poezji najwięk-
szego mistrza.

Z okazji 150. rocznicy urodzin 
poety, z inicjatywy i sponso-
rowania Ambasady Republiki 
Armenii w Polsce, w bieżącym 
roku został wydany dwujęzycz-
ny tomik z poematem Zdoby-
cie Tmukaberdu. Poemat na 
polskich słowach niesie Kalina 
Izabela Zioła, którą już daw-
no urzekła ormiańska dusza. 
A czytelników jej twórczości 
urzekają przekłady z ormiań-
skiej literatury oraz strofy wła-
sne inspirowane Hajastanem. 
Poemat opowiada o odwiecz-
nych dramatach: męstwie, 
miłości, zdradzie. Prawy he-
ros Tatul ze swymi rycerzami 
„przez dni czterdzieści bez 
przerwy” broni twierdzy kosz-
tem „krwawego stosu ciał mar-
twych” przed „hordami szacha 
Nadira”. Zwycięski książę, bez 
pamięci zakochany w swej żo-
nie, „z której różowych warg 
moc spija”, nie podejrzewa jej 

o niecny czyn. Piękna i płocha 
kobieta, zwiedziona mirażami 
władzy i bogactwa jawionymi 
przez szpiega podstępnego 
szacha Nadira, w trunku na-
lewanym mężowi i rycerzom 
w czasie uczty topi los twier-
dzy Tmukaberd. Pieczętuje 
również swój los, słysząc szy-
derstwo szacha Nadira: Pani 
Tmukaberdu, / Jesteś blada 
i stoisz tu, drżąc! / Czarnooka 
kobieto, kłamstw pełna! / Nie 
był pięknym i dzielnym twój 
mąż?

Poemat poprzedza PROLOG 
– zaproszenie barda do wy-
słuchania pieśni o dawnych 
dziejach:

Młodzieńcy, zbierzcie się 
w koło!
Dziewczęta, chodźcie tu do 
mnie!
Zaraz wam bard wędrujący
O dawnych czasach opowie.

My tylko gośćmi w tym życiu.

I marną ścieżką próżności
Brniemy od dnia swych na-
rodzin
Aż pożre nas władztwo ciem-
ności.

Przeminie miłość i piękno.
Nadejdzie wszystkiego kres.
Dla śmierci zrodził się czło-
wiek,
Lecz czyny nie zginą! Nie!

Pójdzie wieść przez stulecia
O wielkich, dobrych działa-
niach.
Bo nieśmiertelnym jest śmia-
łek
Którego zwycięstwa chwalą.

A czynom złym przeznaczone
Jest straszne przekleństwo bez 
końca.
Równie surowe dla żony,
Jak też dla syna, i ojca…

Lecz ja chcę rzec o dobroci,
Niech cieszą się wszyscy 
młodzi!
Kto nie rozpozna tej chwały?

Ją nawet wróg wynagrodzi…

Śpiewajmy bracia, w harmo-
nii!
Nie będę długo sam śpiewał.
Jak pocisk pieśń swą wyślę.
Na skrzydłach wzleci do 
nieba.

ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ
 
Հե՛յ, պարոննե՛ր, ականջ 
արեք 
Թափառական աշուղին, 
Սիրո՛ւն տիկնայք, ջահե՛լ 
տըղերք, 
Լա՛վ ուշ դըրեք իմ խաղին։ 
 
Մենք ամենքըս հյուր ենք 
կյանքում 
Մեր ծնընդյան փուչ օրից, 
Հերթով գալիս, անց ենք 
կենում 
Էս անցավոր աշխարհից։ 
 
Անց են կենում սեր ու 
խընդում,
Գեղեցկություն, գանձ ու 
գահ, 

Մահը մերն է, մենք մահինը, 
Մարդու գործն է միշտ 
անմահ։ 
 
Գործն է անմահ, լա՛վ 
իմացեք, 
Որ խոսվում է դարեդար, 
Երնե՜կ նըրան, որ իր գործով 
Կապրի անվերջ, անդադար։ 
 
Չարն էլ է միշտ ապրում 
անմեռ, 
Անե՜ծք նըրա չար գործքին, 
Որդիդ լինի, թե հերն ու մեր,
Թե մուրազով սիրած կին։ 
 
Ես լավության խոսքն եմ 
ասում, 
Որ ժըպտում է մեր սըրտին.
Ո՞վ չի սիրում, թեկուզ 
դուշման, 
Լավ արարքը, լավ մարդին։ 
 
Է՜յ, լա՛վ կենաք, ակա՛նջ 
արեք, 
Մի բան պատմեմ հիմի ձեզ, 
Խոսքըս, տեսեք, ո՞ւր է 
գընում, 
Քաջ որսկանի գյուլլի պես։

W rolę współczesnego barda 
wciela się sama Kalina Izabela 
Zioła i zwykle w towarzystwie 
śpiewaków z instrumentami pre-
zentuje poetyckie strofy. Poetka 
ma za sobą szereg spotkań, któ-
re licznie gromadzą miłośników 
ormiańskiej kultury i kunsztu 
wykonawców. Jedno z tych spo-
tkań odbyło się 19 października 
2019 w Salonie Poetyckim Ga-
lerii Sztuki w Mosinie.

Jeszcze warto odnotować, że po-
emat został napisany w 1902 ro-
ku. W 1930 – kompozytor Alek-
sander Spendiarian stworzył 
operę „Almast”, której libretto 
zostało oparte na poemacie 
Tumaniana. Pomnik obu arty-
stów stanął na Placu Teatralnym 
w Erywaniu w 1957 roku.

Romana Obrocka
Fot. FB Galeria Sztuki  

w Mosinie

Współczesny bard – poetka kalina izabela zioła i toWarzyszący jej śpieWacy – bracia aram i GeorGe sayeGh

pomnik hoWhannesa tumaniana W eryWaniu. fot. Wikimedia

hoWhannes tumanian. fot. 
Wikimedia

poemat Zdobycie Tmukaberdu
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Ormiański rodowód  
i rodzina

Kajetan Łukasiewicz był pier-
worodnym synem Deoda-
ta (1850–1914) i Rypsymy 
(1862–1936) z Markiewiczów. 
Małżeństwo Deodata i Rypsy-
my, zawarte w roku 1889, do-
czekało się jeszcze siedmiorga 
potomstwa: Anny, Jana, Grze-
gorza, Katarzyny, Dominika, 
Mikołaja i Marii. Anna, Do-
minik i Mikołaj pomarli przy 
porodzie lub we wczesnym 
niemowlęctwie. Kajetan Łuka-
siewicz w roku 1918 poślubił 
Marię Schmid, Austriaczkę, 
co nigdy nie zyskało aprobaty 
reszty rodzeństwa Kajetana. 
Małżeństwo Kajetana i Marii 
doczekało się syna Bogdana 
(1928), pieszczotliwie zwane-
go „Dusio”.

Wykształcenie
Moi pradziadkowie, Deodat 
i Rypsyma, zadbali wyłącznie 
o swego pierworodnego syna, 
zapewniając mu gruntowne 
wykształcenie. Kosztem pozo-
stałego rodzeństwa Kajetan 
wysłany został do Wiednia 
na studia. W 1914 r. ukończył 
studia pedagogiczne a następ-
nie studiował filozofię i histo-
rię. Znał biegle kilka języków: 
rosyjski, niemiecki, francuski, 
angielski, łacinę oraz hebraj-
ski – wspomina Jerzy Krzemiń-
ski.

Powrót na Bukowinę 
z oświatową misją…

Decyzja o powrocie na Bu-
kowinę, w rodzinne strony 
Łukasiewiczów, przyszła dość 
szybko. Małżonkowie Kaje-
tan i Maria opuścili Austrię 
w grudniu 1919 r., aby swymi 

umiejętnościami służyć Od-
rodzonej Polsce. Odtąd misja 
oświatowa była powołaniem 
i pasją Kajetana. Podjął on 
pracę pedagogiczną z mło-
dzieżą w Czerniowcach od 15 
października 1919 r. Był zara-
zem założycielem Skautu Pol-
skiego. Objął funkcję prezesa 
czerniowieckiego Towarzystwa 
Akademików Polskich „Le-
chia”, nauczał również w pol-
skich szkołach w Rumunii.

…i przenosiny na Wołyń...
...gdzie małżonkowie za-
mieszkali w Kowlu od 1923 r. 
W lutym tego roku zostało im 
wydane poświadczenie obywa-
telstwa polskiego, podkreślmy: 
dla obojga małżonków. Maria 
z miłości do męża nauczyła się 
języka polskiego i wspierała je-
go oświatową i społeczną misję. 
Kiedy trzeba było, nawet włas-
nym groszem. W 1935 r. Łu-
kasiewicz został kierownikiem 

Gimnazjum Państwowego im. 
Tadeusza Kościuszki w Łucku. 
Wielokrotnie był członkiem 
i przewodniczącym Państwo-
wej Komisji Egzaminacyjnej 
Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Łuckiego, zarówno z polskim, 
jak i z hebrajskim językiem na-
uczania. W 1935 r., na okres 
trzech lat, został mianowany 
Członkiem Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej dla nauczycieli 
publicznych. Jak wynika z do-

kumentów, całe swoje życie 
poświęcił szkolnictwu – mówi 
Jerzy Krzemiński.

Odznaczenia
W 1932 r. Kajetan, jako na-
uczyciel Gimnazjum Pań-
stwowego im. Juliusza Sło-
wackiego w Kowlu, został 
odznaczony Krzyżem Zasługi. 
Z kolei Komenda Chorągwi 
Harcerzy w Równem 5 lutego 
1936 roku uhonorowała go 

„Pamiątkową Oznaką Harcerzy 
Wołyńskich”.

Przedsiębiorca
Posiadał również smykałkę 
do interesów – kontynuuje 
Jerzy Krzemiński. Jego szwa-
gier (mój dziadek), Michał 
Petrowicz, był właścicielem 
wytwórni wódek i likierów. Ka-
jetan założył hurtownię spiry-
tusu w Horochowie. W 1936 r. 
przekształcił ją w cichą spółkę, 

pozostawiając sobie tylko część 
udziałów. W czerwcu 1938 r. 
Kajetan otrzymał całkowite 
wymówienie swych dwuna-
stu procent udziałów pienięż-
nych, tj. 6000 zł w hurtowni, 
której był teraz tylko udzia-
łowcem. Warto zwrócić uwagę 
na czas, w jakim to wszystko 
się dzieje. 16 kwietnia 1939 na 
zebraniu udziałowców mówi 
się o ewentualnym postępowa-
niu na wypadek wojny…

Patriotyzm dla Polski  
rodowitej Austriaczki

… a dwa miesiące później, 
w czerwcu 1939, Maria Łu-
kasiewicz nie myśli o zabez-
pieczeniu własnych interesów. 
Rodowita Austriaczka czynnie 
włącza się w społeczne pra-
ce charytatywne i pomoc na 
rzecz Ministerstwa Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicz-
nego w Warszawie. 29 maja 
1939 roku „Polska Macierz 
Szkolna w Horochowie” na 
Wołyniu postanawia powołać 
Ją do komisji mającej na celu 
pozyskanie funduszy na utrzy-
manie placówek oświatowych. 
Wojna tuż, tuż, a ona, aby za-

chęcić, zapoczątkować zbiórkę 
funduszy, przeznacza 600 zł 
na polskie dzieci z sierocińca 
w Horochowie.

Kiedy na zebraniu 16 kwiet-
nia 1939 r. omawia się kroki 
„w razie wybuchu wojny…”, 
a akcjonariusze zabezpieczają 
swoje interesy w obliczu zbliża-
jącej się wojny – żona Kajetana, 
Maria, 23 maja 1939 r. zostaje 
powołana przez Polską Macierz 
Szkolną na Wołyniu do organi-
zowania we wrześniu 1939 r. 
festynu celem uzyskania fun-
duszy na utrzymanie placówek 
oświatowych przy Macierzy 
Szkolnej w Horochowie.

Kres bukowińsko-wołyńskiej 
epopei

Kajetan wraz z żoną Marią wy-
jeżdżają w 1939 roku do Kali-
sza, a następnie przez Niemcy 
do Austrii.

Refleksja Jerzego  
Krzemińskiego

Myślę, że Kajetan jako najstar-
szy, opuszczając Polskę w 1939 
roku, przywiązywał wagę do 
zabrania ze sobą ważnych i po-
trzebnych dokumentów. W cza-
sie zawieruchy wojennej doku-
menty rodzinne zaginęły i tylko 
z przekazów ustnych można 
było komponować logiczną hi-
storię minionych lat. Dopiero 
po śmierci w 2007 syna Kajeta-
na, Bogdana Łukasiewicza, je-
go córka Susan przekazała mi 
bezcenne dokumenty rodzinne. 
Dokumenty te leżały gdzieś głę-
boko w szafie, do których nikt 
nie miał zamiaru zaglądać. Na 
podstawie tych dokumentów 
odkrywam wiele zaskakujących 
faktów. Ogromna skarbnica 
wiedzy. Wypisy różnych aktów 
ślubu, urodzin, świadectwa, 
umowy, kontrakty, jednym sło-
wem cała dokumentacja zwią-
zana z jej dziadkiem, Kajetanem 
Łukasiewiczem – snuje refleksję 
Jerzy Krzemiński.

Na podstawie informacji  
Jerzego Krzemińskiego,  
wnuka Marii Petrowicz  

z Łukasiewiczów, opracowała 
Romana Obrocka 

Kajetan Łukasiewicz (1890-1965)
POSTACIE | Publikujemy życiorys Kajetana Łukasiewicza (ur. 30 października 1890 w Petenji, 
w Besarabii, zm. 16 listopada 1965 w Pottschach, w Austrii) – pedagoga, poligloty, przedsiębiorcy, 
społecznika. Życiorys pochodzi z portalu WikiOrmianie – wolnej encyklopedii Ormian w Polsce 
(http://www.wiki.ormianie.pl), którą każdy może edytować.

Kajetan ŁuKasiewicz, wiedeń 1910. 
ze zbiorów jerzego KrzemińsKiego

Kajetan ŁuKasiewicz wyjeżdża do ŁucKa, aby objąć posadę KierowniKa państwowego gimnazjum im. tadeusza 
KościuszKi, żegnany przez gimnazjalną spoŁeczność Kowla, 1935 r. ze zbiorów jerzego KrzemińsKiego

Kajetan ŁuKasiewicz z żoną marią i wnuczKą susi, po boKach – syn bogdan z żoną eleonorą. Fot. archiwum 
Fundacji Kultury i dziedzictwa ormian polsKich
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Z życia Diaspory 
Հայ Սփիւռքի Լուրեր

W rezolucji Kongres Stanów 
Zjednoczonych, na który 
składają się Izba Reprezen-
tantów (izba niższa) oraz Se-
nat (izba wyższa), stwierdza 

jednoznacznie, że polityką 
Stanów Zjednoczonych jest 
oficjalne uznanie i upamięt-
nianie Ludobójstwa Ormian 
i innych narodowości w Impe-

11 listopada 2019 r. ks. Petoyan  
podróżował z ojcem Hanną 
Petoyanem i z diakonem Fa-
ti Sano drogą z Al-Hasaka do 
Deir ez-Zor (orm. Der Zor), 
miejsca męczeństwa Ormian 
w czasie Ludobójstwa, by oce-
nić stan tamtejszych kościołów 
po zniszczeniach w czasie oku-
pacji tzw. Państwa Islamskiego. 
Mniej więcej w połowie drogi 
w wyniku strzałów oddanych 
przez terrorystów w stronę 
samochodu zginął na miejscu 
ojciec ks. Petoyana, on sam 
zmarł po przewiezieniu do 
szpitala, a diakon Sano został 
ranny.
Ks. Petoyan przyjął święce-
nia kapłańskie w 2014 r. Od 
tego czasu posługiwał jako 

proboszcz we wspólnocie sy-
ryjskich Ormian w mieście Al-
Kamiszli na północnym wscho-
dzie Syrii, gdzie zamieszkał 
z rodziną. Ks. Petoyan od kilku 
miesięcy posługiwał też we 
wspólnotach ormiańskokato-
lickich w Armenii. Bardzo lubił 
pracować z dziećmi i młodzie-
żą, był uwielbiany przez nich. 
W zeszłym roku uczestniczył 
w trzecich Dniach Młodzieży 
z terenu Ordynariatu w Cen-
trum Aghadżanian niedaleko 
Giumri w Armenii. Ks. Petoyan 
osierocił syna i dwie córki.
Wieczny odpoczynek racz Mu 
dać, Panie. Ter woghormja!

Red. na podstawie  
armenianchurchco.com  

i www.ordynariat.ormianie.pl

Najwyższy poziom wody odno-
towano 13 listopada 2019 r., 
gdy lustro wody znalazło się 
1,87 m powyżej zwykłego po-
ziomu. Ostatnio tak wysoki po-
ziom odnotowano w 1966 r. 
(1,94 m), przy czym licząc 
serię czterech fal w ciągu ty-
godnia powyżej 1,50 m, jest to 
najgorszy tydzień od początku 
pomiarów w 1872 r. Morze 
zalało ponad 85% zabytkowe-
go miasta, a straty liczone są 
powyżej miliarda dolarów. Za-
mknięto najważniejsze zabytki 
miasta, m.in. Plac św. Marka. 
Ucierpiały też liczne okoliczne 
wyspy, w tym San Lazzaro de-
gli Armeni z położonym na niej 
ormiańskokatolickim klaszto-
rem mechitarystów.
Wysokie fale zniszczyły mur 
wokół wyspy i woda wdarła 
się na niższe piętra budynków 
klasztornych, powodując wiele 
zniszczeń. Na szczęście najcen-
niejsze zabytki i księgozbiór 
zdołano zabezpieczyć na wyż-
szych piętrach. Gdy poziom wo-
dy opadł, zaczęto liczyć straty. 
Ojcowie mechitaryści wyrazili 
wdzięczność za wsparcie i soli-
darność ze strony Ormian z ca-
łego świata, jednocześnie roz-
poczynając zbiórkę na pokrycie 
szkód. Główne problemy to 
usunięcie wilgoci z murów oraz 
lepsze zabezpieczenie przed 
przyszłymi kataklizmami, które 
mogą być jeszcze gorsze. Datki 
na ten cel można wpłacać na 

poniższy nr konta:
CONGREGAZIONE ARMENA 

MECHITARISTA 
BANCA INTESA SAN PAOLO 
IBAN: IT79 H030 6909 6061 

0000 0007 086 
BIC: BCITITMM

Wenecka powódź ożywiła nieco 
ciągnące się już od lat wielomi-

lionowe projekty wybudowania 
systemu tam wokół Wenecji, 
by chronić ją przed zalaniem. 
Zwrócono też uwagę na możli-
wy związek ocieplenia klimatu 
i wyższego poziomu wody oraz 
na nieustanne osiadanie po-
stawionej na palach weneckiej 
zabudowy.  red

Woda zalała wenecki 
klasztor mechitarystów

Ksiądz ormiańskoka-
tolicki zabity w Syrii

Kongres USA uznał 
Ludobójstwo Ormian

WENECJA | W listopadzie tego roku Wenecję zalała najwyższa od 50 lat seria 
fal powodziowych. Żywioł nie oszczędził też ormiańskokatolickiego klaszto-
ru mechitarystów na wyspie San Lazzaro położonej niedaleko Wenecji.

SYRIA | Ksiądz ormiańskokatolicki Howsep Pe-
toyan oraz jego ojciec zostali zabici przez terro-
rystów na drodze do Deir-ez-Zor.

USA | 29 października tego roku Izba Repre-
zentantów Stanów Zjednoczonych ogromną 
większością głosów przegłosowała rezolucję 
jednoznacznie nazywającą Rzeź Ormian Ludo-
bójstwem. Podobny dokument 12 grudnia jedno-
głośnie przyjął Senat Stanów Zjednoczonych.

KS. HoWSEp pEtoYAN. Fot. WWW.KANtSASAR.Com

Zalane wnętrZe klasZtoru.

Zalane krużganki klasZtorne. Fot. FB Zakonu mechitarystów

rium Osmańskim. Rezolucja 
wymienia jako daty skrajne 
Ludobójstwa lata 1915 i 1923, 
a jako liczbę ofiar podaje 
około 1,5 miliona Ormian, 
Greków, Asyryjczyków, Chal-
dejczyków, Syryjczyków, Ara-
mejczyków, Maronitów i in-
nych chrześcijan. Dokument 
wspomina też wkład USA 
w przeciwdziałanie Ludobój-
stwu oraz kwoty przeznaczo-
ne przez prezydenta Wilsona 
na pomoc ocalałym. Czytamy 
również o terminie „ludobój-
stwo” stworzonym przez Rafa-
ła Lemkina w 1944 r. i o słyn-
nym zdaniu wypowiedzianym 
przez Adolfa Hitlera przed 
napaścią na Polskę („kto dziś 
mówi o zagładzie Ormian?”).

W podsumowaniu rezolucja 
określa stanowisko USA po-
legające na uznaniu i upa-
miętnianiu Ludobójstwa, na 
odcięciu się przez rząd USA 
od zaprzeczania Ludobójstwu 
oraz na wspieraniu edukacji 
na temat historii Ludobójstwa 
i jego znaczenia w kontekście 
współczesnych zbrodni prze-
ciwko ludzkości.
Przyjęcie rezolucji wywoła-
ło euforię wśród Ormian na 
całym świecie, bo dotychczas 
przez wiele dziesięcioleci Kon-
gres wahał się przed sformu-
łowaniem tak jednoznacznego 
stanowiska. Z kolei, czego się 
można było spodziewać, doku-
ment w Turcji został przyjęty 
z wściekłością i oburzeniem.

Jest bardzo prawdopodobne, 
że obecnej rezolucji sprzyjały 
wyjątkowo napięte relacje po-
między Turcją a USA w ramach 
NATO spowodowane niedaw-
nym najazdem wojsk tureckich 
na północną Syrię oraz zaku-
pem przez Turcję rosyjskiego 
systemu rakietowego. USA 
przygotowują też pakiet sank-
cji wymierzony w Turcję, o ile 
ta nadal będzie działać wbrew 
zamierzeniom zachodniego 
mocarstwa. Dla Ormian naj-
ważniejsze są jednak nie oko-
liczności, lecz sam fakt przyję-
cia rezolucji po latach starań 
wielu środowisk, zwłaszcza 
amerykańskich Ormian.

red
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Większość świąt w ormiańskim 
kalendarzu to święta u nas 
określane jako „ruchome”, 
czyli nie są związane na stałe 
z konkretną datą, a w kolej-
nych latach zmieniają swoje 
umiejscowienie. Zdarza się, że 
niektóre ze świąt obchodzone 
są w obrządku ormiańskim 
w tym samym dniu, co w łaciń-
skim (co zaznaczono, dodając 
adnotację: orm., łac.). Pięć 
głównych w tym kalendarzu 
świąt to: Święto Objawienia 
i Chrztu Pańskiego, Wielka-
noc, Przemienienie Pańskie, 
Wniebowzięcie NMP, Podwyż-
szenie Krzyża Świętego. Dlate-
go też po każdym z tych świąt 
następuje Dzień Zaduszny (Or 
Mereloc, Օր Մեռելոց) – naj-
ważniejszym z tych dni jest Po-
niedziałek Wielkanocny. Cały 
kalendarz liturgiczny Kościoła 
ormiańskokatolickiego (w j. or-
miańskim) jest do pobrania na 
stronie Ordynariatu Kościoła 
ormiańskokatolickiego w Pol-
sce: www.ordynariat.ormianie.
pl/nasz-kosciol/mszaliki

STYCZEŃ
1. Święto Nadania Imienia 
Jezus
Ton Tynorenutian jew Anwan 
Tiaryn mero Hisusi Kristosi 
Տօն Տնօրէնութեան եւ 
Անուան Տեառն մերոյ 
Յիսուսի Քրիստոսի
6. Święto Objawienia  
i Chrztu Pańskiego (Epifanii) 
Ton Astwacahajtnutian Տօն 
Աստուածայայտնութեան
7. Dzień Zaduszny 
Or Mereloc 
Օր Մեռելոց

LUTY
1. Ofiarowanie Pańskie 
Tiarnyntaracz 
Տեառնընդառաջ
8. Św. Sergiusza (Sarkisa), 
patrona zakochanych 
(dzień błogosławieństwa 
młodzieży) 
Surp Sarkis 
Սուրբ Սարգիս
23. I Niedziela Wielkiego 
Postu 
Bun Barekentan 
Բուն Բարեկենդան
Araczin Kiraki Karasnortac 
Ա. Կիրակի Քառասնորդաց
24. Poniedziałek popielcowy 
Or Mochroc
Օր Մոխրոց

MARZEC
25. Zwiastowanie Najświęt-
szej Marii Pannie (orm., łac.)
Ton Awetman 
Տօն Աւետման 
28. Wejście do lochu św. 
Grzegorza Oświeciciela 
Syrpo Horyn mero Grigori 
Lusaworczi mutn i wirapn 
Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի 
Լուսաւորչի 
մուտն ի վիրապն

KWIECIEŃ
4. Wskrzeszenie Łazarza 
Hiszatak Ghazaru harutianyn 
Յիշատակ Ղազարու 
յարութեանն
5. Niedziela Palmowa (orm., 
łac.) 
Cachkazart 
Ծաղկազարդ
12. Wielkanoc (orm., łac.) 
Zatik Harutian 
Ջատիկ Յարութեան
13. Dzień Zaduszny 
Or Mereloc 
Օր Մեռելոց
19. Nowa Niedziela (Czer-
wona) 
Nor Kiraki 
Նոր Կիրակի (Կարմիր) 
(łac. Święto Bożego Miłosier-
dzia –  
Astwacajin Woghormutian 
Աստուածային 
Ողորմութեան)

MAJ
21. Wniebowstąpienie 
Ton Hambarcman 
Տօն Համբարձման
24. II Niedziela Palmowa 
Jerkrort Cachkazart 
Երկրորդ Ծաղկազարդ 
(łac. Wniebowstąpienie – 
Hambarcum – Համբարձում)
31. Zesłanie Ducha Święte-
go (orm., łac.)
Ton Galystian Hokwujn Syrpo 
Տօն Գալստեան Հոգւոյն 
Սրբոյ

CZERWIEC 
6. Błogosławionego Ignace-
go Malojana 
Jeranelwujn Ignatios Arkepi-
skopos Malojani 
Երանելւոյն Իգնատիոս 
Արքեպիսկոպոս Մալոյեանի
7. Świętej Trójcy (orm., łac.) 
Ton Amenasurp Jerrortutian 
Տօն Ամենասուրբ 
Երրորդութեան
8. Św. Rypsymy 
Surp Hripsime 
Սուրբ Հռիփսիմէ 
(święto wszystkich zakonnic 
męczennic, towarzyszek św. 
Rypsymy 

Syrpoc Hripsimianc, Սրբոց 
Հռիփսիմեանց)
9 . Św. Gajany 
Surp Gajane 
Սուրբ Գայիանէ 
(święto wszystkich zakonnic 
męczennic, towarzyszek św. 
Gajany 
Syrpoc Gajanianc, Սրբոց 
Գայիանեանց)
13. Wyjście z lochu św. 
Grzegorza Oświeciciela 
Syrpo Horyn mero Grigori 
Lusaworczin jeln i wirapen 
Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի 
Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն
27. Odnalezienia relikwii 
św. Grzegorza Oświeciciela 
Giut nyszcharac Syrpo Horyn 
mero Grigori Lusaworczin 
Գիւտ նշխարաց Սրբոյ Հօրն 
մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին

LIPIEC
19. Przemienienie Pańskie 
Ton Pajcarakerputian  
Տօն Պայծառակերպութեան 
(Wartawar, Վարդավառ)
20. Dzień Zaduszny 
Or Mereloc 
Օր Մեռելոց

SIERPIEŃ
16. Wniebowzięcie Najświęt-
szej Marii Panny 
Ton Pochman Syrpo Kusin 
Mariamu 
Տօն Փոխման Սրբոյ Կուսին 
Մարիամու
17. Dzień Zaduszny 
Or Mereloc 
Օր Մեռելոց
29. Zachariasza, proroków 
Ezechiela, Ezdrasza 
Syrpoc Margareicyn Jezekieli, 
Jezri jew Zakaria 
Սրբոց Մարգարէիցն՝ 
Եզեկիէլի, Եզրի, եւ 
Զաքարիայ

WRZESIEŃ
8. Narodziny Najświętszej 
Marii Panny (orm., łac.) 
Ton Cynyndian Syrpo Kusin 
Mariamu 
Տօն Ծննդեան Սրբոյ Կուսին 
Մարիամու

13. Podwyższenie Krzyża 
Świętego 
Chaczwerac 
Խաչվերաց
14. Dzień Zaduszny 
Or Mereloc 
Օր Մեռելոց

PAŹDZIERNIK
25. Święto Odnalezienia 
Krzyża 
Ton Giuti Syrpo Chaczi 
Տօն Գիւտի Սրբոյ Խաչի 

LISTOPAD
7. Świętych Archaniołów: 
Gabriela, Michała, Rafała 
Syrpoc hresztakapetacyn: 
Gabrieli, Mikajeli jew Rapajeli 
Սրբոց հրեշտակապետացն՝ 
Գաբրիէլի, Միքայէլի եւ 
Ռափայէլի
15. I Niedziela Postu 
(Pięćdziesiątnicy Bożonaro-
dzeniowej – hisnakac) 
Araczin Kiraki Hisnakac 
Ա. Կիրակի Յիսնակաց
21. Ofiarowanie Najświęt-
szej Marii Panny (orm,. łac.) 
Yncajumn Syrpo Kusin Maria-
mu Astwacacni 
Ընծայումն Սրբոյ Կուսին 
Մարիամու Աստուածածնի

GRUDZIEŃ
9. Niepokalane Poczęcie 
Najświętszej Marii Panny 
Ton Anarat Hyghutjan 
Տօն Անարատ Յղութեան
25. Boże Narodzenie (orm., 
łac.) 
Ton Cynyndian Tiaryn Mero 
Hisusi Kristosi 
Տօն Ծննդեան Տ. Մ. 
Յիսուսի Քրիստոսի
28. Świętych głównych apo-
stołów, Piotra i Pawła  
Syrpoc gylchawor arakelocyn 
Petrosi jew Poghosi  
Սրբոց գլխաւոր առաքելոցն՝ 
Պետրոսի եւ Պօղոսի

Opracowanie: Elżbieta  
Łysakowska

Współpraca, konsultacje języ-
kowe: prof. Andrzej Pisowicz, 

ks. Rafał Krawczyk

Święta religijne w 2020 roku – kalendarz
kościół | Daty i opis zestawionych tu najważniejszych świąt obchodzonych w obrządku ormiańskim podane są za kalenda-
rzem liturgicznym Kościoła ormiańskokatolickiego na rok 2020, opracowanym przez Patriarchat tego Kościoła w Bzommar, 
w Libanie, a opublikowanym w listopadzie 2019 r.

ołtarz w przedwojennym kościele ormiańskim w stanisławowie.  
ze zbiorów archiwum fundacji kultury i dziedzictwa ormian polskich

siedziba patriarchatu ormiańskiego kościoła ormiańskokatolickiego w bzommar w libanie podczas święcenia 
myronu, oleju krzyżma świętego - 8 września 2019 r. fot. rita maronian
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KULTURA

Warsztaty tańców 
ormiańskich w Poznaniu

„Kraj wojny i marzeń” – 
film dokumentalny

KULTURA | W weekend 12–13 października w Poznaniu odbyły się warsztaty 
tańców ormiańskich zorganizowane przez Annę Trąbałę-Negriz w ramach 
jej przedsięwzięcia Folk for Fun.

KULTURA | Film dokumentalny „Kraj wojny i marzeń” w reżyserii Jadwigi 
Nowakowskiej miał w listopadzie swoją premierę telewizyjną.

Armenia Tonight 
w Poznaniu

Modlitwa w intencji

KULTURA | W dniach 5–7 listopada w poznań-
skim Inkubatorze Kultury Pireus i w Pawilonie 
Otwartym odbyła się seria wydarzeń i warszta-
tów pod wspólnym hasłem Armenia Tonight.

KOŚCIÓŁ | Już kolejny raz, na zaproszenie pani 
Hanny Binasiewicz, gościliśmy w kościele 
św. Jadwigi na Kozanowie we Wrocławiu.

Zajęcia w poznańskim Cen-
trum Jogi i Harmonii popro-
wadziła Dalila Heath z Wiel-
kiej Brytanii. Jak napisała 
organizatorka wydarzenia: 
Pani Dalila odkryła tańce lu-
dowe w wieku 20 lat i zajmuje 
się nimi do dnia dzisiejszego. 
Przez wiele lat występowała 
z grupą Oranim i była solist-
ką ormiańskiej grupy Arak. 
Z tańcami podróżowała za-
równo po Anglii, jak i poza 
jej granicami. Była na Cyprze 
na otwarciu Ormiańskiego 
College’u i w Izraelu na Kar-
miel Dance Festival. Dalila 
jest członkiem założycielem 
i administratorem Akhtamar, 
ormiańskiej grupy tanecznej. 
Jest tancerzem i entuzjastycz-

ną nauczycielką, która zgro-
madziła bogaty repertuar 
tańców ormiańskich. Od wie-
lu lat współpracuje z różnymi 
choreografami. Są to Tom Bo-

zigian, Tineke Van Geel, Eddy 
Djololian, a ostatnio z Gagik 
Ginosyan z Armenii. 

red, fot. ze strony 
FB Folk For Fun

Wydarzenia przygotowali or-
miańscy twórcy, kuratorzy 
i teoretycy sztuki z Erywania: 
Karin Grigoryan, Vardan Haru-
tyunyan, Lilith Petrosyan i Ha-
smik Tangyan wraz z Fundacją 
Sens Ruchu. Wydarzeniom 
towarzyszyła mini wystawa 
z pocztówkami prezentującymi 
obrazy współczesnej Armenii 
z jej wyzwaniami społecznymi 
i ekologicznymi (m.in. poko-
jowa rewolucja, która miała 
miejsce w zeszłym roku czy 
bieżące napięcia wokół kopal-
ni złota i miedzi). Organizato-
rzy zaprosili uczestników m.in. 
na warsztat „Body Practices 
Armenia: Ciało w rewolucji” 
ukazujący logikę zachowania 

ciała w tłumie i warunkach 
zbiorowych emocji w kontek-
ście zeszłorocznej ormiańskiej 
aksamitnej rewolucji. Wy-
świetlono również fi lmy doku-
mentalne na temat bieżących 
zagadnień społecznych i eko-
logicznych w Armenii. Nato-
miast w czwartek 7 listopada 
zaprezentowano performance 
artystyczny „Kiss the Tongue”, 
na którym wystąpiło czworo 
ormiańskich twórców. Patro-
nat nad wydarzeniami objęło 
Radio Afera oraz Fundacja 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich.
red na podstawie materiałów 

Organizatorów. 
Fot. Norayr Chilingaryan

Godzinny fi lm został wyprodu-
kowany przez Telewizję Polską 
we współpracy z Programem 1 
Publicznej Telewizji Armenii 
w 2018 r. Opowiada o historii 
i położeniu geopolitycznym Ar-
menii i Górskiego Karabachu. 
Ciągłe zagrożenie ze strony 
Azerbejdżanu na granicy z Gór-
skim Karabachem, nieuznawa-

nym państwem, którego bronią 
stacjonujący tam od lat ormiań-
scy żołnierze, nie sprzyja poko-
jowemu życiu i rozwojowi kraju, 
silny jest natomiast patriotyzm 
i chęć walki za ojczyznę. Film 
pokazuje też silne więzi, jakie 
łączą członków rodzin ormiań-
skich, oraz rolę wielopokolenio-
wej rodziny w Armenii.

26 października w warszaw-
skim Kinie Kultura Fundacja 
Polsko-Ormiańska zorgani-
zowała specjalny pokaz fi lmu 
(kadr z niego – poniżej) po-
łączony ze spotkaniem z re-
żyserką. Film można obejrzeć 
w serwisie VOD TVP.

red

Pani Binasiewicz prowadzi 
w swojej parafi i Grupę Kre-
sową i zgodnie ze swoją misją 
konsekwentnie przypomina 
parafi anom historię Kresów. 
One są miłe ich sercu, bo wie-
lu z nich ma kresowy rodowód, 
a sama pani Hanna jest rodem 
z Brodów.

Uroczysta msza św. w piątą 
rocznicę powołania Grupy Kre-
sowej została odprawiona 21 li-
stopada – w ormiańskie Święto 
Ofi arowania Najświętszej Marii 

Panny. Muzyczny akcent w li-
turgii należał do braci Arama 
i Georga Sayeghów, a ponad-
to Aram odczytał jedną z in-
tencji modlitewnych: Módlmy 
się za braci Ormian żyjących 
w pięknej Armenii oraz roz-
proszonych po całym świecie, 
a szczególnie tych w Polsce, 
abyśmy wspólnie głosili praw-
dę o naszych dziejach i poma-
gali trwać w wierze, prawdzie 
i miłości.

RO

UCZESTNICY ZAJĘĆ TANECZNYCH W POZNANIU
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AmbAsAdA Republiki ARmenii 
w polsce

Ambasador Je samvel mkrtchian
kontakt:
ul. bekasów 50, 02-803 warszawa
tel. (+48) 22 899 09 40-42
fax (+48) 22 899 09 35 
e-mail: armpolandembassy@mfa.am
godziny pracy: pn.–pt. 9.00–18.00

pRzedstAwiciel mnieJszości  
oRmiAńskieJ w komisJi wspólneJ 

Rządu i mnieJszości 
nARodowych i etnicznych

edward mier-Jędrzejowicz
kontakt: 
e-mail: przedstawiciel@ormianie.pl

szkółki oRmiAńskie

Gdańsk
kontakt: mgr Gajane hakopian
mgr Aszchen simonian
tel. (+48) 500 062 065
miejsce zajęć:
szkoła podstawowa nr 58
ul. skarpowa 3, 80-145 Gdańsk

kraków
kontakt: 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

warszawa – płock
kontakt: mgr margarita Jeremian
tel. (+48) 601 068 368
e-mail: maga379@wp.pl
miejsca zajęć:
szkoła podstawowa nr 210
ul. karmelicka 13, 00-163 warszawa
szkoła podstawowa nr 1
pasaż Vuka karadzica 1, 09-400 płock

wrocław
kontakt: Ruzan Gevorgyan
tel. (+48) 501 122 726
miejsce zajęć:
centrum kultury ormian i biblioteka 
przy towarzystwie ormian polskich
ul. kościuszki 37Ab, wrocław

nAukA JĘzykA oRmiAńskieGo
kontakt: mgr Ruzanna Ghardaszjan
tel. (+48) 791 016 215
e-mail: ormianski@lehahayer.pl
miejsce zajęć:
szkoła podstawowa nr 50 
ul. katowicka 28, 31-351 kraków 

duszpAsteRze

kościół katolicki 
obrządku ormiańskiego

www.ordynariat.ormianie.pl

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: cezary.annusewicz@wp.pl
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl

ks. Józef naumowicz – duszpasterz  
ormiańskokatolickiej parafii  
centralnej z siedzibą w warszawie  
i administrator parafii południowej  
z siedzibą w Gliwicach
kontakt:
e-mail: jozef.naumowicz@ormianie.pl

tłumAcze pRzysiĘGli 
JĘzykA oRmiAńskieGo

dr Hajk Howannisjan 
(hayk hovhannisyan)
kontakt:
ul. Radzikowskiego 77A/10
31-315 kraków
tel. (+48) 886 886 609
e-mail: kancelaria@tlumacz-ormianski.pl
http://www.tlumacz-ormianski.pl

mgr Lilit Karapetian
kontakt:
ul. Grzymalitów 1b m. 3 
03-141 warszawa
tel. (+48) 691 107 304
e-mail: lilit.karapetyan@wp.pl

mgr Margarita Jeremian
kontakt:
ul. Jana krysta 8 m. 30
01-112 warszawa
tel. (+48) 601 068 368
e-mail: maga379@wp.pl

uRząd ds. cudzoziemców
kontakt:
ul. koszykowa 16, 00-564 warszawa
tel. (+48) 22 601 75 14 
fax (+48) 22 601 74 19
http://www.udsc.gov.pl

bezpłAtne poRAdy pRAwne

warszawa
stowarzyszenie interwencji prawnej
kontakt:
ul. siedmiogrodzka 5/51
01-204 warszawa 
tel. (+48) 22 629 56 91
e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl
http://www.interwencjaprawna.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: porady@pomocprawna.org
http://www.pomocprawna.org

ważne adresy i telefony
ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ
Դեսպան՝ ՆԳ Սամվել Մկրտչյան
կապ՝ 
Բեկասովի փող. 50, 02-803 Վարշավա,
հեռ.̀  (+48) 22 899 09 40-42
ֆաքս (+48) 22 899 09 35 
էլ. փոստ  ̀armpolandembassy@mfa.am
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-ուրբ. 
9.00-18.00

ԼՀ ԿԱռԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ և 
ԱզԳԱՅԻՆ ՈՒ ԷթՆԻԿԱԿԱՆ 

ՓոքՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՏԵղ ՀԱՆձՆԱժողոՎՈՒՄ 

ՀԱՅ ՓոքՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱցՈՒցԻչ

Էդվարդ Միեր-Ենդժեյովիչ
կապ`
էլ. փոստ` przedstawiciel@ormianie.pl

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐոցՆԵՐ 
Գդանսկ

կապ`
մագիստրոս Գայանե Հակոբյան
մագիստրոս Աշխեն Սիմոնյան
հեռ.` (+48) 500 062 065
պարապմունքների վայրը`
թիվ 58 հիմնական դպրոց
Սկարպովա փող. 3, 80-145 Գդանսկ 

Կրակով
կապ՝ 
դոկտոր Գոհար Խաչատրյան 
հեռ.` (+48) 600 402 169 
էլ. փոստ` gohar.khachatryan@gmail.com 
http://www.szkola.armenia.pl 
պարապմունքների վայրը՝ 
Վոյևոդային գրադարան, ii հարկ, 
ռայսկա փող. 1, 31-124 Կրակով

Վարշավա – Պլոցկ
կապ՝
մագիստրոս Մարգարիտա Երեմյան 
հեռ.՝ (+48) 601 068 368 
էլ. փոստ` maga379@wp.pl
պարապմունքների վայրը՝ 
թիվ 210 հիմնական դպրոց, 
Կարմելիցկա փող. 13, 00-163 Վարշավա: 
թիվ 1 հիմնական դպրոց, Պասաժ 
Վուկա Կարաջիճիա փող. 1, 09-400 Պլոցկ

Վրոցլավ
կապ՝
ռուզան Գևորգյան
հեռ.` (+48) 501 122 726
պարապմունքների վայրը`
Լեհահայոց Միության կից Հայկական 
Մշակույթի Կենտրոն և Գրադարան
Կոստյուշկի փող. 37Ab, Վրոցլավ

ՀԱՅոց ԼԵզՎԻ ՈՒՍՈՒցՈՒՄ
կապ՝ 
մագիստրոս ռուզաննա ղարդաշյան
հեռ.` (+48) 791 016 215
էլ-փոստ՝ ormianski@lehahayer.pl
թիվ 50 հիմնական դպրոց
Կատովիցկա փող. 28, 31-351 Կրակով

քԱՀԱՆԱՆԵՐ

Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցի
www.ordynariat.ormianie.pl

քհն. ցեզարի Աննուսևիչ`
ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ 

Հյուսիսային ժողովրդապետութեանը 
նստաւայրը՝ Գդանսկ:
կապ՝
Սուրբ Պողոս և Պետրոս 
հռոմեակաթոլիկ եկեղեցական ծուխ
ժաբի Կրուկ փող. 3, 80-822 Գդանսկ
հեռ.՝ (+48) 58 301 99 77
էլ. փոստ` cezary.annusewicz@wp.pl
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl

քհն. Հովսեփ Նաումովիչ՝ հոգեւոր հովիւ
Հայ Կաթողիկէ Կենտրոնական 
ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ 
Վարշավա:
կապ՝ 
էլ. փոստ` jozef.naumowicz@ormianie.pl

ՀԱՅԵՐԵՆԻ և ԼԵՀԵՐԵՆԻ 
ԵՐԴՎՅԱԼ թԱՐԳՄԱՆԻչՆԵՐ

դոկտոր Հայկ Հովհաննիսյան
կապ՝
ռաջիկովսկեգո փող. 77Ա/10
31-315 Կրակով
հեռ. (+48) 886 886 609
էլ-փոստ՝ kancelaria@tlumacz-ormianski.pl
http://www.tlumacz-ormianski.pl

մագիստրոս Լիլիթ Կարապետյան
կապ՝
Գժիմալիտուվ 1b / 3
03-141 Վարշավա
հեռ. (+48) 691 107 304
էլ. փոստ՝ lilit.karapetyan@wp.pl

մագիստրոս Մարգարիտա Երեմյան 
կապ՝
Յանա Կրիստա փող. 8/30
01-112 Վարշավա
հեռ. (+48) 601 068 368
էլ. փոստ՝ maga379@wp.pl

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱցԻՆԵՐԻ 
ՀԱՐցԵՐոՎ ԳԵՐԱՏԵՍչՈՒԹՅՈՒՆ

կապ՝ 
Կոշիկովա փող. 16 
00-564 Վարշավա 
հեռ.՝ (+48) 22 601 74 02 
ֆաքս՝ (+48) 22 601 74 19

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՃԱՐ 
ԽոՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ 

Վարշավա
Իրավական միջամտության 
ընկերություն 
կապ՝ 
Սիեդմիոգրոձկա փող. 5/51, 01-204 
Վարշավա, հեռ.՝ (+48) 22 629 56 91
էլ. փոստ ̀biuro@interwencjaprawna.pl

http://www.interwencjaprawna.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
էլ. փոստ` porady@pomocprawna.org 
http://www.pomocprawna.org



16

nr 41

Churutowe wspólnoty
fotorelacja | Wyprawa do ormiańskich miast w Siedmiogrodzie, rumuńskiej Mołdawii i na Bukowinę przeszła nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Ludzie, których poznaliśmy, i miejsca noszące od wieków ślady ormiańskiej obecności, okazały się mieć 
zaskakująco wiele wspólnego z polskimi Ormianami. Ten sam, pielęgnowany do dziś katolicyzm w Siedmiogrodzie, pamięć 
o ormiańskich przodkach, dbałość o zabytki i churut wraz z zupą – gandżaburem łączą nas wszystkich w jedną wspólnotę. 
Przedstawiamy kilka miejsc, które odwiedziliśmy i które z wdzięcznością wspominamy. Wszystkim spotkanym osobom dzięku-
jemy za poświęcony nam czas i gościnność. Za bezcenną pomoc dziękujemy Hagicowi Garabetowi i Cristianowi Antoniewiczowi, 
polskiemu Ormianinowi z pochodzenia, obywatelowi Rumunii i świata, naszemu Aniołowi Stróżowi nr 112. Autorem fotografii 
jest Władysław Deńca.

GyerGyószentmiklós / GheorGheni. te eksponaty w Gablotach wydały nam się znajome... 
podobne są do tych w fundacji kultury i dziedzictwa ormian polskich w warszawie. księGi 
archiwalne niemal takie same (niektóre po polsku), mszaliki – prawie identyczne. na zdjęciu 
poniżej są Gospodarze miejsca oraz członkowie naszej ekspedycji (od prawej): prof. andrzej 
zięba, ks. hunor Gál, lászló kulcsár, prof. krzysztof stopka, dr. zsolt maGyari-sáska, danek 
deńca. zdjęcie robi monika aGopsowicz. więcej o tej wspólnocie – „awedis” nr 40, s. 14.

erzsébetváros / dumbrăveni. tu budynek ormiańskiej świątyni (katolickiej) 
jest porównywalny wielkością do tej z armenopolis, tyle, że znajduje 
się w Gorszym stanie. był to jeden z co najmniej trzech ormiańskich 
kościołów w mieście. w dumbrăveni była także szkoła mechitarystów  
i ormiańskie domy.

kościoły ormiańskie (apostolskie) w: fokszanach (po lewej) i jassach 
(po prawej). przy kościołach są stare kamienne płyty naGrobne, 
w fokszanach, Gdzie proboszczem jest ks. azad mandalian, także – 
wspaniale zadbany cmentarz. odnowienie kościoła w jassach to zasłuGa 
dr. zare nazaryana, imiGranta z syrii.

botoszany. od trzech pokoleń strażnikami dwóch kościołów apostolskich, 
cmentarza z kaplicą, wielu pamiątek i tradycji jest rodzina lazarovici. na 
zdjęciu GheorGhe lazarovic z kluczem do kościoła.

Gałacz / Galați. w tym kościele ormiańskim (apostolskim), jak w innych 
znajdujących się w mołdawii i na bukowinie, oprócz zasłony jest także 
ormiański ikonostas. są także pieczołowicie przechowywane i eksponowane 
pamiątki. lokalnemu oddziałowi związku ormian w rumunii przewodzi 
eduart-iani kevorchian z pomocą Garbis i Gety ambroianów.

armenopolis (węG. szamosújvár, rum. Gherla). budynek tamtejszeGo ormiańskieGo kościoła 
(katolickieGo) należy do największych nie tylko w rumunii i jest jedną z dwóch ormiańskich 
świątyń w mieście. parafia mieści wiele pamiątek ormiańskich, z których część związana jest 
z polskimi ormianami. jedna z Głównych ulic nosi nazwę „ormiańska” i to przy niej znajduje 
się najwięcej ormiańskich domów.

churut, bohater wyprawy, to 
przyprawa robiona z rozdrobnio-
nej pietruszki i odmiany kwaśneGo 
mleka. spotykaliśmy ją pod 
różnymi postaciami – niesuszonymi 
(do spożycia od razu, jak te z Gyer-
Gyószentmiklós, albo wekowanymi 
w słoikach, jak te z armenopolis) 
i suszonymi, jak te na zdjęciu 
(większe – z suczawy, i mniejsze, 
z polskich obornik śląskich; listek 
bobkowy – dla porówania, o jakiej 
skali mowa. 

miasto roman. prócz kościoła 
ormiańskieGo (apostolskieGo) 
jest też kaplica na ormiańskiej 
części cmentarza, w mieście są 
ormiańskie domy, prężnie też działa 
lokalny oddział związku ormian 
w rumunii kierowany przez dr. 
emanuela nazaretiana
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