
Սեպտեմբերի 27-ին, առավոտյան ժամը 7։10 Ադրբեջանի 
բանակը հարձակվեց Արցախի խաղաղ բնակչության վրա, 
թիրախի տակ էին ոչ միայն շփման գծին մոտ գտնվող 
բնավայրերը, այլև մայրաքաղաք Ստեփանակերտը և այլ մեծ 
բնակավայրեր, որոնք հեռու են գտնվում սահմանից։ Արցախի 
իշխանությանները հայտարարեցին ռազմական դրություն 
և համընդհանուր զորահավաք, որից հետո Հայաստանի 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես հայտարարեց 
ռազմական դրություն և համընդհանուր զորահավաք։ 
Ադրբեջանը իր հերթին սահմանեց ոստիկանական ժամ, 
հայտարարեց ռազմական դրություն, իսկ սեպտեմբերի 28-
ին նաև մասնակի զորահավաք։ Մինչ այն պահը, երբ գրում 
էինք այս հոդվածը (սեպտեմբերի 28-ը), երկու կողմերից 
զոհերի թիվը հասել է ամենաքիչը մի քանի տասնյակի, 
զոհվել են նաև քաղաքացիական անձինք, իսկ վիրավորվել 
է մի քանի հարյուր մարդ։ 
Այս տարին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը 
աննախադեպ լարված էր։

Wojna w Arcachu

15 sierpnia w Gdańsku

WYDARZENIA | Gdy składaliśmy ten numer „Awedisu” do druku, mieliśmy  
przygotowany tekst o starciach na granicy Armenii z Azerbejdżanem 
z lipca tego roku. Niestety pod koniec września konflikt eskalował w stronę 
otwartej wojny.

WYDARZENIA | 15 sierpnia, święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,  
to dzień, kiedy ormiańska brać zjeżdża do Gdańska, gdzie spotyka się 
w kościele Świętych Piotra i Pawła – Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej 
przy ulicy Żabi Kruk.

Պատերազմ Արցախում

Օգոստոսի 15-ին 
Գդանսկում

Żołnierz ormiański na linii frontu. fot. banak.info

Pamiątkowe zdjęcie Przy chaczkarze 

Հայ զինվորը ռազմաճակատում։ Լուսանկարը՝ banak.info

Գդանսկի խաչքարի մոտ

իրադարՁուԹյուննԵր | Երբա արդեն հրապարակման 
էինք պատրաստել Ավետիսի այս համարը, նյութեր էինք 
նախապատրաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին հուլիս 
ամսին տեղի ունեցած դեպքերի մասին։ Ցավոք, սեպտեմբերի 
վերջին պատերազմ սկսվեց։

իրադարՁուԹյուննԵր | Օգոստոսի 15-ի 
Մարիամ Աստվածածնի Վերափոխման 
տոնն այն օրն է, երբ հայերը հավաքվում են 
Գդանսկի Սբ. Պողոս-Պետրոս եկեղեցում, 
որը գտնվում է Ժաբի Կրուկ փողոցի վրայի 
Բարեհոգի Տիրամոր անվան Սրբավայրում։
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Այդ օրը հայերը պատվում են Աստվածածնին՝ Ստանիսլավովից 
բերված Բարեհոգի Աստվածամոր հրաշալի նկարի մոտ։ Այդ 
պատկերը Գդանսկի եկեղեցում է հայտնվել լուսահոգի քահ. 
Կազիմիր Ֆիլիպյակովի շնորհիվ, որը 1946 թ. այն բարեհաջող 
կերպով տեղափոխել է Ստանիսլավովից։ Այս վայրում, որը 
նախկինում սրբավայր էր, հետո՝ մատուռ, իսկ այնուհետև 
Սրբազան առաջնորդ քահ. Ցեզարի Աննուսևիչի ջանքերով 
սրբավայրը կրկին եկեղեցի է դարձել, հենց Բարեհոգի 
Աստվածամոր պատկերն է, որ ամեն տարի օգոստոսի 15-
ին իր շուրջն է համախմբում հայ հավատացյալներին։ Այս 
տարվա հուլիսին լրացավ 11-րդ տարին, երբ քահ. Աննուսևիչը 
ծառայության է անցել որպես Գդանսկի Հայ կաթողիկե եկեղեցու 
հյուսիսային թեմի առաջնորդ։

W tym dniu Ormianie czczą 
Matkę Boską przy ołtarzu z cu-
downym obrazem Matki Bożej 
Łaskawej ze Stanisławowa. Dzię-
ki śp. księdzu Kazimierzowi Fili-
piakowi, który w 1946 r. wywiózł 
szczęśliwie obraz ze Stanisławo-
wa, wizerunek znalazł swoją no-
wą siedzibę w gdańskim koście-
le. To tutaj przez pierwsze lata 
w zaadaptowanych na kaplicę 
pomieszczeniach zakrystii, a te-
raz w kościele, odbudowanym 
przez księdza prałata Cezarego 
Annusewicza, który tę świątynię 
podniósł z ruin, stanisławowska 
Matka Boska 15 sierpnia skupia 
swych wiernych. 

27 września o godz. 7:10 rano 
wojska Azerbejdżanu przypu-
ściły atak na miejscowości cy-
wilne w Górskim Karabachu 
(Arcachu) położone nie tylko 
wzdłuż tzw. linii kontaktu, ale 
również na stolicę Stepana-
kert i inne duże miejscowości 
dalej od frontu. W odpowiedzi 
na atak władze Górskiego Ka-
rabachu ogłosiły stan wojen-
ny i powszechną mobilizację, 
a niedługo potem to samo 
uczynił premier Armenii Nikol 
Paszinian. Z kolei Azerbejdżan 

ogłosił stan wojenny i godzinę 
policyjną, a 28 września czę-
ściową mobilizację. Do mo-
mentu, w którym piszemy ten 
artykuł (28 września), po obu 
stronach zginęło co najmniej 
kilkadziesiąt osób, żołnierzy 
i cywili, a kilkaset zostało ran-
nych.

W tym roku na granicy Armenii 
i Azerbejdżanu było wyjątkowo 
niespokojnie. W połowie lip-
ca wybuchły najpoważniejsze 
starcia od 2016 r. i tzw. wojny 

czterodniowej (zob. „Awedis” 
nr 27, s. 8). W walkach, które 
wybuchły 12 lipca, zginęło co 
najmniej kilkanaście osób. We-
dług Ormian Azerowie mieli 
naruszyć granicę i nie reago-
wać na sygnały ostrzegawcze. 
Od poprzednich starć tego ty-
pu lipcowe różniły się tym, że 
miały miejsce nie w regionie 
samego Arcachu, ale bardziej 
na północ, przy bezpośredniej 
granicy Armenii z Azerbejdża-
nem w regionie Tawusz. 

Dokończenie na str. 4

Dokończenie na str. 2
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Drodzy Czytelnicy!

Trudno było podejrzewać, że 
w tym roku może wydarzyć 
się coś gorszego od pande-
mii. A jednak – pod koniec 
września Azerbejdżan znów 
przypuścił atak na pozycje 
ormiańskie w Górskim Ka-
rabachu (Arcachu). Było to 
tuż przed oddaniem „Awe-
disu” do druku. Ile ofiar 
pochłonie konflikt, jakie 
będą jego skutki – tego nie 
wiadomo. Wiadomo jedynie, 
że ma on o wiele większy 
zasięg od starć granicznych 
z lipca tego roku, a nawet 
od tzw. wojny czterodnio-
wej z 2016 r. Co więcej, nie 
dotyczy już tylko terytorium 
granicznego Arcachu, ale 
również miejscowości poło-
żonej w głębi kraju, a także 
obszaru przygranicznego 
samej Armenii.

Wiadomo też, że po stronie 
Azerbejdżanu mocno angażu-
je się Turcja, bo prowadzący 
ekspansjonistyczną politykę 
autorytarny reżim Erdoğana 
ma świetne stosunki z rzą-
dzącą Azerbejdżanem rodzi-
ną Alijewów, a konflikt z Ar-
menią traktuje jako kolejne 
pole rywalizacji z Rosją. Po-
tencjalny szerszy udział Tur-
cji, gdyby konflikt dalej eska-
lował, jest znacznie większym 
zagrożeniem dla Armenii od 
samego Azerbejdżanu. Media 
donoszą również o licznych 
oddziałach bojowników z Sy-
rii wynajętych przez Turcję 
do walki po stronie Azerbej-
dżanu.

W Polsce zaprzątniętej od 
co najmniej 15 lat wewnętrz-
nymi sporami politycznymi 
i niezbyt zainteresowanej po-
lityką globalną, temat taki jak 
wojna w Arcachu nie znalazł 
się na czołówkach gazet ani 
programów informacyjnych. 
Dlatego mamy nadzieję, że 
nasz artykuł na pierwszej 
stronie przyczyni się choć 
minimalnie do podniesienia 
świadomości o tych wydarze-
niach. Niech drobnym pocie-
szeniem będzie też ostatni 
artykuł z serii o zwycięstwie 
roku 1920 (s. 10) – zwy-
cięstwie w obronie własne-
go kraju, który wrogie siły 
chciały unicestwić zaledwie 
po dwóch latach istnienia.

Redakcja

Od redakcji W skrócie
Eksplozja w BEjruciE 
– ormianiE 
wśród ofiar

4 sierpnia potężna eksplozja 
wstrząsnęła portem w Bejru-
cie – stolicy Libanu. Katastro-
fę spowodowały tysiące ton 
niewłaściwie składowanego 
azotanu amonu, który został 
skonfiskowany w 2013 r.; bez-
pośrednią przyczyną był praw-
dopodobnie pożar. Wybuch 
zabił ok. 190 osób, ranił ko-
lejnych kilka tysięcy i zniszczył 
ogromny obszar miasta. Tysią-
ce osób musiało opuścić domy. 
Siła eksplozji była tak wielka, 
że było ją słychać na oddalo-
nym o 250 km Cyprze. Wśród 
ofiar było kilkunastu Ormian. 
W zasiedlonym przez dużą 
społeczność ormiańską mie-
ście Burdż Hammud, części 
aglomeracji Bejrutu, wybuch 
także wywołał szkody. Fala 
uderzeniowa dotarła nawet do 
oddalonego o 5 km od Bejrutu 
Antelias, siedziby Katolikosatu 
Ormiańskiego Domu Cylicyj-
skiego. W pomoc w usuwaniu 
zniszczeń po wybuchu włą-
czyła się społeczność między-
narodowa. Niestety katastrofa 
pogłębiła dodatkowo ciężki 
kryzys gospodarczo-społeczny, 
jaki trawi Liban od kilku lat.

piosEnkarka sirusho 
w polscE

Sirusho to pseudonim arty-
styczny znanej ormiańskiej 
piosenkarki pop Siranusz Ha-
rutjunjan. Rozwój kariery przy-
niosły jej zwłaszcza występy na 
Eurowizji w 2008 r., w której 
zajęła 4. miejsce. W twórczo-
ści miesza elementy popu, 
soulu i R&B, nie zapominając 
o motywach i instrumentach 
z ormiańskiej muzyki ludowej. 
Sirusho ma wielu oddanych fa-
nów w Polsce, zarówno wśród 
Ormian, jak i Polaków. Dlatego 
w tym roku została zaproszo-
na na odbywający się w dniach 
28–30 sierpnia w Rzeszowie 
festiwal Europejski Stadion 
Kultury, podczas którego 
w duecie z Anią Dąbrowską wy-
konała specjalnie na tę okazję 
przygotowaną polską piosenkę 
Porady na zdrady, jak również 
Huh-Hah z własnego reper-
tuaru. Po ormiańsku zaśpie-
wała natomiast swoją wersję 
ormiańskiej piosenki ludowej 
zatytułowanej Zoma Zoma.

Wojna w Arcachu
Azerbejdżan podał też, że do 
wymiany ognia doszło na po-
łudniu, przy granicy Armenii 
z azerbejdżańską eksklawą Na-
chiczewan, jednak strona or-
miańska nie potwierdziła tych 
informacji. 

W lipcu większość starć po-
legała na wymianie ognia 
artyleryjskiego, rakietowego 
i z dronów. Wzajemny ostrzał 
trwał aż do końca miesiąca. 
Konflikt miał też swoją odsło-
nę w sieci, gdzie ataki podjęli 
hakerzy z obu stron. Starcia 
ciągnęły się długo mimo apeli 
społeczności międzynarodowej 
o spokój. Po kilku tygodniach 
i mimo kuriozalnych gróźb 
ze strony azerskiego ministra 
obrony o możliwości ataku 
rakietowego na elektrownię 
jądrową w Mecamor nastąpi-
ło przejściowe uspokojenie 
i wydawało się, że konflikt nie 
będzie dalej eskalował. Jedy-
nie za granicą konflikt wyrażał 
się przez bójki cywili ormiań-
skich i azerskich, zwłaszcza 
w Rosji, oraz liczne protesty. 
Również w Warszawie 16 lipca 
pod ambasadą Azerbejdżanu 
na Saskiej Kępie zebrali się 
Ormianie i Azerowie, których 
musiała rozdzielać policja.

Jednak Azerbejdżanowi lip-
cowe utarczki graniczne naj-
wyraźniej nie wystarczyły, 
i 27 września znowu ruszył 
do ofensywy, tym razem tak-
że z bronią pancerną i pie-
chotą. Pociski spadły nawet 
na stolicę Górskiego Karaba-
chu Stepanakert. Oczywiście 
Azerbejdżan utrzymuje, że 
to strona ormiańska pierw-
sza otworzyła ogień, ale jak 
zawsze pojawia się pytanie, 
czemu Ormianie mieliby ata-
kować, w momencie gdy co 
najmniej od 1994 r. są na 
pozycjach obronnych i nie za-
leży im na powiększaniu tery-
torium, w przeciwieństwie do 
Azerbejdżanu. Azerbejdżan 
zaczął informować o swoich 
postępach, co z kolei było 
dementowane przez Ormian. 
W sieci pojawiły się nagra-
nia przedstawiające zniszcze-
nia spowodowane przez obie 
strony we wrogich wojskach. 
W tym samym czasie ochotni-
cy z Armenii, jak zawsze w ta-
kich sytuacjach, wyruszyli, by 
bronić Arcach.

Jak się dalej rozwinie sytuacja, 
nie wiadomo. Warto jeszcze 
nadmienić, że analitycy wspo-
minają o możliwym większym 
zaangażowaniu Turcji bądź Ro-
sji w konflikt w związku z eska-
lacją. Turcja z autorytarnym 
prezydentem Erdoğanem ma 
bliskie stosunki z reżimem Ali-
jewów w Azerbejdżanie i sama 
prowadzi ekspansjonistyczną 
politykę. Oba kraje przepro-

wadziły wspólne manewry woj-
skowe w sierpniu i na począt-
ku września, gdy tymczasem 

Armenia prowadziła manewry 
wspólnie z Rosją.

Redakcja

Dokończenie ze str. 1

Mapa pokazująca stan z 28 września. zaznaczone główne Miejsca starć. 
fot. BBc

ochotnicy z arMeńskiej federacji rewolucyjnej spotykają się 27 września 
przed wyruszenieM na front. fot. straitstiMes.coM

ujęcie z nagrania pokazującego trafienie nacierającego azerskiego 
czołgu opuBlikowane przez Ministerstwo oBrony arMenii 27 września

orMiański żołnierz wskazuje szczątki zestrzelonego drona, który 
wtargnął w przestrzeń powietrzną arMenii. fot. youtuBe

Քարտեզում ներկայացված է դրությունը սեպտեմբերի 28-ի դրությամբ։ 
նշված են մարտերի հիմնական վայրերը։ Լուսանկարը՝ BBC

հայ յեղափոխական դաշնակցության կամավորները սեպտեմբերի 27-ին 
ռազմաճակատ մեկնեԼուց առաջ։ Լուսանկարը՝ straitstimes.Com

հարձակման դուրս եկած ադրբեջանական տանկի խոցումը, որը 
հրապարակեԼ է սեպտեմբերի 27-ին հայաստանի պն-ն

հայ զինվորը ցույց է տաԼիս աթս-ի բեկորները, որը ներթափանցեԼ  
է հայաստանի օդային տարածՔ, Լուս.՝ YoutuBe
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Order Odrodzenia Polski (Polo-
nia Restituta) jest wysokim  cy-
wilnym odznaczeniem państwo-
wym. Istnieje od 1921 r. i jest 
nadawany przez Prezydenta RP 
za wybitne osiągnięcia na polu 
oświaty, nauki, sportu, kultury, 
sztuki, gospodarki, obronności 
kraju, działalności społecznej, 
służby państwowej oraz za roz-
wijanie dobrych stosunków z in-
nymi krajami. Ksiądz profesor 
Józef Naumowicz to wybitny na-
ukowiec, duszpasterz polskich 
Ormian, protoarchimandryta 
Kościoła ormiańskokatolickiego 
w Polsce. Odznaczenie przyznał 
mu prezydent za wybitne zasłu-
gi w pracy naukowo-badawczej 
i dydaktycznej.
Warto jeszcze dodać, że pod 
koniec września ukazała się 
najnowsza książka ks. Naumo-
wicza pt. Nowa Filokalia. Dro-

ga do modlitwy serca, przed-
stawiana jako Pierwszy taki 
przewodnik w modlitwie i życiu 
duchowym.

Wyd. Esprit – www.esprit.com.pl
Serdecznie gratulujemy  
odznaczenia i publikacji!

Redakcja

Հուլիս կեսերին լուրջ բախումներ տեղի 
ունեցան հայ-ադրբեջանական սահմանին, 
որպիսիք տեղի չէին ունեցել 2016 թ. և 
ապրիլյան քառօրյա պատերազմից հետո 
(տես՝ Ավետիսի 27-րդ համարի 8-րդ էջում)։ 
Ընդհարման արդյունքում, որը սկսվել 
էր հուլիսի էթ-ին, առնվազն մի քանի 
տասնյակ մարդ զոհվեց երկու կողմերից։ 
Ըստ հայկական կողմի ադրբեջանցիներն 
էին խախտել սահմանը և չէին ենթարկվել 
նախազգուշացնող ազդանշաններին։ Ի 
տարբերություն նախորդ տարիների, այս 
տարվա բախումները տեղի ունեցան ոչ թե 
Արցախի տարածքում և շփման գծում, այլ 
Հայաստանի հյուսիսում՝ Տավուշի մարզում։ 
Բացի դրանից, Ադրբեջանը տեղեկություն 
տարածեց, որ բախումներ են եղել նաև 
Նախիջևանի սահմանին, բայց հայկական 
կողմը չհաստատեց այդ տեղեկությունը։
Հուլիսին բախումների մեծ մասը փոխադարձ 
հրետակոծություն էր, որն ուղեկցվում էր նաև 
անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների 
արձակմամբ։ Փոխադարձ կրակոցները 
շարունակվեցին մինչև հուլիսի վերջը։ 
Հակամարտությունը իր անդրադարձն 
ունեցավ նաև համացանցում, որտեղ 
երկուստեք հարձակումներ ձեռնարկվեցին 
ցանցահենների կողմից: Չնայած միջազգային 
հանրության խաղաղության կոչերին 
բախումները երկար տևեցին: Մի քանի շաբաթ 
անց, չնայած Ադրբեջանի պաշտպանության 
նախարարի տարօրինակ սպառնալիքներին՝ 
«Մեծամոր» ատոմակայանի վրա հրթիռային 
հարձակման հավանականության մասին, 
բախումները հանդարտվեցին: Թվում 
էր, թե հակամարտությունը չի թեժանա։ 
Հակամարտությունը, արտահայտվեց 
նաև արտերկրում բնակվող հայ և 
ադրբեջանցի քաղաքացիական անձանց 
շրջանում, հատկապես Ռուսաստանում, 
կազմակերպվեցին բազմաթիվ բողոքի 
ցույցեր: Հուլիսի 16-ին Վարշավայում 
նույնպես հայերն ու ադրբեջանցիները 
հավաքվել էին Սասկա Կեմպայում գտնվող 
Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ, որոնց 
ոստիկանները ստիպված էին բաժանել:
Սակայն, Ադրբեջանը չբավարարվեց 
հուլիսյան դեպքերով, և սեպտեմբերի 27-ին 
կրկին լայնածավալ հարձակման անցավ, այս 
անգամ կիրառելով նաև զրահատեխնիկա և 
հետևակային զորքեր։ Արկեր ընկան նաև 

Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ 
Իհարկե, Ադրբեջանը տարածում է, իբրև թե 
հայկական կողմն է կռիվը սկսել, բայց ինչպես 
միշտ հարց է առաջանում. Հայերն ինչու պետք 
է սկսեին, եթե 1994 թ. հետո գտնվում են 
պաշտպանական դիրքերում և ցանկություն 
չունեն մեծացնելու իրենց տարածքը՝ ի 
տարբերություն Ադրբեջանի։ Հենց սկզբից 
Ադրբեջանը սկսեց հայտարարել իր 
հաջողությունների մասին, որոնք հերքվեցին 
արցախցիների կողմից։ Համացանցում 
տեսանյութեր հրապարակվեցին 
բախումների հետևանքով առաջացած 
ավերածությունների մասին։ Այդ նույն 
ժամանակ, Հայաստանից կամավորները, 
ինչպես միշտ է լինում այսպիսի պահերին, 
շարժվեցին պաշտպանելու Արցախը։
Թե ինչպես կզարգանա իրավիճակը, 
հայտնի չէ։ Պետք է նաև ընդգծել, որ 
վերլուծաբանները հիշատակում են 
կոնֆլիկտին Թուքիայի կամ Ռուսաստանի 
ավելի մեծ մասնակցության հնարավորության 
մասին։ Թուրքիան, Էրդողանի ավտորիտար 
ռեժիմի հետ միասին լավ հարաբերություններ 
ունի Ադրբեջանում իշխող Ալիևների 
ռեժիմի հետ և ինքն էլ է իրականացնում 
նվաճողական քաղաքականություն։ Դեռ 
օգոստոս ամսին երկու երկրները միասին 
զորավարժություններ իրականացրեցին, 
իսկ Հայաստանը զորավարժություններ 
իրականացրեց Ռուսաստանի հետ։

Խմբագրություն

Համառոտ
Պայթյուն Բեյրութում. 
Զոհերի մեջ հայեր կան

Օգոստոսի 4-ին Լիբանանի 
մայրաքաղաք Բեյրութի 
նավահանգիստը ցնցվեց 
հուժկու պայթյունից։ Աղետի 
պատճառ է հանդիսացել 
2013 թ. բռնագրավված 
մի քանի հազար տոննա 
ամոնիումի նիտրատը, որը 
բռնագրավվել էր դեռևս 2013 
թ. և պահեստավորվել էր ոչ 
պատշաճ կերպով։ Թերևս 
բռնկված հրդեհն էր դարձել 
աղետի սկիզբը։ Պայթյունի 
հետևանքով զահվեց 
մոտ 190 մարդ, մի քանի 
հազար մարդ վիրավորվեց 
և դարձավ անօթևան։ 
Պայթյունը այնքան հզոր էր, 
որ դրա ձայնը լսվել է 250 կմ 
հեռու գտնվող Կիպրոսում։ 
Զոհվածների թվում մի քանի 
հայեր կային։ Բեյրութի 
թաղամասերից մեկը՝ 
հայաբնակ Բուրջ Համուդը 
նույնպես վնասներ կրեց։ 
Պայթոյւնից առաջացած 
հարվածային ալիքը հասավ 
նույնիսկ Բեյրութից 5 կմ 
հեռու գտնվող Անթիլիասի 
Մեծի Տանն Կիլիկիո 
Կաթողիկոսություն։ 
Ավերածությունների 
վերականգնման օգնության 
ձեռք մեկնեց ողջ 
միջազգային հանրությունը։ 
Ցավոք, աղետը ավելի 
խորացրեց հասարակա-
տնտեսական ճգնաժամը, 
որը առկա էր Լիբանանում 
տարիներ ի վեր։  

Սիրուշոն ԼեհաՍտանում 

«Սիրուշո»-ն հայ հայտնի 
երգչուհի Սիրանույշ 
Հարությունյանի բեմական 
անունն է։ Նրա կարիերան 
թափ հավաքեց 2008 
թ. Եվրատեսիլին նրա 
հաջող ելույթից հետո, որի 
ընթացքում գրավեց 4-րդ 
տեղը։ Իր արվեստում 
Սիրուշոն համադրում է 
մի քանի երաժշտական 
ուղղություններ (pop, so-
ul, R&B)՝ չմոռանալով 
հայկական ժողովրդական 
երաժշտությունը։ Սիրուշոն 
Լեհաստանում շատ 
երկրպագուներ ունի, թե՛ 
լեհահայերի, թե՛ լեհերի 
շրջանում։ Դրա համար էլ 
այս տարի հրավիրվել էր 
Լեհաստան՝ մասնակցելու 
օգոստոսի 28-30-ը Ժեշովում 
կայացած Եվրոպական 
մշակույթի փառատոնին, 
որի ընթացքում հանդես 
եկավ լեհ հայտնի երգչուհի 
Անյա Դոմբրովսկայի 
հետ համատեղ 
դուետով՝ կատարելով 
լեհական «Խորհուրդներ 
դավաճանության դեմ» 
(լեհ.՝ Porady na zdrady) 
երգը, ինչպես նաև «Հուհ-
հահ» երգը՝ սեփական 
երգացանկից։ Հայերենով 
կատարեց նաև հայ 
ժողովրդական՝ «Զոմա 
Զոմա» երգի իր կողմից 
մշակված տարբերակը։

W skrócie
Nowe medium 
o ormiaNach

Ośrodek Badań nad Kulturą 
Ormiańską w Polsce ma już 
własną witrynę internetową 
(armenopolonia.pl). 
Z przyjemnością się po niej 
surfuje. Oprócz informacji 
podstawowych o Ormianach 
oraz misji Ośrodka są tam 
wiadomości o konkretnych 
efektach naukowej pracy oraz 
wdrażanych projektach służą-
cych zgłębianiu zakresu wiedzy 
określonej w nazwie badawczej 
placówki. 
Z zapowiedzi dowiadujemy się, 
że w druku są dwie publikacje: 
Jasachy gminy Ormian lwow-
skich za lata 1598–1638 w ję-
zyku ormiańsko-kipczackim, 
w opracowaniu Krzysztofa 
Stopki, oraz Metryka katedry 
ormiańskiej we Lwowie za la-
ta 1635–1732, w opracowaniu 
Marcina Łukasza Majewskiego 
i Krzysztofa Stopki, z sied-
miotomowego cyklu „Pomniki 
dziejowe Ormian polskich”. 
Z bieżących wydarzeń jest 
anons projektu upamiętniają-
cego postać Teodora Axento-
wicza. I mnóstwo innych relacji 
i zapowiedzi. Bogate w treści 
medium nowego Ośrodka ob-
razuje pracę placówki badaw-
czej, którą powołano zaledwie 
rok temu pod kierownictwem 
prof. Andrzeja A. Zięby.

Ośrodek Badań nad Kulturą 
Ormiańską w Polsce
ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków
http://armenopolonia.pl

https://www.facebook.com/
watch/armenopolonia/

e-mail: obkop@armenopolonia.pl
tel. 502 043 214

Dzień Ormiański 
w warszawie

W niedzielę 19 lipca, czyli w or-
miańskie święto Wardawar, 
Fundacja Armenian Founda-
tion zorganizowała w Muzeum 
X Pawilonu Cytadeli Warszaw-
skiej Dzień Ormiański. Impreza 
wewnątrz budynku muzealne-
go składała się z projekcji filmu 
o Jadwidze Zarugiewiczowej pt. 
„Ormiańska Matka, Jadwiga 
Zarugiewiczowa – symboliczna 
matka nieznanego żołnierza”, 
prelekcji gości specjalnych, 
można też było obejrzeć wy-
stawę „Ormianie w służbie 
Rzeczypospolitej” ukazującą 
sylwetki Ormian Polskich wal-
czących w wojnie 1920 r. Dru-
ga część wydarzenia odbyła się 
na zewnątrz, z grillem i trady-
cyjnymi potrawami ormiań-
skimi. Najmłodsi uczestnicy 
zagrali w wielkoformatową grę 
„Zadwórze 1920” przedstawia-
jącą, jak sama nazwa wskazuje, 
historię bitwy pod Zadwórzem 
z 17 sierpnia 1920 r. Koncert 
muzyki ormiańskiej dał zespół 
Musa Ler.

Շարունակություն 1-ին Էջի

Պատերազմ Արցախում

NikOL PasziNiaN OGŁasza rOzPOCzĘCie mOBiLizaCJi. FOT. FB

նիկոԼ Փաշինյանը հայտարարում է Զորահավաք 
անցկացնեԼու մաՍին։ ԼուՍանկարը՝ FB

Ks. Józef Naumowicz odznaczony!
wYdarZeNia | W lipcu ks. prof. Józef Naumowicz został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Trzy cenne armenika na wirtualnej wystawie
DZIEDZICTWO | Armenika z opisem Andrzeja A. Zięby i Konrada Szymańskiego znalazły się  
na wirtualnej wystawie „Złota epoka Jagiellonów”, prezentowanej na stronach Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich.

Համառոտ
Նոր մեդիա հայերի մասիՆ

Լեհաստանում Հայկական 
մշակույթի ուսումնասիրությու- 
նների կենտրոնը արդեն ունի 
իր հաճելի կայքը (armenopo-
lonia.pl)։ Բացի կենտրոնի 
նպատակների և հայերի մասին 
ընդհանուր տեղեկու-թյուններից 
այստեղ կան նյութեր գիտական 
կոնկրետ աշխատանքների 
վերաբե-րյալ՝ կենտրոնի 
անվանը համապատասխան։ 
Ազդագրից տեղեկանում ենք, որ 
հրատարակման են նախապա- 
տրաստվել Քշիշտոֆ Ստո-
պկայի հեղինակած «Լվովի 
հայ համայնքի 1598-1638 
թթ. հայ-ղփչաղերեն յասա-
խներ»-ը, ինչպես նաև Մարչին 
Լուկաշ Մայևսկու և Քշիշտոֆ 
Ստոպկայի «Լվովի Հայկա-
կան տաճարի 1635–1732 թթ. 
ծխամատյանը» աշխատու-
թյունները։ Վերջինս 
պատրաստվել է «Լեհահայոց 
հուշարձանները» յոթհատո- 
րյակի շրջանակներում։ 
Ընթացիկ իրադարձությու-
ններից նշված է Թեոդոր 
Աքսենտովիչի հիշատակին 
նվիրված միջոցառումների 
անոնսը։ Լեհաստանում 
հայկական մշակույթի 
ուսումնասիրությունների 
կենտրոնի բովանդակությամբ 
հարուստ կայքը ցույց է տալիս 
հետազոտական կենտրոնի 
մեծաթիվ աշխատանքները, որի 
մեկնարկեքը տրվել է ընդամենը 
մեկ տարի առաջ՝ պրոֆ. Անջեյ 
Ա. Ժեմբայի ղեկավարությամբ։

Լեհաստանում 
հայկական մշակույթի 

ուսումնասիրությունների 
կենտրոն

փող. Սլավկովսկա 17
31-016 Կրակով

 http://armenopolonia.pl 
https://www.facebook.com/watch/

armenopolonia/ 
էլ. փոստ՝ obkop@armenopolonia.pl 

հեռ.՝ 502 043 214

հայկակաՆ օր ՎարշաՎայում 

Կիրակի օրը՝ հուլիս 19-ին, այսի- 
նքն, Վարդավառի տոնին Հայկա- 
կան հիմնա-դրամը Վարշավայի 
Ցիտա-դելում կազմակերպել 
էր Հայկական օր։ Միջոցառումը 
բաղկացած էր Յադվիգա Զարու-
գևիչովայի մասին պատմող 
«Հայ մայրը. անհայտ զինվորի 
խորհրդա-նշական մայրը» ֆիլմի 
ցուցադրությունից, հատուկ 
հրավիրված գյուրերի ելույթներից, 
«Հայերը Ռեչ Պոսպոլիտային 
ծառայելիս» ցուցահանդեսից, 
որին ներկայացվել էին 1920 թ. 
պատերազմի ժամանակ կռված 
լեհահայերի պատկերները։ 
Միջոցառման երկրորդ 
մասը տեղի ունեցավ դրսում՝ 
հայկական ավանդական 
խորովածով և այլ խորտիկներով։ 
Ամենափոքր մասնակիցները 
խաղացին «Զադվուժե 1920» 
մեծածաված խաղը, ինչպես 
անվանումն է հուշում, խաղը 
ներկայացնում էր 1920 թ. 
օգոստոսի 17-ին Զադվուժեի մոտ 
տեղի ունեցած ճակատամարտը, 
իսկ միջոցառման ավարտին՝ 
Մուսա Լեռ խմբի համերգն էր։ 

W lipcu tego roku minęło 11 
lat, odkąd ksiądz Cezary roz-
począł swoją posługę dla gdań-
skich Ormian jako proboszcz 
ormiańskokatolickiej parafii 
północnej. Jest to również 25. 
rocznica jego proboszczowa-
nia w parafii rzymskokatolic-
kiej w kościele Świętych Piotra 
i Pawła. Dzięki jego ogromne-
mu zaangażowaniu i włożonej 
pracy ten najdłużej odbudo-
wywany kościół w Gdańsku 
jest teraz piękną zadbaną 
świątynią, a od 2007 r. stał 
się Diecezjalnym Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej.

15 sierpnia 2020 r. mszę świę-
tą sprawował protoarchiman-
dryta (dzajragujn wardapet) 
ormiańskiego Kościoła katolic-
kiego w Polsce ks. prof. dr hab. 
Józef Naumowicz, z pomocą ks. 
prałata Henryka Błaszczyka. 
Przed mszą proboszcz parafii 
północnej Kościoła ormiańsko-
katolickiego w Polsce ks. prałat 
Cezary Annusewicz przywitał 
zgromadzonych w kościele, na 
czele z ambasadorem Republi-
ki Armenii w Polsce JE Samve-
lem Mkrtchianem z małżonką. 
Muzyczną oprawę mszy św. 
zapewnili: śpiewem Lilit Ho-
vhannisyan i Teresa Karape-
tyan z towarzyszeniem Jakuba 
Kopczyńskiego grającego na 
organach oraz chórzyści z pa-
rafii centralnej w Warszawie 
rozsiani wśród wiernych. Na 
zakończenie mszy św. ks. Hen-
ryk Błaszczyk poświęcił bukie-
ty kwiatów i ziół oraz przygo-
towane kosze z winogronami. 
Święcenie winogron to zwyczaj 
przywieziony przez Ormian 
z Armenii, winne grona są tra-
dycyjnym płodem ormiańskich 
sadów o tej porze roku.

Odbyła się też bardzo miła uro-
czystość. W sierpniu tego roku 
prezydent Andrzej Duda nadał 
ks. prof. Józefowi Naumowi-
czowi ważne odznaczenie pań-

stwowe – Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, i z tej 
okazji przedstawiciele Związku 
Ormian w Gdańsku z głównym 
organizatorem, prezesem Ga-
gikiem Parsamianem, odczyta-
li list gratulacyjny skierowany 
do Księdza Profesora. Nie mo-
gło się też odbyć bez pamiąt-
kowej wspólnej fotografii na tle 
ołtarza, a zwieńczeniem było 
indywidualne błogosławień-
stwo, tym razem relikwiarzem 
z tuwalnią, jaką ocierano łzy 
ze stanisławowskiego obrazu 
Matki Boskiej Łaskawej.

Przy chaczkarze w Zaułku 
Ormiańskim obok kościoła 
spotkali się uczestnicy mszy, 
licznie dokumentując swą 
obecność pamiątkowymi fo-
tografiami. Jak każdego roku 
obowiązkowym punktem ob-
chodów była również wizyta 
na cmentarzu przy grobie śp. 
księdza Kazimierza Filipiaka, 
dawnego duszpasterza wier-
nych obrządku ormiańskiego.

Sierpniowe uroczystości to rów-
nież bardzo ważny moment dla 
Związku Ormian w Gdańsku. 
Dalsza część Dnia Ormiańskie-

go przeniosła się więc na ulicę 
Mariacką, do siedziby Związku. 
W trzecią rocznicę jej uroczy-
stego otwarcia odbył się wer-
nisaż wystawy malarstwa Ga-
gika Parsamiana pt. „Kolory 
Armenii”. Spotkanie to zaszczy-
cili obecnością goście specjalni 
– ambasador Republiki Armenii 
w Polsce JE Samvel Mkrtchian 
z małżonką, wiceprezydent Mia-
sta Gdańska Piotr Kowalczuk, 
pełnomocnik Zarządu Gdań-
skiej Agencji Rozwoju Gospo-
darczego Agnieszka Pietrzak, 
wiceprzewodnicząca Gdańskiej 
Fundacji Rozwoju Gospodar-
czego Anna Łuszczak, wicepre-
zes Międzynarodowych Targów 
Gdańskich Paweł Orłowski, dy-
rektor Zarządzający Gdańskie-
go Centrum Multimedialnego 
Helena Chmielowiec i przed-
stawiciele lokalnej społeczności 
Ormian. Prowadzący spotkanie, 
członek Zarządu Związku Or-
miańskiego w Gdańsku Tadeusz 
Serocki, zapoznał gości z dro-
gą twórczą Gagika Parsamiana 
oraz z jego ogromnym wkładem 
w powstanie gdańskiego Związ-
ku i urządzenie lokalu, zwanego 
„Domem Ormiańskim”, który 
dzięki zaangażowaniu Gagika 

stale tętni życiem, gdzie rozkwi-
ta kultura ormiańska, odbywają 
się liczne spotkania, lekcje języ-
ka ormiańskiego, a tradycyjnie 
13. dnia każdego miesiąca or-
ganizowana jest impreza kultu-
ralna – wernisaż wystawy, kon-
cert lub spotkanie z ciekawymi 
ludźmi.

Między kolejnymi wystąpienia-
mi gości, którzy nie szczędzili 
słów uznania dla działań pre-
zesa Gagika Parsamiana, za-
równo na polu artystycznym, 
ale również organizacyjnym, 
śpiewem tradycyjnych or-
miańskich pieśni wzbogaciła 
spotkanie Lilit Hovhannisyan. 
Do wieczora w mniejszych 
gronach prowadzone były po-
ważne rozmowy i nieodzowne 
towarzyskie ploteczki przy pół-
miskach pełnych owoców i za-
wijańców z lawaszu. Dni Or-
miańskie przygotowane przez 
prezesa Związku Ormiańskie-
go w Gdańsku, Gagika Parsa-
miana, odbyły się jak zawsze 
we wspaniałej atmosferze, 
mimo niezbędnych maseczek 
i zachowania dystansów.

Tekst, foto: Maria 
Ohanowicz-Tarasiuk

15 sierpnia w Gdańsku
Dokończenie ze str. 1

Społeczność ormiańSka zgromadzona na mSzy św. przed ołtarzem matki BoSkiej łaSkawej w gdańSku
հայկակաՆ համայՆքը՝ ԳդաՆսկի ԲարեհոԳի աստՎածամոր պատկերոՎ եկեղեցու խորաՆի առջև

Kustoszem wystawy, dostępnej 
pod adresem www.zlotaepo-
ka.ossolineum.pl, jest Dorota 
Sidorowicz-Mulak. Armenika 
eksponowane są w dziale: Spo-
łeczeństwo i gospodarka Rzecz-
pospolitej w XVI w.: https://
zlotaepoka.ossolineum.pl/
spoleczenstwo-i-gospodarka-
rzeczpospolitej-w-xvi-w/
– Statuty prawa ormiańskie-
go, Lwów, prawdopodobnie 
1528 r. (zbiory Ossolineum)
– Potwierdzenie z 1388 r. 
przywileju wystawionego przez 

króla Kazimierza Wielkiego 
w 1367 r. dla Grzegorza, bi-
skupa Ormian polskich we 
Lwowie (verso dokumentu na 
zdjęciu obok; zbiory Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich) 
– Baptismus Armenorum… 
Adiecta est prætera purificatio 
mulieris Armenæ post partum in 
calce libelli (zbiory Ossolineum)
Gratką wystawy są gry eduka-
cyjne i testy interaktywne. Po-
lecamy! Świetna zabawa.

red
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Pomnik przyjaźni 
polsko-tureckiej 
w Warszawie?
WYDARZENIA | Ponad dwa lata temu po spotka-
niu prezydentów Polski i Turcji zrodził się po-
mysł ustawienia pomnika żołnierzy tureckich na 
krakowskich Bulwarach Wiślanych. Wtedy, po 
licznych protestach, sprawa ucichła. Teraz temat 
wrócił, tym razem w Warszawie.

Օգոստոսի 15-ին Գդանսկում
Այս տարի լրանում է նաև 25-րդ տարին՝ 
ինչ նա ծառայության է անցել Գդանսկի 
Սբ. Պողոս-Պետրոս եկեղեցում։ Նրա 
կատարած ահռելի աշխատանքների 
արդյունքում Գդանսկի ամենաերկարատև 
վերականգնված եկեղեցին հիմա քաղաքի 
գեղեցիկ և խնամված եկեղեցիներից է, 
իսկ 2007 թ. սկսած հանդիսանում է նաև 
Բարեհոգի Աստվածամոր անվան Թեմական 
Սրբատեղին։

2020 թ. օգոստոսի 15-ին այս եկեղեցում 
պատարագ մատուցեց Լեհաստանում Հայ 
կաթողիկե եկեղեցու ծայրագույն վարդապետ 
քահ. դ-ր պրոֆեսոր Յուզեֆ (Հովսեփ) 
Նաումովիչը, որին ընկերակցեց քահ. 
պրելատ Հենրիկ Բլաշչիկը։ Պատարագից 
առաջ Գդանսկի Հայ կաթողիկե եկեղեցու 
հյուսիսային թեմի առաջնորդ Ցեզարի 
Աննուսևիչը ողջունեց հյուրերին, որոնց 
թվում էր Լեհաստանում Հայաստանի 
Հանրապետության դեսպան նորին 
գերազանցություն Սամվել Մկրտչյանը՝ կնոջ 
հետ միասին։ Պատարագի երաժշտական 
մասը ապահովեցին Լիլիթ Հովհաննիսյանը 
և Թերեզա Կարապետյանը՝ Յակուբ 
Կոպչինսկու հետ միասին, որը նրանց 
նվագակցում էր երգեհոնով, ինչպես 
նաև Վարշավայի կենտրոնատան թեմի 
երգչախմբի անդամները, որոնք տեղավորվել 
էին հավատացյալների շարքում։ 
Վերջում քահ. Հենրիկ Բլաշչիկը օրհնեց 
զամբյուղներով խաղողն ու ծաղիկների և 
խոտաբույսերի փնջերը։ Խաղողօրհնեքը 
Հայաստանից տեղափոխված հայերի 
բերած ավանդույթն է, խաղողը տարվա 
այս եղանակին հայկական այգիներում 
հասունացող ավանդական պտուղն է։ 

Պատարագից հետո շատ հաճելի 
միջոցառում էր նախատեսված։ Այս տարվա 
օգոստոս ամսին Լեհաստանի նախագահ 
Անջեյ Դուդան քահ. Յուզեֆ Նաումովիչին 
պարգևատրել էր պետական շքանշանով՝ 
Լեհաստանի վերածննդի Ասպետական 
խաչով, որի կապակցությամբ Գդանսկի 
Հայկական միության ներկայացուցիչները՝ 
նախագահ Գագիկ Պարսամյանի 
գլխավորությամբ շնորհավորական 
նամակ ընթերցեցին՝ ուղղված ծայրագույն 
վարդապետին։ Միջոցառումը չէր կարող 
տեղի ունենալ առանց հիշատակի 
համատեղ լուսանկարի։ Հավաքվածները 
լուսանկարվեցին Բարեհոգի Աստվածամոր 
պատկերով զարդարված եկեղեցու խորանի 
առջև։

Այնուհետև պատարագի մասնակիցները 
հավաքվեցին Գդանսկի Հայկական 
նրբանցքի խաչքարի մոտ, որը գտնվում 
է եկեղեցու կողքին, որպեսզի տարբեր 
խմբերով լուսանկարվելով փաստագրեն 
իրենց ներկայությունը այդ միջոցառմանը։ 
Ամեն տարվա նման, միջոցառման 
մասնակիցները պարտադիր այցելեցին 

հայկական թեմի նախորդ առաջնորդի 
լուսահոգի քահ. Կազիմիր Ֆիլիպիակի 
գերեզմանին։

Օգոստոսյան միջոցառումները Գդանսկի 
Հայկական միության համար շատ կարևոր 
էին, հետևաբար, միջոցառման հաջորդ 
մասը տեղափոխվեց Մարիացկա փողոցի 
վրա գտնվող Հայկական միության շենք։ 
Շենքի բացման երրորդ տարում այստեղ 
բացվեց Գագիկ Պարսամյանի նկարների 
առաջին ցուցադրությունը, որը կրում էր 
«Հայաստանի գույները» անվանումը։ 
Այս հանդիպումը իրենց ներկայությամբ 
պատվել էին Լեհաստանում Հայաստանի 
Հանրապետության դեսպան ՆԳ Սամվել 
Մկրտչյանը՝ կնոջ հետ միասին, Գդանսկի 
փոխքաղաքապետ Պյոտր Կովալչուկը, 
Գդանսկի Տնտեսական զարգացման 
գործակալության փոխնախագահ Աննա 
Լուշչակը և ԳՏԶԳ ներկայացուցիչ Ագնիեշկա 
Պյետշակը,Գդանսկի Միջազգային առևտրի 
տոնավաճառների կազմակերպման 
գործակալության փոխնախագահ Պավել 
Օռլովսկին, Գդանսկի Մուլտիմեդիա 
կենտրոնի տնօրեն Հելենա Խմիելովեցը և 
տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ 
Միջոցառման ղեկավարը՝ Գդանսկի 
Հայկական միության խորհրդի անդամ 
Տադեուշ Սերոցկին հյուրերին ծանոթացրեց 
Գագիկ Պարսամյանի ստեղծագործական 
ուղուն և պատմեց նրա կատարած ահռելի 
աշխատանքների և ներդրման մասին 
Գդանսկի Հայկական միության կայացման 
և շենքի կահավորման գործում։ Շենքը 
կոչվում է «Հայկական տուն», որտեղ 
Գագիկի շնորհիվ մշտապես կյանքը եռում է, 
իսկ հայկական մշակույթը ծաղկում, որտեղ 
անց են կացվում բազմաթիվ հանդիպումներ 
և հայոց լեզվի դասեր, իսկ ամեն ամսվա 
13-ին՝ ավանդական դարձած վերնիսաժ 
է՝ նոր ցուցահանդեսի բացում, համերգ, 
կամ պարզապես հանդիպում հետաքրքիր 
մարդկանց հետ։ 

Հյուրերի հերթական ելույթները, որոնք 
գովեստի խոսքեր չէին խնայում Գագիկ 
Պարսամյանի գործունեության վերաբերյալ, 
ընդմիջվում էին Լիլիթ Հովհաննիսյանի՝ 
հայկական ավանդական երգացանկից 
ընտրված երգերով, որն էլ ավելի էր 
հարստացնում միջոցառումը։ Երեկոյան 
կողմ ավելի փոքր խմբով հավաքվածները 
զրուցում էին լուրջ թեմաներից կամ 
տարված էին ընկերական բարի 
ասեկոսեներով՝ համտեսելով լավաշի մեջ 
փաթաթված ուտեստներ և մրգեր։ Գդանսկի 
Հայկական միության նախագահ Գագիկ 
Պարասմյանի կազմակերպած Հայկական 
օրերը, ինչպես միշտ, անցան գերազանց 
մթնոլորտում՝ անկախ պարտադիր դարձած 
դիմակներից և անհրաժեշտ հեռավորության 
պահպանությունից։

Նյութի և լուսանկարների հեղինակ՝ Մարիա 
Օհանովիչ-Տարասյուկ 

Շարունակություն 1-ին Էջի

Spotkanie w Siedzibie związku ormiańSkiego przy ul. mariackiej 

wizualizacja pomnika

Հանդիպում մարիացկա փողոցի վրա գտնվող Հայկական միությունում

Widać że koncepcja pomnika 
przyjaźni polsko-tureckiej krą-
ży już od dłuższego czasu po 
kraju. Poprzednio w Krakowie 
miał stanąć pomnik żołnierzy 
tureckich z czasów I wojny 
światowej, należących do tej 
samej armii, która w tym czasie 
współuczestniczyła w Ludobój-
stwie Ormian. Stąd wszystkie 
środowiska ormiańskie mocno 
sprzeciwiły się tej koncepcji 
i oprotestowały pomysł pomni-
ka. Pomysł nie podobał się też 
innym mieszkańcom Krakowa, 
którzy uważali, że w mieście 
jest już wystarczająca ilość po-
mników. Koncepcję zarzucono, 
ale w lipcu tego roku odżyła. 
Ambasada Turcji zaproponowa-
ła postawienie pomnika w war-
szawskim parku Agrykola nie-
daleko Łazienek Królewskich, 
i w pobliżu pomnika Sobieskie-
go, który na koniu tratuje wła-
śnie... Turków. Pomnik miałby 
przedstawiać siedzące postacie 
Dilavera Paszy i Stanisława Lu-

bomirskiego zawierających po-
kój chocimski w 1621 r.

Pomysł pomnika, pomimo 
dość kuriozalnej propozycji 
lokalizacji, nie jest może tak 
kontrowersyjny jak ten sprzed 
dwóch lat, bo dotyczy daw-
niejszych wydarzeń, jednak 
warto się zastanowić, czy jest 
potrzebny w momencie, gdy 
rządzona autorytarnie Turcja 
za nic ma prawa człowieka 
i prowadzi ekspansjonistyczną 
politykę we wszystkich kierun-
kach (a ostatnio wprost wspie-
ra agresję Azerbejdżanu na 
Górski Karabach i Armenię). 
Czy Polska chce się wpisywać 
w politykę historyczno-propa-
gandową reżimu Erdoğana?

Projekt oprotestowały już śro-
dowiska ormiańskie i kurdyj-
skie w Polsce, ale ostateczną 
decyzję podejmie Rada Miasta 
Warszawy.

Redakcja

we wrocławiu 20 września przed mSzą św. kS. prof. józef naumowicz 
w aSyście Subdiakona aharona Samvelyana udzielił Sakramentu chrztu 
św. alekSandrowi – Synkowi arakS i mateuSza.
Życzymy wielu łaSk boŻych dla alekSandra i jego Szczęśliwych rodziców 
arakS i mateuSza!

Redakcja
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Prace na Cmentarzu Łyczakowskim
DZIEDZICTWO | Fundacja Dziedzictwa Kulturowego od 2012 roku zajmuje się ratowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego za 
granicami Polski.  W tym roku rozpoczęła kolejny cykl prac konserwatorskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie wraz 
z ekspertami Zarządu Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej, Lwowskiej i Warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych oraz Instytutu „Polonika”. Szczegóły prac poznajemy w rozmowie z dr. Michałem Laszczkowskim, założycielem i preze-
sem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Awedis. Pana Fundacja za-
brała się do realizowania 
projektu „Renowacje na-
grobków na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie” 
metodycznie, czyli od inwen-
taryzacji nagrobków. Tu mó-
wimy o inwentaryzacji całe-
go cmentarza, czy jakiegoś 
wyboru? A jeżeli wyboru, to 
według jakiego klucza?

Michał Laszczkowski. Pro-
gram inwentaryzacji Cmen-
tarza Łyczakowskiego został 
przez nas przyjęty w 2013 r. 
Od tego czasu staramy się 
połączyć wysiłki wszystkich 
zespołów, które na tym cmen-
tarzu pracowały. Nasza baza 
zawiera ponad 10 tys. nagrob-
ków. Staramy się inwentary-
zować wszystkie historyczne 
nagrobki, zarówno polskie, 
jak i ukraińskie. Problem jest 
złożony, pierwsze inwentary-
zacje robiła młodzież ormiań-
ska, która inwentaryzowała 
nagrobki ormiańskie. Do nich 
dołączyła się młodzież polska. 
Obecnie prowadzimy to my 
z udziałem inwentaryzatorów 
z Łodzi. Częściowe wyniki in-
wentaryzacji chcemy w tym 
roku upublicznić jeszcze przed 
1 listopada…

…to będzie na Waszej stro-
nie internetowej?

Na naszej stronie www.dzie-
dzictwo.org informujemy 
o działalności Fundacji. Dla 
cmentarza założymy oddzielną 
stronę. Cmentarz Łyczakowski 
jest jednym z pięciu najważ-
niejszych polskich cmentarzy, 
zasługuje na szczególne opra-
cowanie. Nie chodzi tylko o ze-
staw fotografii nagrobków, ale 
o historie związane z osobami 
tam pochowanymi, artystami 
pracującymi nad rzeźbami na-
grobnymi, no i oczywiście zo-
staną odnotowane wyniki prac 
konserwatorskich. Już ponad 
setka nagrobków została pod-
dana profesjonalnej renowa-
cji, nie mówiąc już o prostych 
pracach porządkowych wokół 
innych nagrobków. Strona bę-
dzie dostępna pod adresem 
www.cmentarzlyczakowski.pl

Fundacja ma na koncie po-
kaźną liczbę odrestauro-
wanych nagrobków. I znów, 
według jakiego klucza wy-
bierane są obiekty?

Nagrobki do renowacji za-
twierdza polsko-ukraińska 
komisja konserwatorska, któ-
ra jest zwoływana trzy razy 
w roku, wspólnie z władzami 
miejskimi Lwowa: Zarządem 

Ochrony Lwowskiego Środowi-
ska Historycznego Rady Miej-
skiej, w skład którego wchodzi 
przedstawiciel miejskiego kon-
serwatora zabytków, przedsta-
wiciele Akademii Sztuk Pięk-
nych z Warszawy i ze Lwowa 
– profesorowie Janusz Smaza 
i Jurij Ostrowski. Wybieramy 
te, które są najbardziej zagro-
żone dekonstrukcją, a przed-
stawiają dużą wartość arty-
styczną. Mniejsze znaczenie, 
chociaż oczywiście pewne tak, 
ma – przy ustalaniu kolejności 
renowacji – znaczenie histo-
ryczne czy wzgląd na osobę 
tam pochowaną.

Jeżeli w w tym cylu przewi-
dziano 11 nagrobków, ro-
zumiem, że to jest plan na 
przyszły rok? Na kolejne 
lata?

Według planu, ich konserwa-
cja zostanie wykonana jeszcze 
w 2020 roku. Rocznie podda-
jemy pracom konserwatorskim 
na Łyczakowie kilkanaście po-
mników nagrobnych.

Wśród tych 11 nagrobków 
jest też pomnik nagrobny 
arcybiskupa ormiańskiego 
Grzegorza Michała Szymo-
nowicza. Starania o konser-
wację trwały kilka lat. Pro-
szę o kilka słów komentarza, 
tym bardziej że jakieś próby 
majstrowania przy pomniku 
były, bo skąd wzięła się ta-
blica inskrypcyjna w języku 
ukraińskim?

Pomnik arcybiskupa Michała 
Grzegorza Szymonowicza to 
wspaniałe dzieło sztuki dłu-
ta Juliana Markowskiego. Na 
przełomie lat 80. i 90. XX w. 
pomnik został zdewastowany 
– utrącono ręce i głowę figu-
ry arcybiskupa oraz pastorał. 
Z kolei w latach 90. została 
wykonana nieudolna „konser-
wacja”, polegająca na stwo-
rzeniu w betonie nowej głowy 
arcybiskupa, która zarówno 
materiałowo, jak i estetycznie 
nijak nie przystawała do orygi-
nalnej rzeźby. Zresztą cały po-
mnik został pokryty betonem, 
zrekonstruowano pastorał, 
a właściwie wstawiono kiep-
ską imitację pastorału. Praca 
spotkała się z totalną krytyką. 
Teraz już trudno ustalić, kto tę 
robotę wykonał, na pewno nie 
konserwatorzy. I jakkolwiek 
intencje były dobre, to wynik 
jest fatalny.

Renowacja tego pomnika wy-
maga naprawdę wielkich umie-
jętności i ostrożności w inge-
rencji w materię dzieła. Nawet 

baliśmy się, że to nas przero-
śnie. Mówię o rekonstrukcji 
głowy rzeźby na podstawie 
fotografii. Koszt wszystkich ko-
niecznych prac to ok. 100 tys. 
złotych, więc suma niebaga-
telna. Wziąwszy pod uwagę, 
że roczny budżet wszystkich 
prac konserwatorskich na Ły-
czakowie wynosi ok. 500 tys. 
złotych, to tu jeden pomnik 
pochłonie 1/5 budżetu. Ale 
warto. Poza tym w tym roku 
udało się nam pozyskać trochę 
więcej środków i… odzyskać 
rzeźbę głowy – oryginał!

O, jak ona się odnalazła?

Otrzymaliśmy ją za darmo od 
pana Wardkesa Arzumaniana, 
który odkupił ją od kogoś, kto 
ją z kolei też odkupił od ko-
goś. Ten trzeci ktoś, odkupił 
ją od…, i tak dalej. Łańcuszek, 
na początku którego był po 
prostu złodziej fragmentu po-
mnika. Nie wdając się w szcze-
góły – najważniejsze – mamy 
oryginał. Wspomnę tylko, że 
ta głowa „pielgrzymowała” po 
całej Ukrainie. Była w Chmiel-
nickim, gdzieś w Tarnopolu… 
Te kolejne odkupienia naj-
prawdopodobniej były dziełem 
tamtejszych Ormian. Nie udało 
się odnaleźć oryginału pasto-
rału i obydwu dłoni. Czyli do 
zrekonstruowania jest pastorał 
i dłonie – według starych fo-
tografii – kształtne i delikatne 
dłonie kapłana, ułożone w ge-
ście błogosławieństwa (to, co 
zostało doprawione, wygląda 
jak dłonie hutnika w rękawi-
cach).

Mamy również zagwozdkę do-
tyczącą szczytu całego nagrob-
ka. Nie zachowały się żadne 
fotografie, ale po konsultacjach 
z dr Dorotą Piramidowicz i dr. 
Marcinem Zglińskim z Instytutu  
Sztuki PAN mamy kilka propo-

zycji, jak ten szczyt powinien 
wyglądać. Będziemy te propo-
zycje przedstawiać na komisji 
konserwatorskiej. Planujemy 
także przywrócić tablicę in-
skrypcyjną według pierwotne-
go wzoru i tekstu.

Tu dochodzimy do współ-
pracy ze stroną ukraińską, 
proszę powiedzieć, z jakimi 
instytucjami współpracuje-
cie? Czy w zespołach pra-
cujących przy obiektach są 
specjaliści polscy i ukraiń-
scy? Ciężki sprzęt przyjeż-
dża z Polski? Kto te prace 
finansuje? O jakich kwotach 
mówimy? Rocznie? Czy przy 
poszczególnych projektach?

Prace finansuje przede wszyst-
kim polskie Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Środki do pozyskania są 
w dwóch programach: Miejsca 
Pamięci Narodowej za Grani-
cą oraz Ochrona Dziedzictwa 
Kulturowego za Granicą. Trzy 
lata temu wicepremier, mini-
ster kultury prof. Piotr Gliński 
powołał Instytut „Polonika”, 
który również jest aktywny 
na Cmentarzu Łyczakowskim. 
Czyli finasowanie rekonstrukcji 
i konserwacji nagrobków od-
bywa się z polskich pieniędzy, 
natomiast trzeba wziąć pod 
uwagę, że bieżące utrzymanie 
nekropolii – jako całości – jest 
w gestii strony ukraińskiej. Tu 
muszę podkreślić, że współ-
praca z Zarządem Cmentarza 
układa się bardzo dobrze. Na-
szej Fundacji udaje się zgro-
madzić rocznie około 500 tys. 
złotych na prace konserwator-
skie, czasem, jak w tym roku, 
trochę więcej. Ponadto duży 
program renowacji łyczakow-
skich kaplic prowadzi Instytut 
„Polonika”. Ciężki sprzęt jest 
lokalny, natomiast specjali-
styczny sprzęt konserwatorski 

przywozimy z Polski, podob-
nie jak preparaty i materiały 
konserwatorskie. W zespo-
łach pracują specjaliści polscy 
i ukraińscy. Ze strony polskiej: 
Krzysztof Jurków, Bartosz 
Markowski, Anna Sztymelska-
-Karczewska, Karolina Tałuć, 
Radosław Tusznio, Władysław 
Weker, a ze strony ukraińskiej 
Taras Beniach, Orest Dzyndra, 
Serhij Jakunin, Ołeh Kapustiak 
oraz Taras Oleszczuk.

I jeszcze jedno, czy w miej-
scach prac renowacyjnych 
jest upubliczniona informa-
cja o tym, kto prowadzi pra-
ce i kto je finansuje (wzorem 
informacji na wielgaśnych 
tablicach w przypadku pro-
jektów unijnych)?

Informujemy o pracach media 
lokalne, na rusztowaniach wi-
szą banery z informacją, kto 
finansuje prace i kto je prowa-
dzi. Natomiast po zakończeniu 
prac umieszczamy na nagrob-
kach, z tyłu albo z boku meta-
lowe tabliczki, mniej więcej 8 
na 15 cm, z tekstem informu-
jącym, w którym roku została 
wykonana praca, kto ją finan-
sował i kto prace wykonał. 
Tekst jest zapisany po polsku, 
ukraińsku i angielsku.

Dziękuję za rozmowę, gratu-
luję rozmachu i życzę powo-
dzenia!

Źródło fotografii:  
Dokumentacja konserwatorska

Fundacja Kultury i Dziedzic-
twa Ormian Polskich apeluje 
o pomoc przy rekonstrukcji 
pomnika ormiańskiego arcybi-
skupa Grzegorza Michała Szy-
monowicza dłuta Juliana Mar-
kowskiego, jednego z obiektów 
przewidzianych do konserwacji 
w 2020 r.:

Starania o konserwację tego 
pomnika trwały wiele lat, ze 
względu na zniszczenia po-
wojenne wymaga on wiele 
wysiłku konserwatorskiego i fi-
nansowego. Na fotografii w al-
bumie prof. Stanisława Niciei 
pomnik ten ma tablicę utwo-
rzoną w latach późniejszych, 
nie oddaje więc pierwotnego 
wizerunku.

Zwracamy się z apelem do 
czytelników – być może w Pań-
stwa rodzinnych zbiorach znaj-
dzie się zdjęcie z dawnych lat, 
sprzed ok. 1960 r.  – co umoż-
liwiłoby konserwatorom przy-
wrócenie pomnika i inskrypcji 
do pierwotnej postaci – z góry 
dziękujemy za pomoc.

Pomnik nagrobny abPa Szymonowicza Przed Pracami konSerwatorSkimi  
i w trakcie prac konserwatorskich. fot. k. tałuć



7

nr 44

PodPisy Pod zdjęciami: „Leon ter-oganian senior 1908 r.” „naPis na odwrocie: 
my Parents Leon ter-oganian and oLga née Pokrowska just after wedding 
in 1909.”

JUBILEUSZ:

XXX lat OTK
XXV lat ZWIĄZKU ORMIAN

Ormiańskie Towarzystwo 
Kulturalne w Krakowie oraz 
Związek Ormian w Polsce im. 
Ks. Abpa Józefa Teodorowicza 
w Gliwicach organizują wspól-
ną pielgrzymkę dziękczynną 
na Jasną Górę – dla uczczenia 
XXX-lecia (OTK) i XXV-lecia 
(Związek Ormian) działalności.
Przewidziana jest msza św. 

w obrządku ormiańskim w Ka-
plicy Cudownego Obrazu.
Pielgrzymka odbędzie się w hi-
storycznym dniu 24 październi-
ka, kiedy 390 lat temu biskup 
Mikołaj Torosowicz rozpoczął 
we Lwowie drogę Ormian 
polskich do unii z Kościołem 
rzymskokatolickim.

Zapisy przyjmują:
Anna Olszańska, 
tel. 695 025 566

Małgorzata Malkiewicz, 
tel. 509 639 616 

Bogdan Kasprowicz, 
tel. 602 131 933

Szczegółowe informacje i pro-
gram pielgrzymki zostaną 
podane w późniejszym termi-
nie. Uwaga! Obowiązują ry-
gory i obostrzenia związane 
z „pandemią” – maseczki, de-
zynfekcja rąk, utrzymywanie 
dystansu itp., a w przypadku 
wprowadzenia zakazu zgroma-
dzeń publicznych – organiza-
torzy zastrzegają sobie możli-
wość odwołania pielgrzymki.

Leon i Maria Ter-Oganianowie 
byli przyjaciółmi moich ro-
dziców Stanisława i Antoniny 
Włodarskich. Leon był kolegą 
mojego Ojca z wojska. Obaj 
odbywali służbę wojskową po 
ukończonych studiach w Szko-
le Podchorążych Artylerii we 
Włodzimierzu Wołyńskim 
w roku 1936. Od kiedy pamię-
tam, a urodziłam się w 1951 ro-
ku, Ter-Oganianowie – bo tak 
się o nich mówiło, lub Leono-
wie – przychodzili do nas na 
ulicę Asfaltową, na wszystkie 
święta i uroczystości rodzinne, 
jak imieniny Taty i Mamy. Le-
onowie byli rodzicami chrzest-
nymi naszego brata Janka… – 
i tak wartko toczy się opowieść 
o rodzinie Marii i Leona. Au-
torka Wspomnienia ubarwiła 
je fotografiami oraz uzupełniła 
o kalendarium życia i aktyw-
ności twórczej Ter-Oganiana; 
zestawieniami: publicystyki, 
przebiegu pracy społecznej, 
otrzymanymi medalami i wy-
różnieniami. Przytoczony jest 

również wywiad, którego Leon 
Ter-Oganian udzielił Katarzy-
nie Nazarewicz, a opubliko-
wany w gazecie „Życie War-
szawy” (7–8 stycznia 1980). 
Wywiad nosi tytuł Nietutejszy. 
Pracę zamyka wspomnienie 
z 17 września 1939 roku sa-
mego Ter-Oganiana.

Wymaga zaznaczenia, że Au-
torka Wspomnienia podkreśli-
ła wyraźnie wagę, jaką w dzie-
le Ter-Oganiana odegrała żona 
Maria, „świetnie zorganizowa-
na i pracowita”, która o sobie 
mówiła, że „całe życie spędziła 
przy maszynie do pisania”. Po 
prostu była wsparciem i sekre-
tarzem dla swojego męża.

Rękopiśmienną kopię Wspo-
mnienia Autorka podarowała 
do zbiorów Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Pol-
skich. Zespół FKiDOP składa 
Pani Dorocie Boratyńskiej-Ro-
man najserdeczniejsze podzię-
kowanie.

Goście mieli też możliwość 
obejrzenia wystawy pt. „Na po-
lu chwały – Ormianie w walce 
o niepodległą Polskę”. 

Kolejne spotkanie odbyło się 
26 września, a poprowadził je 
dr Franciszek Wasyl. Warszta-
ty poświęcone były metodyce 
poszukiwań genealogicznych. 
Poruszono kwestie poświęco-
ne różnorodności źródeł do 
badań, instytucji (archiwów, 
muzeów, bibliotek), do któ-
rych warto się zwrócić z proś-
bą o pomoc, oraz serwisom 
o tematyce genealogicznej do-
stępnym w Internecie.

Warsztaty przeznaczone są 
zarówno dla amatorów hi-
storii pragnących rozpocząć 
swoją przygodę z genealogią, 
jak i osób, które chcą posze-
rzyć posiadaną w tym zakresie 
wiedzę. Następne spotkania 
odbędą się w październiku. 
Wśród gości specjalnych bę-
dzie m.in. korespondent wo-
jenny – Witold Repetowicz 
(10.10.2020). Zadanie pu-
bliczne jest finansowane z do-
tacji MSWiA. Według infor-
macji organizatora warsztaty 
będą organizowane z zacho-
waniem wymaganych środków 
ostrożności. Organizator pro-

si o zabranie na wydarzenie 
własnych maseczek.

W ramach konsultacji integra-
cyjnych wszyscy zainteresowani 
będą również mogli w każdy 
poniedziałek od godziny 9 do 
17 (październik, listopad 2020) 
odwiedzić biuro Instytutu Pira-
mowicza mieszczące się w su-
terenie przy ulicy Bałuckiego 7 
we Wrocławiu. Zadanie publicz-
ne jest finansowane ze środków 
Gminy Wrocław, przy współ-
pracy Wrocławskiego Centrum 
Rozwoju Społecznego (www.
wielokultury.wroclaw.pl)

dr Andrzej Gliński

W anonsie organizatorów 
spotkania na temat publikacji 
można było przeczytać: Jest to 
jedna z niewielu pozycji książ-
kowych szczegółowo opisująca 
Armenię, jej kulturę, historię, 
a przede wszystkim jej lud. 
Romuald Karaś, przygoto-
wując tę publikację, zapisał 
się nawet na prywatne lekcje 
języka ormiańskiego. Do dziś 
jest to najbardziej kompetent-
na książkowa propozycja dla 
spragnionych wiedzy o tym 
zakaukaskim kraju. Karaś 
przeprowadził setki rozmów, 

co pozwoliło mu dobrze oddać 
ducha tego kraju i narodu. 
Jego rozmówcami byli m.in. 
katolikos Wazgen I, pisarz Ge-
vorg Emin, malarz Martiros 
Sarian. A także rzesze zwy-
kłych, życzliwych Ormian.

Zapis spotkania można obej-
rzeć na profilu https://www.
facebook.com/armenopolonia 
Nakład książki wyczerpał się 
już dawno, ale bywa ona do-
stępna na Allegro.

red

Dar Doroty Boratyńskiej- 
-Roman: Wspomnienie o Marii 
i Leonie Ter-Oganianach

Dzieje się we Wrocławiu!

W cyklu „Moja Armenia, 
moi Ormianie”

Ogłoszenie. 24 października 2020 
– Pielgrzymka na Jasną Górę

wydarzenia | 5 września 2020 r. w Centrum Kultury Ormian przy ulicy 
Kościuszki 37 AB (wejście od podwórka) odbyły się pierwsze warsztaty 
edukacyjne z cyklu „Ormianie polscy”, zatytułowane „Kościół Ormiański 
Apostolski i Katolicki – wspólna i oddzielna historia i liturgia”.

wydarzenia | 28 września w siedzibie Ośrodka 
Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce odbyło 
się spotkanie z reportażystą i publicystą Romu-
aldem Karasiem (rocznik 1935), autorem książki 
Szukam raju (1975; wyd. 2, zmienione, 1979).
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Zaraz po naszym wystąpieniu 
w internecie wyświetlony został 
4-minutowy film o historii pol-
skich Ormian, w którym udział 
wziął ks. Tadeusz Isakowicz- 
-Zaleski. 

Gratulujemy organizatorom, 
zwłaszcza László Kulcsarowi, że 
nie poddali się okolicznościom 
i w innej formule podtrzymali 
tę cenną tradycję. Głównymi 
organizatorami Festiwalu by-
li: Parafia ormiańskokatolicka 
w Gyergyószentmiklós, Or-
miańskokatolickie Stowarzy-
szenie Gyergyószentmiklós, 
Stowarzyszenie Węgierskich 
Ormian w Transylwanii. Jed-
nym z patronów medialnych 
Festiwalu był „Awedis”.

Festiwal można obejrzeć na 
Facebooku: należy wpisać Fe-
stivalul Artei Armenesti - Ör-
mény Művészeti Fesztivál lub 
Örmény Katolikus Plébánia 
Gyergyószentmiklós. Na Youtu-
be: wpisać Gyergyószentmiklós 
GyÖKE

Dziękujemy Sandzie Janosi 
Buslig, że oprowadziła nas po 
wystawach prezentowanych 
w programie festiwalu i dwóch 
(fotografii  z Armenii i wysta-
wy zabytkowych przedmiotów 
w Domu Ormiańskim) – poka-
zanych tylko przez nią w prze-
słanym nam filmie. 

* nazwa pochodzi od churutu 
– tradycyjnej przyprawy uży-
wanej przez Ormian w regio-
nie (Red.)

Monika Agopsowicz. 
Fot.  Ormiańskokatolickie 

Stowarzyszenie Gyergyószent-
miklós, Cristian Antoniewicz, 

Władysław  Deńca

10. Ormiański Festiwal Sztuki
WYDARZENIA | Jedna z „churutowych wspólnot”*, z Gheorgheni (Gyergyószentmiklós) w rumuńskiej Transylwanii,  
o której pisaliśmy w „Awedisie” nr 41, s. 16, zorganizowała 12 i 13 września tego roku 10. Ormiański Festiwal Sztuki.

Mimo niesprzyjających warun-
ków i konieczności zachowania 
„dystansu społecznego” Fe-
stiwal odbył się, choć inaczej 
niż dotąd, bo głównie online. 
Zarówno liczne punkty pro-
gramu, jak i odwiedziny go-
ści spoza Gyergyószentmiklós 
transmitowane były na żywo 
przez internet.

Festiwal miał podtytuł „Współ-
istnienie w Transylwanii”. Roz-
poczęły go cztery prezentacje: 
o kolekcji Julii Simó strojów lu-
dowych (prezentował György 
Kalamár); o wystawie fotografii 
związanych z totalitaryzmami, 
komunistycznymi więzienia-
mi i ludobójstwami (dr Zoltán 
Ábrám); o powstawaniu alfabe-
tu ormiańskiego (Liana Mina-
syan-Zakharyan); o wystawie 
fotografii węgierskich wąsów 
(Béla Tölgyesi). Następnie 
złożone zostały wieńce przed 
tablicą upamiętniającą węgier-
sko-ormiańskiego mechitary-
stę, Stepanosa Agonca Giuwe-
ra (1740–1824), urodzonego 
w Gyergyószentmiklós (patrz 
ramka poniżej).

Popołudnie otworzyły „Or-
miańskie smaki, ormiańskie 
zapachy”, w nich degustacje, 
prezentacje i prelekcje o bran-
dy „Birkas”, ormiańskiej kawie, 
przyprawach i herbatach. Był 
też pokaz przygotowywania 
churutu w wykonaniu Marii Ma-
zei. Prawie dwie następne go-

dziny odbywało się „Ormiańskie 
braterskie spotkanie na łączach 
z różnych stron świata”: pro-
wincji Lori w Armenii; samorzą-
du ormiańskiego XV dzielnicy 
w Budapeszcie; Siedmiogrodz-
kiego Ormiańskiego Kulturalne-
go Stowarzyszenia; warszawskiej 
Fundacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich... Do wieczo-
ra w Gyergyószentmiklós trwa-
ły imprezy kulturalne. Przez 
cały dzień w Domu Wspólnoty 
Ormiańskiej odbywały się po-
kazy, w tym nauka gotowania 
gandżaburu (tradycyjnej zupy). 
W niedzielę mszę św. w kościele 
ormiańskokatolickim odprawił 
ks. Hunor Gál. 

Podczas festiwalowej transmi-
sji online nie zabrakło i gości 
z różnych stron Polski, któ-
rzy w ograniczonym gronie 
10 osób zebrali się w jednym 
miejscu. Śledziliśmy punkty 
programu (głównie nadawane 
po węgiersku, ale to nam nie 
przeszkadzało) i sami byliśmy 
uczestnikami Festiwalu. Poja-
wiliśmy się na wizji, przedsta-
wiając się widzom i prezentując 
churuty, z których przygoto-
waliśmy zupę churutową, czyli 
gandżabur. Tu wypada dodać, 
że na naszym stole pojawiła się 
i miętowa nalewka (przesłana 
pocztą wraz z churutami przez 
Romę Obrocką), i dwa rodzaje 
bakłażanów, gołąbki w liściach 
morwy, lawasz, adżyka oraz 
pyszne ciasta.

Stepanos Agonc Giuwer 
(1740–1824) został wyświę-
cony w Wenecji w 1763 r. 
Spędził dziewięć lat w Tran-
sylwanii, przede wszystkim 
w Elisabethopolis (Dumbrăve-
ni), gdzie powołany został do 
gimnazjum mechitarystów za-
łożonego w 1746 r. Sprowa-
dzony do Wenecji, został tam 
w 1800 r. trzecim opatem 
generalnym. Kiedy Napole-
on kasował zakony we Wło-
szech, opatowi Stepanosowi 
udało się przekonać cesarza, 
by oszczędził San Lazzaro.
Pozostawił po sobie monu-
mentalne, 11-tomowe dzieło 
(w tłum.) Geografia czterech 
stron świata (1802–1806). 
(Na podstawie książki Clau-
de’a Mutafiana La Saga des 
Arméniens de l’Ararat aux 
Carpates, s. 292).
Po prawej – tablica w Gyer-
gyószentmiklós poświęcona 
mechitaryście

Przykładem odwiecznych 
związków siedmiogrodzkich 
i polskich Ormian jest za-
chowana do dziś oryginalna 
umowa przedślubna (krorąk) 
z 1728 r., w której zapisa-
no, że „odbyło się uroczyste 
swatanie między [rodzinami] 
panny Szakar – córki agi 
Hanko Chaso, mieszkanki 
Stanisławowa, a pana Kriko-
ra Sahagowicza, mieszkańca 
Dżurdży [Gyergyószentmi-
klós] w następujący sposób: 
przyszedł osobiście pan To-
ros Kirkorowicz – stryj narze-
czonego, jerespochan [staro-
sta kościelny] Dżurdży, pan 
Donig Lusigowicz Passakas 
i Toros Kirkorowicz [z rodu] 
innego Passakasa z Tyśmeni-
cy i poprosili pana agę Hanko 
Chaso i panią Marinę – ojca 
i matkę narzeczonej, żeby 
swoją ukochaną córkę pannę 
Szakar wydali i by została na-
rzeczoną i żoną wyżej wymie-
nionego pana Kirkora” (tłum. 
z ormiańskiego: Tatewik Sar-
gesjan).

Z całością umowy można za-
poznać się w: Girawrēnk’: 
Ormiańskie umowy przed-
ślubne ze Stanisławowa 
1693–1784, z wyliczaniem 
posagów na www.archiwum.
ormianie.pl/archiwuma.php? 
ida=15&id=83862&ik=1

lepienie „uszek” do gandżaburu 12 września 2020 r. na zdjęciu u góry 
– w gyergyószentmiklós: eva buslig i piroska kiss, na dole – maria 
ohanowicz, monika agopsowicz, janina lach i wiola khondkarian

podczas transmisji online, od lewej: sanda janosi buslig (mówi do nas po 
polsku), lászló kulcsar i csilla vincze

na festiwal do gyergyószentmiklós z odległego o 500 km eforie przyjechali 
pena i cristian antoniewiczowie (po lewej). po prawej – państwo kalamár
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Źle się dzieje na Bliskim Wschodzie 
w 100. rocznicę traktatu w Sèvres
POLITYKA | 10 sierpnia 1920 r. podpisano traktat pokojowy pomiędzy Imperium Osmańskim a państwami Ententy. 
Sto lat później w regionie wcale nie zanosi się na pokój, a napięcie wciąż rośnie.

dr Andrzej Gliński – historyk 
specjalizujący się w dziejach 
samorządu ormiańskiego na 
ziemiach polskich w czasach 
nowożytnych; absolwent Uni-
wersytetu Wrocławskiego; 
stopień doktora uzyskał na 
podstawie rozprawy pt. Gmi-
na ormiańska w Stanisławo-
wie w drugiej połowie XVII 
i w XVIII wieku – organizacja, 
gospodarka, codzienność; 
autor artykułów naukowych 
i popularnonaukowych, pre-
zes Zarządu wrocławskiego 
stowarzyszenia naukowego 
pn. Instytut Grzegorza Pi-
ramowicza, stały współpra-
cownik Ośrodka Badań nad 
Kulturą Ormiańską w Polsce 
przy Polskiej Akademii Umie-
jętności, członek zespołu 
edytorskiego serii Pomniki 
dziejowe Ormian polskich, 
współpracownik naukowy 
Fundacji Kultury i Dziedzic-
twa Ormian Polskich w War-
szawie; interesuje się także 
geopolityką Kaukazu i Bli-
skiego Wschodu.

Na mocy traktatu z Sèvres 
Turcja utraciła szereg teryto-
riów, między innymi na rzecz 
Grecji – Trację Wschodnią po 
Morze Czarne z Adrianopo-
lem i półwysep Gallipoli oraz 
region Smyrny, zaś zachodnia 
i południowa Anatolia zosta-
ły podzielone na dwie strefy 
wpływów – włoską i francuską. 
Wschodnia Anatolia, od Mo-
rza Czarnego po jezioro Wan 
i granicę perską, miała należeć 
do Armenii. Warto podkreślić, 
że Armenia miała uzyskać do-
stęp do Morza Czarnego przez 
ważny port w Trapezuncie. 
W południowej części Anatolii 
miał powstać autonomiczny 
Kurdystan ze stolicą w mieście 
Diyarbakır. Zaznaczyć należy, 
że ze strony polskiej traktat 
sygnował Maurycy Zamoyski. 
Pełny tekst traktatu dostępny 
jest w Internecie (https://wwi.
lib.byu.edu/index.php/Peace_
Treaty_of_Sèvres). W związku 
z obaleniem sułtanatu w Turcji 
i utworzeniem republiki, która 
zwyciężyła w wojnie z Grecją 
i Armenią, broniącymi zapisów 
traktatu, nie wszedł on w życie. 
Warto pamiętać, że właśnie 
wtedy wojska tureckie wraz 
z oddziałami Armii Czerwonej 
zostały wprowadzone m.in. 
w rejony, które były przed-
miotem sporu między Armenią 
a Azerbejdżanem (Nachicze-
wan, Zangezur i Karabach).

Ustalenia traktatu w Sèvres 
zostały zastąpione 24 lipca 
1923 r. przez traktat podpi-
sany w Lozannie. Należy przy-
pomnieć, że w wyniku tego 
dokumentu około 2 mln osób 
zostało zmuszonych do opusz-
czenia swoich domów. Traktat 
nie rozwiązał też sporów tery-
torialnych między Turcją a in-
nymi państwami. W 1974 r. 
Turcja dokonała krwawej in-
wazji na Cypr, tworząc turecką 
republikę Cypru Północnego.

Na początku tego roku prezy-
dent Erdoğan „dogadał się” 
z Rosją w Syrii i w związku 
z tym w Idlibie (północna 
Syria) najprawdopodobniej 
powstanie „emirat Al-Kaidy” 
pod tureckim protektoratem. 
Jest to typowe dla Rosjan 
zamrażanie konfliktu. Brak 
szans na jakikolwiek ekono-
miczny rozwój tego rejonu 
pod takim zarządem. Wszy-
scy normalni ludzie stamtąd 
i tak uciekną do Europy, bo 
kto chciałby żyć pod takim 
panowaniem?! Żal tych ludzi 
skazanych na biedę, niena-
wiść i terroryzm. Można się 
domyślić negatywnych skut-
ków dla bezpieczeństwa świa-
towego, jakie będzie miało  
takie upadłe państwo. Kolej-
na Somalia? Dziś prezydent 
Erdoğan szantażuje Euro-
pejczyków uchodźcami ze 
strefy konfliktu, który sam 
pomógł przedłużyć. Gdyby 
Turcja nie wspierała przez 
kilka ostatnich lat tak zwane-
go Państwa Islamskiego oraz 
islamistów z Dżabhat an-Nu-
sra (klon Al-Kaidy w Syrii), 
to wojna trwałaby tam krócej 
i nie byłoby takiej tragedii 
uchodźców. Czy trzeba pisać, 
że Państwo Islamskie w Syrii 
pokonali Kurdowie zwalczani 

przez Turcję i nazywani terro-
rystami? Ilu Kurdów musiało 
opuścić terytoria zaatako-
wane przez Turcję? Jaka or-
ganizacja w Idlibie jest teraz 
tureckim sojusznikiem numer 
jeden? – dawna Al- Kaida. Ta 
„organizacja” postanowiła 
się sprytnie przebrandować 
i zmieniła nazwę…

Przywódcy państw UE odrzu-
cili 13 grudnia 2019 r. ustale-
nia turecko-libijskie w sprawie 
granicy na Morzu Śródziem-
nym, które pomijały prawa 
Grecji i Cypru do ich wyłącz-
nych stref ekonomicznych wo-
kół wysp. Prawdziwym powo-
dem sporu są odkryte w 2011 
r. złoża gazu Afrodyta, znajdu-
jące się w obrębie cypryjskiej 
EEZ (135 km na południe od 
Cypru i 34 km na zachód od 
izraelskich złóż gazu Lewiatan, 
a także ok. 80 km na północ-
ny wschód od egipskich złóż 
Zohr). Złoża te zawierają około 
100–170 mld m3 gazu. Sprawa 
zwiększyła napięcia między 
Turcją, Grecją, Cyprem i Egip-
tem. Libijski generał Haftar 
(który jest przeciwnikiem rzą-
du w Trypolisie, będącego so-
jusznikiem Turcji) spróbował 
nieudanego ataku na Trypolis. 
W tym samym czasie prezy-
dent Egiptu wzywał do „akcji” 
przeciwko „państwom wspie-
rającym terroryzm”, mając wy-
raźnie na myśli Turcję i Katar. 
Rząd w Trypolisie utrzymał się 
dzięki pomocy wojskowej wy-
słanej przez Turcję (w tym no-
woczesne drony bojowe).

W ostatnich tygodniach znów 
narasta napięcie dotyczą-
ce granic wód terytorialnych 
w kontekście prób nielegal-
nego wydobycia przez Turcję 
gazu ziemnego. Prezydent 
Erdoğan w tym roku publicz-
nie wypowiada się w sposób 
bardzo agresywny. Przypomi-
na średniowieczną bitwę pod 

Manzikertem, w której Turcy 
wygrali z Bizancjum, i twier-
dzi, że sytuacja wkrótce się 
powtórzy. Warto przypomnieć, 
że oba kraje (Grecja i Turcja) 
należą do NATO, ale grożą so-
bie wojną… W obecnej sytu-
acji, kiedy rząd Stanów Zjed-

noczonych jest bardziej zajęty 
problemami Dalekiego Wscho-
du i Chin, może dojść do no-
wej katastrofy geopolitycznej 
na Bliskim Wschodzie. Jedność 
transatlantycka jest również za-
grożona. Należy przypomnieć, 
że w momencie kiedy Turcja 
zaatakowała Kurdów w pół-
nocnej Syrii, USA nałożyły na 
Turcję sankcje, do których Eu-
ropa się nie dołączyła. Europa 
natomiast prowadzi chwiejną 
politykę. Kraje europejskie zaj-
mują różne stanowiska w kon-
flikcie grecko-tureckim. Grecję 
wspiera Francja, która realizu-
je swoje ekonomiczne intere-
sy (koncern Total), natomiast 
Turcja ma wsparcie Niemiec, 
które są szantażowane wywo-
łaniem przez Turcję nowego 
kryzysu migracyjnego. Niemcy 
wolały płacić Erdoğanowi wiele 
miliardów euro haraczu za tzw. 
uspokojenie sytuacji i nieprze-
puszczanie imigrantów. Teraz 
mści się błędna polityka, któ-
ra nie daje żadnego dobrego 
wyjścia z tej sytuacji. Czy w ta-
kim razie doczekamy się no-
wego układu monachijskiego,  

w którym Grecja zostanie zmu-
szona do oddania części swoich 
wysp i wód terytorialnych?

Polityka ustępstw, do której 
dążą obecne Niemcy, może 
doprowadzić do dużego kon-
fliktu zbrojnego, w którym mo-
że ucierpieć również Armenia. 
Dlatego właśnie teraz, w 100. 
rocznicę traktatu w Sèvres, po-
winniśmy domagać się twardej 
i zgodnej polityki europejskiej, 
która będzie zdecydowaną od-
powiedzią na rewanżystowską 
politykę współczesnej Turcji. 
Sankcje ekonomiczne, które 
powinny objąć najwyższych 
urzędników w Turcji oraz 
wyższe kadry zarządzające 
tureckimi przedsiębiorstwa-
mi związanymi z przemysłem 
wydobywczym, wydają się nie-
zbędne do uratowania pokoju 
w tej części świata.

dr Andrzej Gliński

RozbióR północnej części impeRium osmańskiego według TRakTaTu z sèvRes (1920). sTRzałką zaznaczony obszaR, 
kTóRy miał pRzypaść aRmenii. TRakTaT nigdy nie wszedł w życie. FoT. wikimedia commons

TuRecki sTaTek oRuç Reis wysłany do poszukiwania złóż gazu pRzy wybRzeżu 
gReckiej wyspy kasTelloRizo, co pRzyczyniło się do wzRosTu napięcia  
w Regionie. FoT. dw

TuReckie wojska w północnej syRii. FoT. voice oF ameRica
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Rok 1920 – część III. Odwrót 
HISTORIA | Z okazji tegorocznej setnej rocznicy bitwy warszawskiej 1920 r. zachęcamy do lektury serii artykułów poświęco-
nych historii tego zwycięstwa i udziałowi w nim polskich Ormian.

Wiosenna euforia trwała nie-
stety krótko. Jeden po dru-
gim przekwitały piękne kwiaty 
zwycięstwa, a wojsk cofających 
się na całej blisko 2000 kilo-
metrów mającej linii obrony – 
od Dźwiny na północy, przez 
Berezynę i Dniepr po Dniestr 
na południu – nie witano już 
radością i kwiatami, lecz że-
gnano płaczem i załamaniem 
przed spodziewanym zalewem 
barbarzyńców ze wschodu. Co 
to była za zaraza, opisała nie 
tylko Zofia Kossak-Szczucka 
w Pożodze, ale znajdziemy po-
dobne opisy gwałtu i zbrodni 
w sowieckiej literaturze, vide 
Izaak Babel i jego Dziennik 
1920, jak również w pamiętni-
kach obrońców Płocka z sierp-
nia 1920 r.

Wiosenne zwycięstwa wzmoc-
niły ducha bojowego armii, 
pozwoliły na przeszkolenie 
kadry oficerskiej i żołnie-
rzy w warunkach polowych, 
a ponadto przyczyniły się do 
wzrostu pozytywnej samooce-
ny społeczeństwa polskiego 
i jego młodego państwa. Ale 
tymczasem odwrót, na całej 
linii. Tyle że wojskowe aspek-
ty tego, zwykłego w czasach 
wojny, manewru znane były je-
dynie sztabowcom i naczelne-
mu wodzowi. Społeczeństwo, 
nieświadome przyczyn i celów 
strategicznych, i taktycznych 
zwrotów na froncie, z dnia na 
dzień przyjmowało za dobrą 
monetę propagandę sowiecką 
szerzoną zarówno przez kręgi 
komunistyczne w Polsce, jak 
i przez zachód Europy, i to nie 
tylko przez Niemcy, ale rów-
nież Francję i Anglię. Wieści 
o „zmiażdżeniu” polskiej ar-
mii, panicznej ucieczce „pol-
skich panów” i zwycięskim, 
błyskawicznym pochodzie 
Armii Czerwonej, przy jedno-
czesnym okrążeniu w sierpniu 
1920 r. Warszawy, musiały wy-
wołać trwogę o los Polski.

Rzeczywistość strategicz-
na wyglądała trochę inaczej. 
Wyobraźmy sobie, że wiosną 
1920 to nie polskie wojska 
stoją w Mińsku i Kijowie, lecz 
sowieckie w Białymstoku, 
Brześciu i Rzeszowie. Tak, tak 
w Rzeszowie. Ukraińcy i dzi-
siaj twierdzą, że Podkarpacie 
po Krynicę i Nowy Sącz to ich 
ziemie, a już car Mikołaj II 
w 1915 r., gdy meldowano mu 
o zajęciu Rzeszowa, mówił: 
„Riasziw? Da ja znaju – staryj 
russkij gorod Riasziw”! Wy-
obraźmy sobie dalej, że nie 
ma z nami białoruskich par-
tyzantów, braci Józefa i Stani-
sława Bułak-Bałachowiczów 
i braci Dąmbrowskich, nie 
ma armii Petlury, nie ma pod  

Zadwórzem Małopolskiej Ar-
mii Ochotniczej! Czy Rosja So-
wiecka, po pokonaniu wszyst-
kich kontrrewolucyjnych armii 
wewnątrz kraju, a stojąc u wrót 
Warszawy i Krakowa, zrezy-
gnowałaby z Warszawy i Pol-
skiej Republiki Sowieckiej?

Dowództwo polskie było zgod-
ne co do tego, że prowadzone 
przez niemal cały rok 1919 
rozmowy pokojowe z Moskwą 
były tylko zasłoną dymną 
przed przygotowywanym ata-
kiem na Polskę, oraz że głów-
nym teatrem walki będzie front 
północno-wschodni. Doskona-
le zorganizowany wywiad, na-
słuch radiowy, złamanie rosyj-
skich szyfrów, wywiad lotniczy 
– potwierdzały koncentrację, 
od wczesnej wiosny 1920, wiel-
kich sił w okolicy Smoleńska. 
I nie były to już siły „rewolucyj-
ne”, składające się z nieprze-
szkolonych robotników i chło-
pów, ale wojsko z prawdziwego 
zdarzenia. Przede wszystkim 
dawni carscy oficerowie, któ-
rych propaganda bolszewicka 
kupiła na zasadzie rozdmu-
chania „zagrożenia bytu świę-
tej Rosji” przez Polskę. Warto 
zwrócić uwagę, że wszyscy 
wyżsi dowódcy (poza jednym, 
jedynym robotnikiem – Ticho-
nem Chwiesinem, dowódcą 
Grupy Mozyrskiej, nawiasem 
mówiąc, rozgromionej przez 
Piłsudskiego nad Wieprzem) 
od Michaiła Tuchaczewskiego 
począwszy, byli pułkownikami 
armii carskiej, absolwentami 
Aleksandryjskiej Szkoły Wo-
jennej w Moskwie i Akademii 
Sztabu Generalnego. Wojsko 
to było doskonale wyposażone 
w sprzęt bojowy (armaty, ckm-y,  
samoloty), umundurowane 
(buty!) i zaprowiantowane. Po-
nadto pokonanie przez bolsze-
wików armii białych (zarówno 
na Syberii, jak i ofensyw ge-
nerałów Denikina i Judenicza 
oraz likwidacja w marcu 1920 
republiki murmańsko-archan-
gielskiej z wojskami gen. Mille-
ra) spowodowało, że wszystkie 
siły Armii Czerwonej mogły 
być skierowane przeciwko Pol-
sce.

Przygotowaną już rosyjską 
ofensywę uprzedził Piłsud-
ski atakiem na Kijów w maju 
1920 r., który całkowicie za-
skoczył bolszewików i spowo-
dował przesunięcie terminu 
ataku na froncie białoruskim. 
Trzeba było na gwałt ścią-
gać z Kaukazu armię konną 
Siemiona Budionnego, żeby 
zabezpieczyć front południo-
wo-wschodni. Wbrew nazwie 
nie była to zbieranina kozaków 
z szablami, lecz niesłychanie 
sprawna, doskonale uzbrojona  

w armaty (48 dział), ckm-y 
(350), samoloty (3 eskadry) 
i 4 pociągi pancerne, blisko 
50-tysięczna armia. Piłsud-
ski pierwotnie liczył na to, że 
Ukraińcom Petlury uda się na 
tyle zorganizować niepodle-
głe państwo ukraińskie, aby 
z niewielką polską pomocą 
udało się odepchnąć Rosjan 
za Dniepr. Kiedy okazało się to 
przerastać siły Petlury i trzeba 
było ewakuwować się z Kijowa, 
Żytomierza, Berdyczowa, etc., 
wyznaczył swoim dowódcom 
(Rydz-Śmigły) zadanie utrzy-
mania jak najdłużej frontu na 
przedpolach Lwowa.
Front północno-wschodni miał 
pierwotnie zadanie wycofania 
się na linię okopów niemieckich 
z I wojny i utrzymanie tam woj-
ny pozycyjnej do czasu zorga-
nizowania posiłków – przerzu-
cenia armii polskich z Ukrainy 
oraz odwodów z Wielkopolski.

14 maja z „Bramy smoleń-
skiej” wyprowadzone zostało 
uderzenie sowieckie, które zo-
stało odparte. Wojska polskie 
wzmocnione odwodami (grupa 
gen. Sosnkowskiego) podjęły 
kontratak, przywracając, ale 
i nieco skracając linię frontu. 
Ofensywa rosyjska na froncie 
północno-wschodnim (w no-
menklaturze rosyjskiej – Front 
Zachodni) stanęła na blisko  

dwa miesiące. Tuchaczewski 
zmienił taktykę. Po sukcesach 
Budionnego na Ukrainie – ścia-
gnął z frontu południowego 
3 Korpus Konny Gaj-Chana.

Tu jestem winien PT. Czytelni-
kom trochę dłuższą dygresję 
pt. „czto takoje Gaj-Chan”. Biję 
się w piersi, że w poprzednim 
odcinku napisałem był, iż z Ar-
mią Czerwoną na Warszawę 
szli wprawdzie zdrajcy Polacy, 
ale nie było tam Ormian. Otóż 
stwierdzenie to jest tylko o ty-
le prawdziwe, że nie było tam 
Polaków ormiańskiego pocho-
dzenia – polskich Ormian. Bo 
jeden, i to niezwykle znaczący, 
Ormiaszka był. W naszej hi-
storii znany pod ksywką „Gaj- 
-Chan” na terenie Rosji używał 
pseudonimu „Banwor” (orm. 
robotnik). Otóż cały ten Gaj to 
po prostu Hajk Bżyszkian, nasz 
ormiański rodak, który w cza-
sie I wojny jako oficer w armii 
carskiej dowodził batalionem 
na froncie tureckim. Po wybu-
chu rewolucji październikowej 
dołączył do bolszewików, zo-
stając dowódcą oddziału kawa-
lerii. Jego oddziały, podobnie 
jak żołdacy Budionnego, prze-
ścigali się w mordach i rabun-
kach ludności cywilnej. Jeńców 
programowo nie brali... Za-
służyli się szczególnie w ataku 
na Płock w sierpniu 1920 r. 

– mordując setki cywilnej lud-
ności, w tym kobiet i dzieci... 
W pamiętnikach płocczan, 
którzy przeżyli, wyglądało to 
następująco:

Na miasto nieustannie spadał 
grad kul z nieprzyjacielskich 
dział, wybuchały pożary, wali-
ły się budynki. Słynni z okru-
cieństwa „czerwoni Kozacy” 
przechodzili samych siebie. 
Bogaty Płock padł łupem 
żądnych mordu i grabieży soł-
datów. W mieście działy się 
straszne sceny, łupiono domy 
i sklepy, mordowano cywi-
lów. Kto stał na drodze, brał 
w łeb szablą albo w brzuch 
begnetem. Jeńców w mieście 
nie brano w ogóle. Brano za 
to gwałtem kobiety.To właśnie 
podczas tego ataku doszło do 
pamiętnej w dziejach zbrod-
ni na pacjentach i załodze 
szpitala. Gdy w ręce rosyjskie 
wpadł szpital wojskowy – po-
nad stu rannych padło ofiarą 
mordu, pielęgniarki zaś, które 
nie ukryły się, gwałcono i ka-
leczono.
  
„Na wojnie, jak na wojnie”, 
przykre jest jednak to, że w Ar-
menii do dzisiaj ten bandyta 
jest traktowany jak bohater, 
ma swoje pomniki i ulice!

Wracając jednak do sytuacji 
na Froncie Zachodnim – jego 
głównodowodzący gen. Tu-
chaczewski, po skoncentrowa-
niu wszystkich sił (270 tysięcy 
bezpośrednio frontowych żoł-
nierzy), uzupełnieniu rezerw 
(ponad 400 dział, 1500 ckm, 
samoloty) 4 lipca ruszył do 
ataku. Uderzenie Armii Czer-
wonej pod względem taktycz-
nym i operacyjnym polegało 
na koncentracji dużych sił ru-
chomych na prawym skrzydle, 
tj. północnym skrzydle frontu 
(wzdłuż wschodniej granicy 
wrogo nastawionych do Polski 
Litwy, Łotwy i Niemiec – Prusy) 
i systematycznym oskrzydalniu 
wojsk polskich przez znajdują-
cy się na skrajnej prawej flan-
ce, szybko manewrujący Kor-
pus Konny Gaj-Chana.
Wojska polskie (70 tysięcy) 
zagrożone od flanki musiały 
skracać front i cofać się. Takty-
ka ta dała nadspodziewane re-
zultaty. Nastąpił szybki odwrót 
wojsk polskich, najpierw na li-
nię okopów niemieckich z 1916 
r., których jednak – wobec 
obecności sowieckiej kawalerii 
na tyłach – nie udało się utrzy-
mać, tak że w końcu lipca woj-
ska sowieckie stanęły na linii 
Bugu. 10 sierpnia linia frontu 
znalazła się na wysokości Prza-
snysza, Wyszkowa, Siedlec, 
„czerwoni kozacy” Gaj-Chana 
bili się w Mławie i Sierpcu,  

Plakat Projektu kajetana Stefanowicza, 1919 r., MuzeuM józefa 
Piłsudskiego w sulejówku
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– panika – zwycięstwo
docierając ostatecznie do Płoc-
ka i Działdowa. 10 sierpnia 
Tuchaczewski wydał dyrektywę 
uderzenia na Warszawę.

W trakcie ofensywy odbywał 
się w Piotrogrodzie i Moskwie 
II Kongres Kominternu. Na-
strój triumfu był zupełny. De-
legaci rozjechali się przekonani 
o upadku Warszawy i rychłym 
połączeniu Armii Czerwonej 
z planowaną rewolucją komu-
nistyczną w Niemczech. Zarów-
no w opisie, jak i na mapie so-
wiecki marsz w głąb etnicznej 
Polski rzeczywiście wyglądał 
jak wielki triumf. I wszystkie 
defetystyczne głosy o „końcu 
Polski” miały jakieś uzasad-
nienie. Wszak Tuchaczewski 
mówił o „zmiażdżeniu”, „roz-
pyleniu” i „ostatecznym rozbi-
ciu i zdemoralizowaniu biało-
Polaków”. Tylko Piłsudski był 
spokojny, żelazną ręką trzymał 
w ryzach sztab naczelny i do-
wódców swoich armii, tchnąc 
w nich wiarę, że wszystko jest 
w porządku, a polski kontratak 
rozbije sowieckie marzenia 
o „podpalaniu Europy”. Przy-
pominał, że już w 1919 r. wska-
zywał na główny teatr wojny na 
froncie północno-wschodnim, 
na znaczenie Ukrainy i na ko-
nieczność wciągnięcia Rosjan 
w pułapkę dla zadania śmier-
telnego ciosu. Niestety nie 
wszyscy go słuchali..., jeszcze 
był Wodzem Naczelnym, ale 
wielu widziało się już na jego 
miejscu, wielu rozglądało się 
za rozmowami z Sowietami 
i oglądało się na Francuzów 
i Anglików, wielu było goto-
wych na przyjęcie najbardziej 
upokarzających warunków, by-
le tylko zatrzymać tę sowiecką 
nawałnicę.

Jeśli zwrócić uwagę na kalen-
darium wydarzeń – to trud-
no się dziwić. Jeszcze 4 lipca 
Armia Czerwona jest daleko 
na wschodzie, za Berezyną 
i Szczarą, jeszcze Mińsk i Wil-
no są w polskich rękach, ale 
po dwóch tygodniach – 20 lip-
ca – armie polskie są 400 ki-
lometrów na zachód, a Mińsk, 
Wilno, Grodno zajęte przez 
bolszewików. 2 sierpnia traci-
my Brześć – o który Piłsudski 
chciał oprzeć kontruderzenie 
– i niemal w panice cofamy się 
nadal, a Budionny na południu 
podchodzi pod Lwów, zagrażą-
jac od południa koncentrowa-
nym siłom polskim. 12 sierpnia 
dywizje bolszewickie rozpo-
czynają natarcie na Radzymin 
i Ossów celem otwarcia drogi 
na Warszawę. We wszystkich 
mediach świata – w ślad za 
propagandą sowiecką – kró-
lują wieści o całkowitym upad-
ku Polski. Ze stolicy w panice 
uciekają wszyscy dyplomaci 
obcych państw, pozostają tylko 
przedstawiciel Watykanu Achil-
le Ratti, późniejszy papież Pius 
XII, i misje wojskowe.

Okazuje się, że poza Ukraińca-
mi Petlury i Węgrami nie ma-
my żadnych sprzymierzeńców, 
żadnych przyjaciół...

Przed wielką bitwą o Warsza-
wę – przez wielu rozumianą 
jako bitwa ostatnia, bo jeśli 
stolica padnie...  – mieliśmy 
w kraju wroga wewnętrznego 
w postaci komunistów nie tylko 
w rejonie działań wojennych 
(pod koniec lipca przerzucono 
z Moskwy Tymczasowy Komitet 
Rewolucyjny Polski z Felik-
sem Dzierżyńskim, Edwardem 
Próchniakiem, Julianem Mar-
chlewskim, Feliksem Konem, 
Józefem Unszlichtem, jako 
rząd marionetkowy dla plano-
wanej Polskiej Republiki Rad 
– nawiasem mówiąc, kilkuty-
godniowe rządy tego „rządu” 
na Wileńszczyźnie i Podlasiu 
to okres niezwykle krwawego 
terroru), bo również w wielu 
regionach wewnątrz kraju do-
chodziło do komunistycznych 
ruchawek, ale co gorsza cał-
kowicie negatywny był również 
stosunek państw Ententy, i to 
zarówno rządów, jak i podbu-
rzanej przez sowiecką propa-
gandę ludności.

Już 9 maja angielski komitet 
„Ręce precz od Rosji” zboj-
kotował załadunek sprzętu 
wojskowego dla Polski, 21 ma-
ja strajk kolejarzy w Bratysła-
wie uniemożliwił dostawy dla 
Polski, 15 lipca strajk doke-
rów gdańskich (trwajacy do 
24 sierpnia) zamroził wszelkie 
dostawy przybywające drogą 
morską, a 25 lipca rząd Rzeszy 
Niemieckiej zabronił przewo-
zu broni i amunicji dla Polski 
przez terytorium niemieckie. 
12 sierpnia na konferencji 
związków zawodowych i Partii 
Pracy uchwalono rozpoczęcie 

strajku generalnego, jeśli rząd 
Wielkiej Brytanii nie zaprze-
stanie prowadzenia polityki 
propolskiej. Edgar Vincent 
D’Abernon – członek angiel-
skiej misji wojskowej w Polsce, 
zanotował stanowisko Czecho-
słowacji: „Masaryk [prezydent 
Czechosłowacji – red.] uważał 
za rzecz bezwzględnie pewną 
nie tylko zdobycie Warszawy 
przez armię bolszewicką, ale 
nawet przestrzegał nas, byśmy 
nie organizowali żadnej pomo-
cy militarnej na korzyść Pola-
ków...” 

Już zresztą zaczynają nas szar-
pać z boków i z tyłu hieny. 
Czesi, nie dość, że nie prze-
puszczają przez swoje tery-
torium transportów z zaopa-
trzeniem dla Polski – atakują 
Zaolzie, Niemcy szykują się do 
zaboru Śląska, Wielkopolski 
i Pomorza. Oddajmy głos Pił-
sudskiemu:

Pod wrażeniem tej nasuwa-
jącej się chmury gradowej 
łamało się państwo, chwiały 
się charaktery, miękły serca 
żołnierzy. Dla naszej polskiej 
strony pod wpływem wyda-
rzeń wytwarzał się coraz wy-
raźniej i coraz jaśniej poza 
frontem zewnętrznym front 
wewnętrzny, który swą siłą we 
wszystkich historiach wojen 
był zwiastunem klęski i naj-
większym czynnikiem prze-
granej nie bitew, lecz wojen. 
Państwo trzeszczało, wysiłki 
wojsk rozdrabniały się w od-
ruchach, a praca dowodzenia 
z dniem każdym była trud-
niejszą i cięższą moralnie. 
Niechybnie, wśród powodzi 
trwogi, bezwładu i bezsilno-
ści były próby zorganizowania 
elementu walki i elementu si-
ły...

Piłsudski pisze w Roku 1920, 
że były to tylko „próby zorga-
nizowania”, ale przecież oka-
zały się skuteczne, pozwoliły 
opanować panikę i wytrwać. 
W sytuacji dramatycznego za-
grożenia, nastąpiła olbrzymia, 
bezprecedensowa mobilizacja 
sił całego narodu do walki 
z najeźdźcą. Sytuację na zaple-
czu frontu opanował gen. Ka-
zimierz Sosnkowski, stosując 
zdecydowane, nierzadko dra-
końskie metody, np. wprowa-
dzając wojskowe sądy doraźne 
wobec osób cywilnych.
W całym kraju dziesiątki tysię-
cy osób wstępowały do tworzo-
nej od 1 lipca przez gen. Józefa 
Hallera Armii Ochotniczej. To 
żołnierze Małopolskich Od-
działów Armii Ochotniczej 
w postaci kompanii kapita-
na Zajączkowskiego stanęli 
17 sierpnia do nierównej walki 
z armią Budionnego w bitwie 
pod Zadwórzem, zwanej pol-
skimi Termopilami. Z 330-oso-
bowego oddziału poległo wte-
dy 318 żołnierzy wraz z Kon-
stantym Zarugiewiczem.

1 lipca powstała Rada Obrony 
Państwa z Piłsudskim na czele, 
która – mimo różnic politycz-
nych w jej łonie przystąpiła 
energicznie do działań. Władzę 
cywilną w kraju przejął Rząd 
Obrony Narodowej z Wincen-
tym Witosem na czele i Igna-
cym Daszyńskim jako wicepre-
mierem. 6 sierpnia Naczelny 
Wódz opracował nowy plan 
operacji militarnej – kontrude-
rzenie znad Wieprza – który 
odwrócił bieg katastrofalnych 
dla państwa wydarzeń. Jedno-
cześnie szefem sztabu zobo-
wiązanym do rozpisania planu 
kontrataku na poszczególne 
oddziały zostaje doświadczony 
gen. Tadeusz Jordan-Rozwa-
dowski. Od 13 sierpnia trwały 
krwawe walki pod Radzymi-
nem, a pod Ossowem ksiądz 
Ignacy Skorupka z krzyżem 
w ręku prowadził żołnierzy do 
kontrataku. Frontalny atak na 
Warszawę został zatrzymany, 
Gaj-Chan doszedł do Płocka, 
a Budionny pod Lwów.

Cały świat przeciw nam. 
A jednak 12 sierpnia na stację 
w Skierniewicach wjeżdża po-
ciąg z Węgier, któremu udało 
się tam dotrzeć poprzez Ru-
munię. Ponad 60 milionów po-
cisków karabinowych, poważna 
ilość pocisków artyleryjskich 
różnych kalibrów, 30 tysięcy 
karabinów i kilka milionów 
różnych części zapasowych. 
Była to konieczna i niezbędna 
kroplówka tuż przed operacją.
Gdy mówimy o wojnie polsko-
-bolszewickiej musimy pamię-
tać, że Rosja – mimo skutków 
rewolucji – była państwem, 
które de facto nie przegrało 
wojny, a wszystkie pracujące 
na cele wojskowe fabryki mia-
ła na swoim terytorium. Rząd 

miał pełny, nieskrępowany 
dostęp do zaopatrzenia dla 
wojska. Polska nie miała nic. 
Zaborcy nie byli zainteresowa-
ni budową fabryk broni i amu-
nicji na naszym terytorium. 
Tworzące się państwo wszystko 
– od bagnetu po armaty i sa-
moloty – musiało kupować na 
zewnątrz. Nawet organizowa-
nie oddziałów konnych było po 
prostu niemożliwe z powodu 
braku wyszkolonych koni woj-
skowych. Wszak zwykła szkapa 
od pługa nie nadawała się do 
szarży...

A Piłsudski – obserwując ma-
newry Budionnego i Gaj-Chana 
– cały czas nalegał na tworze-
nie pułków ułanów i strzelców 
konnych. I nagle wydało się, 
że wszystko na nic, a złorze-
czenia malkontentów na Wo-
dza Naczelnego były słuszne... 
Piłsudski uciekł z Warszawy... 
Złożył rezygnację z funkcji Na-
czelnego Wodza na ręce pre-
miera Witosa i objął dowódz-
two 4 Armii, przygotowywanej 
w rejonie Dęblina i Kocka do 
kontruderzenia znad Wieprza. 
Jednak Piłsudski wiedział, co 
robi. Przez dwa dni objeżdżał 
skoncentrowane oddziały, jed-
nostka po jednostce, przema-
wiał do żołnierzy, rozdawał 
ordery, budził ducha walki, 
odwagi i męstwa. Żołnierze 
zmęczeni ciągłym odwrotem, 
zniechęceni przegrywanymi 
bitwami i potyczkami – nagle 
odzyskali wiarę w zwycięstwo. 
A były to jednostki jedne z naj-
lepszych – dobrze uzbrojone, 
wyposażone i wyszkolone dy-
wizje wielkopolskie i niezwykle 
bitni górale podhalańscy. Tylko 
oddział kawalerii Jaworskiego 
to byli ochotnicy..., jacy – miało 
okazać się pod Komarowem.

Piłsudski wyprowadził kontr-
uderzenie znad Wieprza 
16 sierpnia. 4 Armia, któ-
rą dowodził, składała się 
z 14 Dywizji Poznańskiej, 
16 Dywizji Pomorskiej i 21 Dy-
wizji Podhalańskiej oraz Gru-
py Kawalerii Jaworskiego. Siły 
jej liczyły 27 500 żołnierzy 
piechoty, 950 kawalerzystów, 
461 karabinów maszynowych 
i 90 dział polowych. Dywizje 
grupy uderzeniowej, mające 
ogromną przewagę nad słabą 
Grupą Mozyrską Armii Czer-
wonej, ruszyły szerokim fron-
tem. Już w drugim dniu natar-
cia dotarły do szosy Warszawa 
– Brześć. Jednocześnie pod 
Warszawą bolszewicy zostali 
związani energicznym zwrotem 
zaczepnym części sił polskiego 
przedmościa wspartych czoł-
gami i lotnictwem, tworzących 
II Grupę Uderzeniową, któ-
ra osiągnęła znaczny sukces, 
rozbijając oddziały sowieckie 
i zajmując Mińsk Mazowiecki.

Postępy uzyskane już w pierw-
szym dniu natarcia były znacz-
ne, a 17 sierpnia siły polskie 
osiągnęły linię Biała Podlaska 
– Międzyrzec – Siedlce – Ka-
łuszyn – Mińsk Mazowiecki. 

NAJDALSZY ZASIĘG FRONTU W 1920 R. NA KONTURACH GRANIC Z 1922 R. Dokończenie na str. 12
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Jednocześnie 5 Armia polska 
dowodzona przez gen. Sikor-
skiego, operująca z Modlina 
w kierunku na Nasielsk, od-
rzuciła sowieckie oddziały 
bolszewickiej 15 Armii poza 
Wyszków, osaczając 16 armię 
od północy. Tuchaczewski 
znalazł się w potrzasku. Stara 
tatarska taktyka – wyciągnąć 
przeciwnika daleko w step, 
tam go okrążyć i pobić – póź-
niej wielokrotnie praktykowna 
przez Rosjan (Napoleon, Hi-
tler) – wciągniąć przeciwnika 
daleko poza jego bazy i centra 
zaopatrzenia i wtedy dopie-
ro zaatakować – zastosowana 
tym razem przez Piłsudskiego, 
znowu zdała egzamin. Wojska 
rosyjskiego Frontu Zachodnie-
go, od miesiąca nieprzerwanie 
prowadząc pościg w walce, 
były znacznie zużyte oraz po-
zbawione zaopatrzenia mate-
riałowego i rezerw. Dążenie 
przez ich dowódcę do zdoby-
cia Warszawy z marszu, bez 
dokonania przegrupowania 
i uzupełnienia rezerw, było za-
ślepieniem. Wszystkie polskie 
armie ruszyły do pościgu za 
wrogiem.

Oto jak wyglądał pierwszy 
dzień ofensywy w oczach Je-
rzego Sopoćki, podoficera 
14 Dywizji Piechoty, która pod 
osobistym „nadzorem” Piłsud-
skiego uderzała na Garwolin:

Z lasu o pół kilometra przed 
nami padają strzały. Podaję 
komendę „bagnet na broń” 
i „w tyraliery”, biegniemy pę-
dem, kule gwiżdżą wysoko nad 
naszymi głowami. Wśród dy-
mu sylwetki obcych żołnierzy 
– nie przykładając kolby do 
twarzy strzelam gorączkowo, 
pierwsza sylwetka z głuchym 
jękiem pada na ziemię. Wy-
buch granatu, dym zakrywa 
wszystko. Naprzód! I znowu 
cisza. Las swojsko szumi. Kil-
kanaście par rąk podniesio-
nych do góry, łby, przyodzia-
ne mimo gorąca w brudne 
czapy ze sztucznego baran-
ka, oczy bezmyślne i przera-
żone i krzyk: „pan, zdajuś”! 
W zapamiętaniu ktoś strzela 
dalej, postacie ze wzniesio-
nymi rękami padają na kola-
na, „pan, zdajuś” przechodzi 
w paniczny ryk. Wielu bol-
szewików stoi wprost na polu 
z podniesionymi rękami. Ka-
rabiny z zatkniętymi bagneta-
mi – wbite w ziemię. Jeńców 
mamy co najmniej trzykrotnie 
więcej, niż jest nas. Tłum ten 
maszeruje za nami. Nagle zza 
lasu jedzie na oklep na koniu 
uśmiechnięta dziewucha wiej-
ska; kiecka wysoko podkasa-
na; czerwone opalone nogi; 
w ręku trzyma straszną broń 
chłopską – widły. Prowadzi 
do swoich, polskich żołnie-
rzy trzech jeńców. Znalazła 

ich w stodole , kryjących się 
w sianie. „A przyjdźta do wsi 
po ich karabiny!”.

W pierwszym dniu kontrofen-
sywy grupa jazdy mjr. Jawor-
skiego zajęła Radzyń Podlaski, 
rozpędzając urządzony tu już 
miejscowy rewkom (Komi-
tet Rewolucyjny) i odrzucając 
zdezorientowane jednost-
ki Grupy Mozyrskiej. Jeden 
z ochotników 2 szwadronu 
(harcerz z Lublina) tak zapa-
miętał wyzwolenie miasta:

Przy odzyskaniu Radzynia 
miałem bardzo przyjemną 
chwilę. Zachodzimy raniutko 
tyralierą do miasta, obszu-
kując każdy kąt. Bolszewicy 
uciekli. Cisza zupełna. Nagle 
z ładnego domku wyszły dwie 
biało ubrane dziewczynki. Uj-
rzawszy nas, wybuchły rado-
ścią, klaskały w ręce i wołały: 
„Tatusiu, to Polacy”. Była to 
prawdziwa nagroda za trudy 
i znoje bojowe. Każdy z nas 
zrozumiał, że oto bijemy się za 
te białe dusze, bronimy ognisk 
rodzinnych, kultury przed na-
jazdem dziczy...

A Tuchaczewski – wszak „już 
był w ogródku, już witał się 
z gąską”, już chciał iść „po 
trupie białej Polski” do Ber-
lina i Paryża – a tu w ciągu 
jednego dnia, 16 sierpnia, 
z goniącego stał się gonio-
nym, z myśliwego zającem. 
Uskrzydlone powodzeniem 
wszystkie armie polskie ru-
szyły w pościg. Niestety nie 
udało się zniszczyć gros sił 
sowieckich między Warsza-
wą a Brześciem. Korpus 
Gaj-Chana umknął do Prus, 
a Tuchaczewski po klęsce pod 
Warszawą zdołał wycofać od-
działy 3 i 15 Armii, wzmocnio-
ny odwodami przegrupował 
się na linii Niemna, Szczary 
i Świsłoczy i 26 sierpnia za-
meldował Leninowi gotowość 
do dalszej walki. W ciągu 
trzech tygodni odbudował 
dzięki uzupełnieniom swoje 
armie (wszak w owym czasie 
Rosja bolszewicka zmobili-
zowała 4 miliony żołnierzy) 
i rozpoczął przygotowania 
do ofensywy. Był przekonany 
o zwycięstwie, bowiem jego 

Wydarzenia te upamiętniają 
heroiczny udział Ormian pol-
skich w polskiej drodze do nie-
podległości. Bitwa pod Zadwó-
rzem rozegrała się 17 sierpnia 
1920 roku i zyskała miano 
„Polskich Termopil”, bowiem 
spośród 330 młodych obroń-
ców Lwowa z bolszewickiej ręki 
poległo 318 żołnierzy. Wśród 
nich: porucznik Antoni Dawi-
dowicz i plutonowy Konstanty 
Zarugiewicz.

Z inicjatywy samorządowców 
Wołomina, Kobyłki, Zielonki 
i Ossowa 14 sierpnia 2019 ro-
ku została odsłonięta Tablica 
Pamięci w Ossowie: w sym-
bolicznym miejscu dla historii 
Polski, na obszarze Bitwy War-
szawskiej, w pobliżu miejsca 
bohaterskiej śmierci bł. ks. 
Ignacego Skorupki.

Fot. www.ossow1920.pl

W uzupełnieniu cyklu „Rok 1920”
UPAMIĘTNIENIE | W uzupełnieniu cyklu autorstwa Bogdana Kasprowicza 
godzi się odnotować dwa ubiegłoroczne wydarzenia: odsłonięcie Tablicy 
Pamięci w Ossowie i wydanie książki Zadwórze 1920, autorstwa prof. Wie-
sława J. Wysockiego.

W HOŁDZIE ORMIANOM POLSKIM I NARODOWI ORMIAŃSKIEMU
ZA OKAZANE POŚWIĘCENIE, DETERMINACJĘ I NIEZŁOMNOŚĆ

W WOJNIE 1920 ROKU, W OBRONIE WOLNEJ I ZJEDNOCZONEJ POLSKI.
ZA WIELOWIEKOWE WZBOGACANIE ORIENTEM KULTURY POLSKIEJ,

UDZIAŁ WIELU ORMIAN POLSKICH W OBRONIE LWOWA 
POD ZADWÓRZEM

ORAZ W BRAWUROWEJ SZARŻY KAWALERII POLSKIEJ POD KOMAROWEM.
ZA CZYNNĄ SŁUŻBĘ OFICERÓW ARMENII I ORMIAN POLSKICH
W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ 1918–1922.

Հանուն միասնական հավատքի
AMBASADOR ARMENII  BURMISTRZ WOŁOMINA
SAMvEL MKRTCHIAN  ELŻBIETA RADWAN
  OSSÓW, 14 SIERPNIA 2019 ROKU

Rok 1920 – część III...

zdaniem Polacy w kontrofen-
sywę włożyli całą energię, wy-
czerpując swoje siły.

Tymczasem Piłsudski przygoto-
wywał już operację znaną jako 
bitwa niemeńska, polegającą 

na okrążeniu wojsk rosyjskich 
od północnego zachodu, na co 
Tuchaczewski kompletnie nie 
był przygotwany. Jednocześ- 
nie na froncie południowo- 
-wschodnim, po zatrzymaniu 
Konarmii Budionnego pod Za-
mościem przez doskonale spi-
sujących się Ukraińców Petlury 
pod dowództwem Omeljanowi-
cza i Marka Bezruczki, polscy 
kawalerzyści pokazali światu, 
jak wygląda straszliwa szarża 
„polskiej jazdy”. 31 sierpnia – 
o czym pisałem w poprzednim 
odcinku – Dywizja Kawalerii 
pod dowództwem Józefa Róm-
mla wydała pod Komarowem 
bitwę kozakom Budionnego. 
Była to ostatnia w dziejach 
tak wielka bitwa kawaleryjska. 
Główna szarża poprowadzona, 
jak pamiętamy, przez rotmi-
strza Kornela Krzeczunowicza, 
rozbiła kompletnie kawalerię 

Bój Pod ZAdwórZEM, oBrAZ STANISłAwA KAcZorA-BATowSKIEgo Z 1929 r.

jEńcy SowIEccy wZIĘcI do NIEwolI w BITwIE wArSZAwSKIEj

Dokończenie ze str. 11

sowiecką, której niedobitki 
w panice i popłochu „wiały” 
przez całą Ukrainę daleko na 
wschód.

Piłsudski – mając spokój od 
tyłu i południa – w zupełnej 
tajemnicy, głównie przed Mi-
sją Międzysojuszniczą Ententy 
– nocą z 22 na 23 września 
przeprowadził część wojska 
(bez taborów) przez terytorium 
Litwy i uderzył od północy na 
niczego nie spodziewającego 
się Tuchaczewskiego.

Jednocześnie pod Grodnem 
atak polskich sił związał głów-
ne siły sowieckie, a ich obej-
ście poprzez zdobycie przez 
Polaków Lidy i Wołkowyska 
sprawiły, że już 26 września 
Tuchaczewski rozpoczął od-
wrót na całej linii. Sukces Po-
laków umożliwił kolejny etap 
operacji – dwustronne okrą-
żenie wojsk Frontu Zachod-
niego w rejonie Baranowicz. 
Bitwa nad Niemnem to ostat-
nia wielka bitwa wojny polsko-
-bolszewickiej. Armia Czerwo-
na poniosła kolejną po bitwie 
warszawskiej, wielką klęskę. 
Od bitwy nad Niemnem spe-
cjaliści wojskowi nie mówią już 
o wojnie z Armią Czerwoną – 
był to bowiem już tylko pościg 
za maruderami. Bitwa nad 
Niemnem zniweczyła ostatecz-
nie bolszewickie plany zawład-
nięcia Polską. Zwycięstwo było 
pełne i bezdyskusyjne. Sowie-
ci prosili o pokój! Rozdzwoniły 
się dzwony kościołów od Odry 
po Berezynę i Dniepr, od Bał-
tyku po Karpaty – zwycięstwo, 
zwycięstwo, zwycięstwo!

Bogdan St. Kasprowicz
Astwacatur Ilovecy Gasparian
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Panteon ormiańskich bohaterów
BIOGRAFIE | Na zdrowy rozum nie mieliśmy prawa wygrać tej wojny. Porównanie potencjałów ludnościowych, gospodarczych i woj-
skowych Polski i Rosji stawiało nas w pozycji karła i olbrzyma. Ale polski Dawid wobec sowieckiego Goliata miał w ręku nie tylko 
procę i kamienie. Miał kilka niezwykłych atutów, które potrafił wykorzystać, a których skutki okrzyknięto mianem „cudu nad Wisłą”.

Potęga ducha – abp Józef 
Teodorowicz

Po pierwsze, mieliśmy ducha 
i wiarę, których symbolem po-
zostaje na zawsze arcybiskup 
Teodorowicz. Tyle w Polsce owe-
go czasu było znakomitych bi-
skupów i patriotycznych księży, 
a przecież na czoło hierarchii 
wybił się Ormianin – wołający 
w 1917 r. we Wiedniu stento-
rowym głosem w parlamencie 
austriackim, że „po tej wojnie 
musi powstać i powstanie nie-
podległe państwo polskie zło-
żone z ziem wszystkich zabo-
rów”. Wściekli Austriacy słowa 
te wykreślili ze stenogramu ob-
rad. W latach 1906–1913 – po 
słynnym strajku dzieci polskich 
we Wrześni – objeżdżał para-
fie Wielkopolski, by pod przy-
krywką pogrzebów i rekolekcji 
krzepić polskie serca i budzić 
wiarę w rychłe odrodzenie. 
W latach 1918–1919 – zawsze 
wśród obrońców Lwowa, wołał 
z ambony ormiańskiej kate-
dry: „Niech nikt nie waży się 
wyciągać ręki po polski Lwów, 
mówiąc, że kiedyś, przed stu-
leciami jego to były ziemie, jak 
my dziś nie wyciagamy rąk po 
Berlin, niegdyś przecież sło-
wiański”. W latach 1918–1921 
wołał o pomoc dla walczącego 
w powstaniach Śląska. Wresz-
cie – jako „drugi Skarga (naj-
wybitniejszy mówca) – wyzna-
czony do wygłoszenia mowy na 
otwarcie polskiego Sejmu po 
123 latach niewoli, w dniu 9 lu-
tego 1919 r. w warszawskiej ka-
tedrze św. Jana. Nie tylko przez 
polskich Ormian, ale przez 
cały polski naród powszechnie 
kochany, podziwiany i czczony.

Serce matki – Jadwiga  
Zarugiewiczowa

Mieliśmy wspaniałe, dumne 
i odważne kobiety – matki, żo-
ny, siostry, które niezłomnie 
na sztandarach haftowały ha-
sło „Bóg – Honor – Ojczyzna”, 
które krzyżykiem kreślonym 
na czole puszczały w bój swo-
ich mężczyzn. Ofiara polskiej 
krwi dla wywalczenia niepodle-
głości była ogromna. Tysiące 
matek we łzach – od dalekich 
Kresów Wschodnich, przez 
Wielkopolskę, Śląsk i podwar-
szawskie pola Radzymina, 
Ossowa, po Płock. A przecież 
symbolem matki – matrony 
polskiej opłakującej, ale i prze-
cież dumnej z postawy syna – 
jak kobiety powstańców stycz-
niowych z obrazów Grottgera 
– została po wsze czasy Or-
mianka Jadwiga Zarugiewiczo-
wa. To ona, opłakująca śmierć 
swego modziutkiego syna Kon-
stantego pod Zadwórzem, 
wskazała trumnę z ciałem nie-
znanego obrońcy Lwowa, która 
spoczęła i do dzisiaj spoczywa 
w warszawskim Grobie Niezna-
nego Żołnierza. To ona po dziś 
dzień jest Matką Nieznanego 
Żołnierza, matką wszystkich 
ginących polskich żołnierzy!

Szablą i piórem,  
romantyzm polski – Kajetan 

Stefanowicz

Mieliśmy żołnierzy, o których 
mówiono „najinteligentniejsza 
armia świata”. Romantyzm pol-
ski wprowadził do kanonu na-
szego narodowego życia posta-
wę „szablą i piórem”. Bo trzeba 
być poetą, artystą, żeby ważyć 
się na walkę z wielokrotnie sil-
niejszym wrogiem. Dziesiątki 
i setki malarzy, poetów, muzy-
ków poszło za tym wezwaniem 
Mickiewicza i zasiliło Legiony, 
POW, Armię Ochotniczą. Pisa-
li, śpiewali, malowali i walczyli, 
i ginęli. I było ich zaiste wielu. 
Od poetów i pisarzy: Broniew-
skiego, Kadena-Bandrowskie-
go, Orkana, Sieroszewskiego, 
po Żeromskiego i Żuławskie-
go, przez muzyków: Kozar- 
-Słobódzkiego (kompozytora 
pieśni Rozkwitały pąki białych 
róż) i Władysława Kilińskiego, 
po malarzy: Rydza-Śmigłego, 
Zygmunta Rozwadowskiego, 

Leopolda Gottlieba, Wojciecha 
Kossaka, etc., etc. A przecież 
tym najpowszechniej znanym 
zarówno z roboty wojennej, 
jak i artystycznej, walczącym 
od pierwszego do ostatniego 
dnia wojny, typowym polskim 
ułanem, co to i „do szabli”, 
i do pieśni, pozostaje w pa-
mięci narodowej Ormianin Ka-
jetan Stefanowicz, w czasach 
legionowych znany jako Kaje-
tan Soplica. W lutym 1915 r. 
wstąpił do Legionu Wschod-
niego, przeszedł wszystkie 
walki frontowe z I Brygadą 
w oddziale ułanów Beliny, 
w 1918 wziął udział w obronie 
Lwowa, a od 1919 r. znowu był 
w Wojsku Polskim aż do chwa-
lebnej śmierci na polu chwały 
20 września 1920 r., w Roha-
czowie nad Słuczą, tuż przed 
zawarciem rozejmu na fron-
cie wołyńskim. Jako artysta 
był autorem odznaki 1 pułku 
ułanów, teki rysunków Pieśń 
legionisty, a także plakatów 
wzywających do obrony Ojczy-
zny w 1920 r. Wykonany przez 
jego ojca, Antoniego Stefano-
wicza – profesora ASP w Kra-
kowie – pośmiertny portret Ka-
jetana w mundurze legionisty, 
opatrzony datą śmierci, jest 
jednym z najbardziej znanych, 
często powielanych i publiko-
wanych dokumentów z wojny 
o niepodległość 1914–1920.
Dzięki inicjatywie Krzysztofa 
Stefanowicza, wnuka Kajeta-
na, pani konsul generalna RP 
we Lwowie upamiętniła 100. 
rocznicę śmierci rotmistrza na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa, 
o czym infomowało Polskie 
Radio.

Ułani, ułani malowane  
dzieci… – Kornel  
Krzeczunowicz

Mieliśmy jazdę, że chciałoby 
się powtarzać za Sienkiewi-
czem: „być wtedy na polach 
Komarowa i zobaczyć, jak pę-
dzą szybsi od wiatru, jak tną, 
sieką, bodą, zmiatając z pola 
przerażonych ‘bojców’”. „Uła-
ni, ułani malowane dzieci, 
niejedna panienka za wami po-
leci” – i leciały panny, wdowy, 
mężatki, nawet babcia „gdy 
umierała, jeszcze się pytała – 
czy na tamtym świecie ułani 
będziecie?”. Nie ma i być nie 

może naszej polskiej historii 
bez koni i jazdy. Bez husarii, 
ułanów księcia Józefa, Beliny, 
Wieniawy..., bez Kircholmu, 
Kłuszyna, Wiednia, Somosier-
ry i Komarowa... A przecież 
tym polskim ułanem, który 
z szablą w dłoni poprowadził 
oddział do zwycięskiej szar-
ży w ostatniej wielkiej bitwie 
konnej XX w. pod Komaro-
wem, szarży, która zmiotła 
i zmiażdżyła owiane legendą 
niezwyciężoności roty Konar-
mii Budionnego, był kresowy 
Ormianin Kornel Krzeczuno-
wicz. Patrząc na wspaniałe ba-
talistyczne arcydzieła Kossaka 
i Kaczor-Batowskiego, zawsze 
jego, rotmistrza Krzeczunowi-
cza, mamy w pamięci.

Polskie Termopile –  
Konstanty Zarugiewicz  
i Antoni Dawidowicz

Wreszcie mieliśmy dzieci do 
cna przesiąknięte miłością Oj-
czyzny, polskim patriotyzmem. 
Dzieci, które na bruku Lwowa 
i polach Zadwórza wskrzesiły 
ducha starożytnych Spartan. 
Zginęło ich, młodych ochot-
ników ze Lwowa, 318, niemal 
wszyscy, bo batalion kapitana 
Zajączkowskiego liczył łącz-
nie 330 żołnierzy i oficerów. 
A przecież symbolem całko-
witego poświęcenia dla idei 
wolnej i niepodległej Ojczyzny 
pozostaje Konstanty Zarugie-
wicz z Detachment rotmistrza 
Romana Abrahama. Żołnie-
rze Abrahama w listopadzie 
1918 r. w czasie obrony Lwowa 
złożyli przysięgę, że bronionej 
przed Ukraińcami placówki 
„Góry Stracenia” wrogowi nie 
oddadzą, choćby przyszło zgi-
nąć. Na znak tej przysięgi na 
rękawach mundurów przyszyli 
czarną plakietkę z trupią głów-
ką i literami G.S. (Góra Stra-
ceń). Nie oddali – 22 listopada 
zeszli z góry, zaatakowali, zdo-
byli Ratusz i pierwsi zatknęli na 
wieży biało-czerwony sztandar. 
Jesienią 1919 r. osiemnastolet-
ni Zarugiewicz zrzucił mundur, 
by wrócić na studia w Politech-

nice Lwowskiej. Kiedy jednak 
pod Lwów w 1920 r. podeszła 
Konarmia Budionnego, w lipcu 
wstąpił znowu do Detachment 
rtm. Abrahama i 17 sierpnia, 
wraz z trzystu innymi „Sparta-
nami” zginął pod Zadwórzem. 
Ciała jego nigdy nie odnale-
ziono. Bez wahania poświęcił 
swoje młode życie, bo jak uczył 
nas abp. Józef Teodorowicz: 
„Ormianin ma wobec Polski 
większe obowiązki, bo Ormia-
nin to dwa razy Polak”.

Oprócz Konstantego Zarugie-
wicza pod Zadwórzem poległ 
inny Ormianin polski – porucz-
nik Antoni Dawidowicz (miał 
29 lat). Urodzony w Czerniow-
cach, w czasie I wojny świato-
wej służył w armii austriackiej. 
W 1918 r., po przyjeździe do 
Lwowa, zgłosił się na ochotnika 
do Wojska Polskiego i walczył 
z Ukraińcami do lata 1919 r. 
W 1920 r. w obliczu postępują-
cej ofensywy sowieckiej znalazł 
się w oddziale wydzielonym 
rotmistrza Abrahama – został 
dowódcą oddziału ckm w ba-
talionie piechoty kpt. Bole-
sława Zajączkowskiego, w tym 
samym, w którym służył Kon-
stanty Zarugiewicz. W drama-
tycznej bitwie pod Zadwórzem 
walczył do końca w rejonie 
stacji kolejowej. Pośmiertnie 
został odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari, podobnie jak 
Konstanty Zarugiewicz.

Kończąc, może warto przy-
pomnieć stary rzymski tekst 
powtórzony przez Stanisława 
Żółkiewskiego pod Cecorą, 
gdy wobec klęski wojska towa-
rzysze broni chcieli go wypro-
wadzić z pola walki. Hetman, 
stając pieszo z szablą w dłoni 
wobec wroga, odrzekł: „słod-
ko jest umrzeć za Ojczyznę”. 
Bo polski patriotyzm to walka 
za Ojczyznę i wolność do ostat-
niego tchu. Jak zauważył zna-
komity polski historyk, prof. 
Wojciech Polak: „Patriotyzm 
polski ma charakter heroiczny, 
romantyczny. Innego patrioty-
zmu polskiego po prostu nie 
ma”. I my, polscy Ormianie – 
Menk Lehahayer – z tego pa-
triotyzmu jesteśmy utkani i je-
steśmy jego dziedzicami.

Bogdan St. Kasprowicz
Astwacatur Ilovecy Gasparian
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KULTURA
Naprawdę wyjątkowe w Armenii są kolory
WYWIAD | Gayane Shahmuradyan, artystka malarka, urodzona w Armenii, gdzie zdobyła wykształcenie z zakresu 
sztuk pięknych, specjalizuje się w malarstwie olejnym, szrafowaniu (cieniowaniu za pomocą drobnych kresek) tuszem, 
dekoracyjnych freskach na ścianach. Jej ulubioną techniką malarską jest batik. Rozmawia dr Andrzej Gliński.

Andrzej Gliński. Proszę po-
wiedzieć coś o sobie i swojej 
twórczości?

Gayane Shahmuradyan. 
Otrzymałam w Armenii dy-
plom nauczycielski i wy-
kształcenie z zakresu sztuk 
pięknych. W swoich pracach 
wykorzystuję kilka technik 
malarskich i różne materiały, 
uprawiam malarstwo olejne, 
szrafowanie tuszem, tworzę 
dekoracyjne rysunki na ścia-
nach. Moją ulubioną techniką, 
którą zajmuję się od 15 lat, 
jest batik. Nie przestaję two-
rzyć nowych prac, pragnę po-
wtórzyć wystawę swoich obra-
zów, która odbyła się w 2019 
roku we Wrocławiu. W swojej 
twórczości chcę pokazać wiele 
niezwykłych połączeń kolorów 
oraz piękna, które może za-
chwycić każdego.

AG. Czy batik jest jakoś związa-
ny z Armenią?

GS. Batik nie jest techniką 
wymyśloną przez Ormian, ale 
oczywiście umożliwia malowa-
nie motywów ormiańskich.

AG. Pytam o to, bo nigdy nie 
słyszałem o batiku.

GS. A w Polsce jest on znany! 
Oczywiście polscy artyści mają 
trochę inny sposób malowania. 
Od 15 lat maluję w tej technice 
i mam tutaj swoje małe sekre-
ty, które sprawiają, że moje 
prace są niepowtarzalne.

AG. Proszę powiedzieć, czym 

się batik charakteryzuje?

GS. Jest to technika malarska 
polegająca na nakładaniu kolo-
ru, widocznego jedynie w miej-
scach niepokrytych wcześniej 
warstwą wosku. Zaprojektowa-
łam nawet i wykonałam batiko-
we fi ranki. Ludziom podobają 
się szaliki, które wytwarzam. 
Można je nosić jako zwykły 
element ubioru.

AG. Czy są w sztuce ormiań-
skiej jakieś motywy typowe, 
które się powtarzają? Co lubią 
w sztuce sami Ormianie?

GS. Naprawdę wyjątkowe 
w Armenii są kolory. Wynika to 
z tego, że nasza przyroda jest 
pełna różnych barw. Znajduje 
to odwierciedlenie w ormiań-
skiej twórczości artystycznej, 
w obrazach… Często pojawia 
się motyw owoców granatu, 
który symbolizuje Armenię. 
Ostatnio wykorzystałam ten 
element zdobniczy na szali-
kach, które zrobiłam. Jedną 
z moich ulubionych prac jest 
Kobieta z drzewem granatu. Ja 
sama często powtarzam w mo-
ich pracach wzory tradycyjnych 
ormiańskich dywanów.

AG. A polska sztuka jakoś Pa-
nią inspiruje?

GS. Spotykam tu w Polsce 
świetne i wartościowe rzeczy, 
ale powiem prawdę, że ciągnie 
mnie do Armenii i wciąż o niej 
myślę. Tęsknię za krajem, gdzie 

się urodziłam, i ciągle mam 
przed oczami tę moją wioskę, 
w której wychowywałam się 
w dzieciństwie. I jak pomyślę 
o tych górach, to rośnie we 
mnie taka nostalgia…

AG. Wielu polskich artystów za 
granicą miało i ma podobne 
odczucia. I w tym jest kolejne 

podobieństwo Polaków do Or-
mian. Przecież my też jesteśmy 
rozsiani po całym świecie.

GS. Te uczucia zostaną ze mną 
na zawsze. Od 8 lat już miesz-
kam w Polsce… Moja córka 
ostatnio mi powiedziała, że 
ona jest Polką. Ja staram się 
na to nie obrażać… Wiem, że 
ona urodziła się tutaj i myśli po 
polsku…

AG. To są bardzo skompliko-
wane kwestie tożsamości. Na-
prawdę uważam, że można być 
jednocześnie dobrym patriotą 
polskim i ormiańskim. Mieć 
podwójną świadomość narodo-
wą. Taki proces jest widoczny 
wśród polskich Ormian, którzy 
mieszkają w Polsce już nawet 
od kilku stuleci, a przecież nie 
zapomnieli o Armenii. To na-
prawdę piękne.

GS. Mi samej ciężko jest 
jeszcze formułować bardziej 
skomplikowane myśli w języku 
polskim…

AG. Bardzo dziękuję Pani za 
tę rozmowę. Wydaje mi się, że 
dobrze została w niej uchwy-
cona nostalgia za krajem dzie-
ciństwa i patriotyzm, które wy-
rażają się również w sztuce.

FIRANKI WYKONANE PRZEZ GAYANE SHAHMURADYAN. FOT. GAYANE SHAHMURADYAN
MOTYW GRANATU NA OBRAZIE AUTORSTWA GAYANE SHAHMURADYAN. FOT. GAYANE 
SHAHMURADYAN

GAYANE SHAHMURADYAN. FOT. FB
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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
www.facebook.com/kosciolormian-
skokatolicki/

Apostolski kościół ormiański

o. taron Ghulikyan – duszpasterz 
Apostolskiego kościoła ormiań- 
skiego
kontakt: 
Fb: ormiański kościół Apostolski  
w polsce / Հայ Առաքելական 
Եկեղեցի Լեհաստանում

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) 22 621 51 65
tel. (+48) 792 568 561
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
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
www.facebook.com/kosciolormian- 
skokatolicki/

Հայ Առաքելական Եկեղեցի
Տ. Տարոն ղուլիկյան
Լեհահայոց հոգևոր հովիվ
կապ՝
Fb: ormiański kościół Apostolski  
w polsce / Հայ Առաքելական Եկեղեցի 
Լեհաստանում

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) 22 621 51 65
Վարշավա, հեռ.՝ (+48) 792 568 561
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 
էլ. փոստ` porady@pomocprawna.org 
http://www.pomocprawna.org



16

nr 44

Doniesienie od Państwa Lachów
KUCHNIA | Doniesienie o churutach oczywiście w odpowiedzi na anons z „Awedisu” nr 42. Przypominamy anons w całości  
(zob. ramka), bo zaproszenie ciągle aktualne.

Lepienie masy churutowej w stożki

ususzony churut po wyjęciu z piekarnika Józef KIszmIszJAN

Kilka lat temu kupiłem mie-
dziany kociołek – rzekł An-
drzej Lach w rozmowie 
telefonicznej, a dotyczącej do-
świadczeń własnych w zmaga-
niu się z „churutową” kwestią. 
Robienia churutu w domu nie 
pamiętam, bo babcia Nikosie-
wiczowa, ze strony mamy, nie 
robiła tej przyprawy, ale gan-
dżabur był gotowany u nas 
bardzo często. Gotowy churut 
przynosiły babci zaprzyjaźnio-
ne kumy, więc zapas był wy-
starczający. Aż przyszedł czas, 
że wnuk babci Nikosiewiczowej 
z własną żoną Janiną rozpoczął 
kilkuletnią praktykę przyrzą-
dzania ormiańskiej przyprawy. 
Receptura państwa Lachów 
z roku 2019 jest opracowana 
precyzyjnie, „po inżyniersku” 
– jak określił to sam Autor, 
z harmonogramem dziennym.

Dzień 1 – zagotowanie mleka 
(3 l), przecedzenie, przelanie 
do ceramicznego garnka. Po 
ostudzeniu dodanie śmieta-
ny (całe opakowanie 200g) 
i niewielkiej ilości kefiru. Od-
stawienie tak przygotowanej 
mieszaniny do skwaśnienia (do 
powstania tzw. huślanki). Mle-
ko zaczęło kwaśnieć już po kil-
ku godzinach.

Przygotowanie pietruszki

Z powodu braku innej możli-
wości zdobycia natki pietrusz-
ki, zakupiono 8 pęczków na-
tki w hipermarkecie. Nabycie 
torebki suszonego estragonu 
i liści selera nie stanowiło pro-
blemu.

W celu uniknięcia spiętrzenia 
prac, tj. niemal równoczesnego 
skubania, mielenia i smażenia, 

podjęta została decyzja o za-
mrożeniu wcześniej przygoto-
wanej zmielonej masy i przez 
to lepszej organizacji pracy. 
Wyskubane listki umyto, wysu-
szono i zmielono 2-stopniowo: 
w thermomiksie, a następnie 
w maszynce do mięsa. Po po-
łączeniu z liśćmi selera i estra-
gonem otrzymana „miazga” 
została zamrożona.

Dzień 12 – rozmrożenie pie-
truszki oraz wyjęcie huślanki 
z lodówki w celu wyrównania 
temperatury. Łącznie zużyto: 
8 pęczków natki pietruszki, li-
ście z dwóch selerów i dwie pa-
czuszki suszonego estragonu.

Dzień 13 – zmieszanie roz-
mrożonej pietruszki z hu-
ślanką i pozostawienie całości 
w temperaturze pokojowej, do 
dalszego kiśnięcia i lepszego 
połączenia składników masy, 
do następnego dnia.

Dzień 14 – w ciągu nocy wy-
raźnie zwiększyła się obję-
tość mieszaniny (chyba efekt 
fermentacji). Smażenie (od-
parowanie wody) w garnku 
miedzianym wypełnionym 
do połowy (w dwóch turach). 
Czas smażenia jednej porcji 
ponad dwie godziny, przy cią-
głym mieszaniu.

Lepienie churutów – bardzo 
pracochłonna czynność. Uzy-
skano ok. 170 sztuk. Suszenie 
w piekarniku w temperaturze 
200ºC, przy lekko uchylonych 
drzwiczkach.

Instrukcja jest bogato ilustro-
wana użytymi składnikami 
(m.in. mleko, śmietana i kefir 
z Mlekovity), użytymi narzę-
dziami, obrazami z kolejnych 
etapów… Zastosowania zdo-
byczy współczesnej techniki 
i zakupy w hipermarkecie. Co 
na to powiedziałyby stare Or-
mianki? Że nie kanonicznie? 
Nie! One by się ucieszyły! Bo 
to znaczy, że churut można 
przyrządzić zawsze i wszędzie 
z zastosowaniem technik do-
stępnych w danym czasie.

RO

Pochodził z rodziny wojskowo-
-urzędniczej o tradycjach szla-
checkich, a imię odziedziczył 
po dziadku. Był synem sędzie-
go pokoju, radcy tytularnego 
Artema. Jeden z jego stryjów, 
radca stanu Aleksander, pra-
cował w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych jako starszy 
cenzor w Kaukaskim Komitecie 
Cenzorskim i członek Komite-
tu Tyfliskiego ds. Wydawnictw. 
Drugi, Stepan, był generałem 
w armii rosyjskiej o bogatym 
w wojenne epizody życiorysie 
– uczestniczył w wojnie krym-

skiej (1853–1856), w walkach 
z Góralami Kaukazu i w wojnie 
z Turcją (1877–1878), a potem 
w kilku książkach opisał te swe 
doświadczenia. To na nim wzo-
rował się Howsep (Józef), obie-
rając zawód. Cały biogram: 
www.wiki.ormianie.pl . 

Biogram o niezwykłych losach 
Józefa Kiszmiszjana opracował 
dr hab. Andrzej A. Zięba. Tekst 
wejdzie do rosyjskojęzycznej 
wersji Ormiańskiej Polski. 
Wydanie przygotowuje Armen 
Checzojan.

Nowość w wiki.ormianie
BIOGRAm | Józef (Howsep) Kiszmiszjan (ur. 6 lipca 1881 w Tyflisie, 
zm. 28 marca 1962 w Warszawie) – generał, sędzia, dyplomata.

„Plemię churutowe”
W „Lehahayerze” numer 6 opublikowany został artykuł, w którym autor zauważa ciekawą, 
wspólną cechę różnych środowisk ormiańskich w Polsce i sąsiednich krajach. Autor, Andrzej 
A. Zięba, widzi potrzebę badań porównawczych nad spokrewnionymi ze sobą wspólnotami 
ormiańskiej diaspory w Polsce, Siedmiogrodzie, na Białorusi, Pokuciu, Bukowinie, dalszej 
Ukrainie. Czyli nad tymi Ormianami, których nazywamy nieco żartobliwie „plemieniem chu-
rutowym”, ze względu na wspólne upodobanie do zupy gandżabur wyrabianej z „churutu”, 
albo „ludem barankowym” z uwagi na popularność wśród ormiańskich gmin i rodów w całej 
środkowoeuropejskiej ojczyźnie znaku herbowego „Angelus cum labaro”. Słowa autora trak-
tujemy jako wskazówkę do podjęcia jednego z poruszonych przez niego zagadnień. Szanowni 
Czytelnicy, zwracamy się z prośbą o nadsyłanie przepisów wyrabiania churutu i gotowania gan-
dżaburu. Niby wiadomo, co i jak, ale każda gospodyni miała (ma) jakieś swoje tajemnice, aby 
produkt końcowy był udany. U jednej gospodyni ważna była zielona bluzeczka, u innej – w za-
pasie trochę wyciśniętego zielonego soku, u jeszcze innej – szary kamień (może ktoś wie, o co 
chodzi?). O wielkości, raczej małości, uszek do zupy nie wspominając. Jeżeli możliwe, prosimy 
o dołączenie fotografii. A już prawdziwym rarytasem byłby skan dawnego odręcznego przepi-
su. Nadesłane wskazówki dotyczące sposobu przygotowywania churutu będziemy drukować na 
łamach „Awedisu”. W planach mamy publikację, która przedstawi też przepisy i ich wytwórców 
z innych krajów. Romana Obrocka

sPeCJALNY mIeDzIANY GARNeK  
Do smażenia masy churutowej
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