
Մեր ակնկալիքներին և կարիքներին համա-
պատասխանող նոր նստավայր տեղափոխումը 
հիմնադրամի համար մեծ փոփոխություն էր: 
Մեր ներկայիս հասցեն է՝ Շվիենտոյերսկա 12, 
00-236 Վարշավա (ul. Świętojerska 12, 
00-236 Warszawa), որը գտնվում է զբո-

սաշրջային երթուղիներին մոտ՝ Նովե 
Միաստո, Ֆրետի փողոցից ընդամենը 150 մ 
հեռավորությամբ: Տարածքը առաջին հարկում 
է, մուտքն անմիջապես փողոցից է: Ներկայիս 
տարածքում հնարավորություն ունենք մի մասը 
հատկացնել մեր թանգարանային և արխիվային 
հավաքածուների հանրային ցուցադրմանը: 
Այս հիանալի ծրագրի իրականացումը կախ-
ված է անհրաժեշտ միջոցների ձեռքբերումից, 
սակայն մենք լի ենք լավատեսությամբ, որ ամեն 
ինչ հաջող կընթանա, և մի քանի ամիս անց 
կկարողանանք հյուրընկալել մեր ընկերներին, 
աջակիցներին, հյուրերին և Վարշավա այցելող 
զբոսաշրջիկներին:

Po wojnie o Górski Karabach

Nowa siedziba Fundacji

WYDARZENIA | Wojna skończyła się w listopadzie, ale jej skutki trwają do dziś i położą się cieniem także na przyszłości.  
Poza konsekwencjami politycznymi oznacza to także osobiste tragedie tysięcy rodzin. 

WYDARZENIA | Drodzy czytelnicy, przyjaciele, 
ofiarodawcy… W kwietniu tego roku minie  
piętnastny rok istnienia naszej Fundacji Kultury  
i Dziedzictwa Ormian Polskich.

Արցախյան պատերազմից հետո

Հիմնադրամի նոր նստավայրը

Protestujący Przed budynkiem oPery w erywaniu, w listoPadzie 2020 r. Fot. wikimedia commons

ՑուՑարարները երևանի օպերայի շենքի դիմաՑ, 2020 թվականի նոյեմբեր: Լուսանկարը՝ Wikimedia Commons

իրադարՁություններ | Պատերազմն ավարտվել է նոյեմբերին, սակայն դրա հետևանքներն զգացվում են առ 
այսօր և ստվեր են գցում ապագայի վրա: Բացի քաղաքական հետևանքներից, դա նաև նշանակում է անձնական 
ողբերգություններ հազարավոր ընտանիքների համար:

իրադարՁություններ | Հարգելի ընթերցողներ, ընկերներ, 
նվիրատուներ... Սթ. ապրիլին լրանում է Լեհահայոց մշակույթի  
և ժառանգության հիմնադրամի 15-րդ տարեդարձը:
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Dokończenie na str. 3

Շարունակությունը` էջ 5

Ogromną zmianą dla Fundacji 
jest przeprowadzka do nowe-
go lokalu, który spełnia nasze 
oczekiwania i potrzeby. Nasz 
aktualny adres – ul. Święto-
jerska 12, 00-236 Warszawa  
– w pobliżu szlaków turystycz-
nych – Nowe Miasto, 150 m od 
ul. Freta. Lokal usytuowany 
jest na parterze, z wejściem 
wprost z ulicy, a przestrzeń, 
jaką dysponujemy, pozwo-
li w części przeznaczyć ją na 
ogólnie dostępną ekspozycję 

naszych zbiorów muzealnych 
i archiwalnych.

Realizację tych wspaniałych 
planów uzależniamy od pozy-
skania niezbędnych środków, 
jednak jesteśmy pełni optymi-
zmu, że wszystko się powiedzie 
i za kilka miesięcy będziemy 
mogli gościć naszych przyja-
ciół, sympatyków, gości cieka-
wych naszych zbiorów i tury-
stów.

Dokończenie na str. 5

Հայաստանի, պատմական Արցա- 
խի և Լեռնային Ղարաբաղի Հան- 
րապետության տարածքների 
կորստից բացի պատերազմն 
ավարտվեց ցավալի հետևանքնե- 
րով. ավելի քան 4000 զոհ, հիմ-
նականում երիտասարդներ, 
շուրջ 1500 անհետ կորած և 
շուրջ 9000 վիրավոր: Բացի այդ, 
Ադրբեջանը մինչ օրս չի վերա- 
դրարձրել բոլոր գերիներին, իսկ 
նրանց որոշ մասը դաժանութ- 
յամբ սպանվել է: Ադրբեջանա-
կան զորքերի կողմից գրավված 
տարածքներում հայկական ժառ- 
անգությունը սպառնալիքի տակ 
է, քանի որ եթե նույնիսկ եկեղեցի- 
ները չքանդվեն՝ համարվելով 
որպես «աղվանական» (ըստ 
ադրբեջանական քարոզչության) 
ժառանգության մաս, արդյո՞ք 
որևէ բան կարող է խանգարել 
ադրբեջանցիներին ոչնչացնելու 
խաչքարերը, ինչպես դարաս-
կզբին արվեց Ջուղայում 
(Նախիջևան):

W Armenii poza utratą tery-
toriów wokół Arcachu i części 
samej Republiki Górskiego 
Karabachu, koniec wojny przy-
niósł bolesne podsumowa-
nie: ponad 4 tysiące zabitych 
żołnierzy, głównie młodych 
ludzi, ok. 1,5 tysiąca zaginio-
nych i ok. 9 tysięcy rannych. 
Do tego Azerbejdżan do dziś 
nie wydał wszystkich jeńców, 
a na niektórych z nich dopu-
ścił się okrutnych mordów. 
Dziedzictwo ormiańskie na te-
renach zajętych przez wojska 
azerbejdżańskie jest zagrożo-
ne, bo nawet jeśli kościoły nie 
zostaną zburzone jako część 
„albańskiego” (według azer-
skiej propagandy) dziedzictwa, 
to czy coś może powstrzymać 
Azerów przed zniszczeniem 
chaczkarów, tak jak w Dżulfie 
na początku tego wieku?
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Drodzy Czytelnicy!

Wojna w Arcachu skończyła 
się listopadowym rozejmem, 
jednak z jego postanowienia-
mi nie wszyscy się pogodzili. 
Protesty w Armenii trwa-
ją do dziś, a demonstranci 
i część wojska domagają się 
ustąpienia premiera Nikola 
Paszyniana i rewizji postano-
wień rozejmowych. Ale wojna 
to, oprócz utraty terytoriów, 
śmierć żołnierzy i cywilów, 
tysiące rannych i uchodźców. 
O niektórych skutkach wojny 
piszemy na s. 1–3. Natomiast 
na s. 7 Konrad Siekierski opi-
suje na przykładzie jednego 
regionu sąsiadującego z Ka-
rabachem, jak szybko może 
być zniszczone to, co było bu-
dowane z mozołem przez Or-
mian od poprzedniej wojny.

W Polsce w warunkach pan-
demicznych nie odbywają się 
tradycyjne spotkania środowi-
skowe, a msze św. odprawia-
ne są najczęściej bez udziału 
wiernych i transmitowane on-
line. Jednak jedno wydarzenie 
jest dla nas niezwykle ważne 
– to sukces w pozyskaniu no-
wej siedziby dla naszej Fun-
dacji! Większy lokal w dosko-
nałej lokalizacji pozwoli nam 
jeszcze lepiej chronić zbiory, 
a w przyszłości organizować 
więcej wydarzeń popularyza-
torskich. Przy tej okazji chce-
my również przypomnieć, co 
zespół Fundacji osiągnął i ja-
kie zadania zrealizował w ze-
szłym roku (s. 5).

Z braku wydarzeń koncentru-
jemy się na historii i tradycji, 
a także przypominamy zeszło-
roczne ormiańskie jubileusze. 
Zapraszamy do lektury!

Redakcja

Od redakcji W skrócie

W skrócie

Dzień Ormian w raDiu 
wneT – 10 luTegO 2021

Redaktor Krzysztof Skowroński 
zaprosił do współprowadzenia 
audycji Bogdana Kasprowicza 
– przedstawiciela mniejszości 
ormiańskiej w Komisji Wspól-
nej Rządu i Mniejszości Naro-
dowych i Etnicznych. Gośćmi 
programu byli prof. Krzysztof 
Stopka, prof. Andrzej. A. Zięba 
oraz Anna Olszańska – prezes 
Związku Ormian w Polsce im. 
Ks. Abpa Józefa Teodorowicza. 
Wartkie rozmowy na główne 
tematy: „Ormianie przybyli do 
Lwowa z Krymu za panowania 
Kazimierza Wielkiego” (prof. 
Krzysztof Stopka) oraz „Wy-
prawy Ormian z Kamieńca Po-
dolskiego czy Lwowa docierały 
aż na wybrzeża wschodnich 
Indii, czy do Egiptu” (prof. 
Andrzej A. Zięba), przeplatały 
się z wiadomościami z bogatej, 
długiej i ciągle badanej historii 
Ormian w Polsce aż po wyda-
rzenia współczesne. Naukowcy 
i pasjonaci zafundowali słu-
chaczom nietuzinkowe kore-
petycje, których można słu-
chać po wielekroć. Podcasty 
są dostępne na stronach Radia 
Wnet (wnet.fm)

„mOja armenia, mOi 
Ormianie”

Gorące tematy – wojna Arme-
nii z Azerbejdżanem o Górski 
Karabach i sytuacja po niej 
– zdominowały ostatnie roz-
mowy w ramach tytułowego 
cyklu, który jest propozycją 
programową Ośrodka Ba-
dań nad Kulturą Ormiańską 
w Polsce. Gośćmi spotkań 
byli: 25.01.2021 r. – Witold 
Repetowicz, dziennikarz, ko-
respondent wojenny, oraz 
22.02.2021 r. – Jadwiga No-
wakowska, autorka m.in. filmu 
„Kraj wojny i marzeń”. Rozmo-
wy prowadził Andrzej A. Zięba. 
Obie rozmowy do obejrzenia 
na kanale YouTube OBKOP.

Szabla z OrmiańSkimi 
OrnamenTami

Szabla wzbogaciła zbiory Zam-
ku Królewskiego w Warszawie 
– jak podaje portal Polskie-
go Radia. Szabla pochodzi 
z  prywatnej kolekcji rodziny 
Michalskich, wykuta została 
najprawdopodobniej w końcu 
XVI wieku na terenach Turcji 
lub Persji, zdobiona jest efek-
townym ornamentem ze złota 
i kamieni półszlachetnych, po-
wstałym zapewne już w XVII 
stuleciu w warsztatach Ormian 
lwowskich.

W rocznicę mordów  
w Kutach w 1944 roku
HiSTOria | W kwietniu mija kolejna – 77. rocznica – mordów dokonanych 
w Kutach przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach, Ormianach i tych 
Ukraińcach, którzy nie podzielali zbrodniczej ideologii. Apogeum ekster-
minacji nastąpiło w dniach 19–21 kwietnia 1944 roku. Żadne słowa współ-
cześnie pisane nie mają takiej mocy jak relacje świadków. W 1995 roku 
Biuletyn OTK, nr 4 opublikował tekst wspomnieniowy Wojciecha Migoc-
kiego, który rozpoczyna akapit: „Opowiada moja Matka”. Maria Migocka, 
rocznik 1878, nauczycielka. W roku 1942 roku straciła męża Leopolda  
i syna Mariana, którzy zostali zamordowani przez Niemców w obozie na 
Majdanku.

„miSja rOlanDa”

Jak podaje portal Onet, Anna 
Mączka przygotowuje scena-
riusz filmu „Misja Rolanda” 
o postaci, która ją zafascyno-
wała: Leonie Krzeczunowiczu 
– superbohaterze, który istniał 
naprawdę. Autorkę zaintereso-
wały materiały z naszej wiki.
ormianie.pl, ale zwraca się też 
z apelem do czytelników: Będę 
wdzięczna za wszelkie infor-
macje. Można je przesyłać na 
adres mailowy: info.leonkrze-
czunowicz@gmail.com

1 marca 2021 rOku zmarła w krakOwie w wieku 101 laT mOja ciOcia

śp. jarOSława Siwek 
z DOmu łOmySz

wnuczka ignacegO kierkOrOwicza z czerniOwiec  
i marii Seweryny zacHariaSiewicz z SaDagóry,

kuzynka mOjegO zmarłegO Ojca, arTura kierkOrOwicza.
pOzOSTawiła Syna mariuSza i Trójkę wnuków.

była DObrym, SerDecznym człOwiekiem, głębOkO wierząca, Silnie związana z 
OrmiańSkimi kOrzeniami. 

Dzięki niej mOgłam pOznać mOje OrmiańSkie pOcHODzenie.
Erna KiErKorowicz-SzEwczyK

rODzinie SkłaDamy SerDeczne wyrazy wSpółczucia

Modliłam się przy oknie, do-
chodziły do moich uszu poje-
dyncze wystrzały karabinowe, 
była godzina 9.30, dobrze po 
zmierzchu. Na niebie pokaza-
ła się łuna, potem usłyszałam 
dwa silne wybuchy, chyba od 
granatów. To na pewno był po-
żar daleko palącego się domu, 
gdzieś jakby koło cerkwi. Zmo-
gło mnie zmęczenie od długie-
go czuwania, zasnęłam.

W pewnej chwili odczułam 
mocne szarpnięcie za ramię, 
obudziłam się i z przeraże-
niem ujrzałam ogromną łunę 
i usłyszałam kolejne mocne 
wybuchy granatów. Słychać 
też było krzyki i wystrzały 
z ręcznych karabinów maszy-
nowych. Wyraźnie usłyszałam 
w uszach głos: – Natychmiast 
uciekaj! Narzuciłam na ramio-
na płaszcz, chwyciłam torebkę 
z dokumentami i pieniędzmi 
oraz torbę, do której wrzu-
ciłam chleb, kubek i nóż. Jak 
szalona wybiegłam z domu 
wyjściem na ogród w kierun-
ku rzeki (Młynówki). Przycup-
nęłam w krzakach, może 30 
metrów od domu. Doskonale 
widziałam stamtąd dom i sły-
szałam łomot butów uderza-
jących o drewnianą podłogę 
długiej na 19 metrów galerii 
przylegającej do budynku od 
południa. Potem brzęk szyb, 
wybuchy granatów i blaski 
w ocalałych fragmentach szyb 
okiennych – to już płonęły 
wnętrza domu, prawdopodob-

nie oblane benzyną. Teraz, 
szepcąc chaotycznie jakieś róż-
ne modlitwy, uciekałam przed 
siebie, biegłam jak zraniona 
zwierzyna, byle dalej, byle 
dalej… Dopadłam koziej sta-
jenki, i przysiadłam tam drżąc 
z przerażenia. Przytulona do 
kozy usnęłam ze straszliwego 
zmęczenia.

– Niech się Ciotka nie boi, to 
ja, Kirkor. Zaraz wydoję kozę 
i napijemy się ciepłego mleka 
– usłyszałam. Szczęśliwie tra-
fiłam do ormiańskiego domu, 
prowadzona przez św. Anto-
niego. Dostałam sweter, grube 
skarpety i ciepłą koszulę oraz 
dużą mieszczańską chustę. 
Z nastaniem zmierzchu, idąc 
polnymi ścieżkami, wskazany-
mi przez Kirkora, kierowałam 
się na wschód. Trzymając się 
brzegów Czeremoszu, zdąża-
łam do Śniatyna, gdzie była 
parafia ormiańska i kościół, 
w którym w latach dwudzie-
stych był proboszczem ks. 
Piotr Mojzesowicz, mój brat. 
Można zaryzykować stwier-
dzenie, że tak się rozpoczął 
„exodus” uciekinierów z Kut, 
ze straszliwego piekła, jakie 
historia współczesna z przera-
żeniem notuje.

Po pięciu dniach włóczęgi że-
braczej, na obolałych opuch-
niętych nogach dotarłam do 
Śniatyna. Nie pamiętam do-
kładnie, ale chyba probosz-
czem był ks. Amirowicz, który 

już miał pewne wiadomości 
o zbrodniach na Huculszczyź-
nie i w okolicznych miastecz-
kach o mieszanym pod wzglę-
dem ludnościowym składzie 
mieszkańców. Słyszałam, 
że polska ludność staczała 
z Ukraińcami obronne wal-
ki w nielicznych wypadkach. 
Bandy ukraińskie były uzbro-
jone prawdopodobnie w broń 
bolszewicką otrzymaną pod-
czas planowego wycofania 
wojsk na dwa dni w celu po-
zostawienia Ukraińcom czasu 
na dokonanie zbrodniczych 
czynów na polskiej ludności 
i jej mieniu.

Wkrótce do Śniatyna dotar-
ła liczna grupa, przeważnie 
młodych ludzi z Kut i Kosowa 
oraz okolicznych miejscowości. 
Miejscowa ludność wykazała 
wielką życzliwość dla uciekinie-
rów, udzielając im zatrudnienia 
w swoich gospodarstwach, jako 
pomoc przeważnie w ogrodach 
i oborach, a nawet przy opie-
kowaniu się dziećmi i starszy-
mi osobami” (Mama wymienia-
ła kilka nazwisk osób, którym 
była wdzięczna za chwilową 
opiekę, zaoferowaną pracę 
i wyżywienie. Księdza Boro-
wego, rodziny Wasilewskich, 
Kremczów, Krzysztofowiczów 
zachowała we wdzięcznej pa-
mięci. Podobna wdzięczność 
należy się licznym obywate-
lom Śniatyna za ich prawdzi-
wie chrześcijańską opiekę nad 
uciekinierami).
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Հայաստանում քաղաքական և սոցիալական 
իրավիճակը դեռ շատ անկայուն է: Բողոքի 
ցույցերը, որոնք բռնկվել են անցյալ 
տարվա նոյեմբերի 10-ին՝ զինադադարի 
պայմանագրի ստորագրումից անմիջապես 
հետո, շարունակվում են մինչ այսօր: 
Երևանի Կառավարության շենքեր 
ներխուժած ցուցարարները պահանջում են 
վերանայել համաձայնագիրը, ինչը, նրանց 
կարծիքով, նշանակում է Հայաստանի 
անկախության փաստացի կորուստ ի նպաստ 
Ռուսաստանի, արտահերթ ընտրություններ 
և, առաջին հերթին, վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինյանի հրաժարական, որը համարվում 
է պարտության գլխավոր մեղավորը: 
Բացի այդ, բանակի մի ստվար մասը, 
հրամանատարների հետ միասին, 
պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, 
ինչը պետության փաստացի ղեկավարը 
ներկայացնում է որպես պետական   
հեղաշրջման փորձ: Փաշինյանը Մոսկվայում 
արդեն հանդիպել է Վլադիմիր Պուտինի և 
Իլհամ Ալիևի հետ` «Լեռնային Ղարաբաղի 
զարգացման մասին համաձայնագիրը» 
ստորագրելու համար, ինչը գործնականում 
նշանակում է աշնանային պարտությունից 
հետո Հայաստանին պարտադրված 
նոյեմբերյան հրադադարի կետերի 
իրականացման շարունակություն։

Դժվար է մոտենալ պատերազմի 
ողբերգությանը և դրա հետևանքներին 
բացառապես մեծ քաղաքականության 
տեսանկյունից, որը մթագնում է կոնկրետ 
մարդկանց իրական ողբերգությունները: 
Բարեբախտաբար, ամբողջ աշխարհի 
բարեգործական կազմակերպությունները 
չեն մոռացել Արցախից հազարավոր 
փախստականների, վիրավորների և 
օգնության կարիք ունեցող այլ մարդկանց 
մասին: Պատերազմից հետո լեհական 
կազմակերպություններից մեծամասշտաբ 
դրամահավաք իրականացրեց «Լեհական 
Կարիտասը»: Ակցիայի շրջանակներում, 

մարտի 13-ին տեղի ունեցավ առցանց 
բարեգործական համերգ՝ լեհ և հայ 
երաժիշտների մասնակցությամբ: Դրամա-
հավաքի արդյունքները հայտարարվել են 
վերջնական հայտարարության մեջ.

«Միջոցառման շրջանակներում, դրամահա-
վաքի արդյունքում և Կարիտասի սեփական 
միջոցներից հավաքվել է 186,000 զլոտի։ 
Այս պահին դրամահավաքն ավարտվել է, 
միջոցները փոխանցվել են Հայաստանում 
գործող Կարիտասին: Օգնության բաշխումը 
սկսվել է դեռ անցած աշնանը: «Կարիտաս 
Հայաստան»-ը և նրա գործընկերները՝ 
«Catholic Relief Services»-ը, սնունդ և այլ 
անհրաժեշտ պարագաներ են բաժանել 
Շիրակի, Լոռու և Գեղարքունիքի 
մարզերում, ինչպես նաև Երևանում, որտեղ 
ապրում են շատ տեղահանվածներ: Որոշ 
փախստականներ օգտվել են վարձավճարի 
դրամական օգնությունից, իսկ Արարատի 
650 տնային տնտեսություններ ստացել են 
ծածկոցներ, անկողնային պարագաներ 
և էլեկտրական տաքացուցիչներ: Կրկին 
անգամ շնորհակալություն դրամահավաքի 
մասին տեղեկատվություն տարածելու 
հարցում օգնության համար:»
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Sytuacja polityczno-społeczna 
w Armenii jest wciąż bardzo 
niestabilna. Protesty wybuchły 
od razu po podpisaniu porozu-
mienia rozejmowego 10 listo-
pada zeszłego roku i trwają do 
dziś. Protestujący, którzy m.in. 
wtargnęli do budynków Parla-
mentu w Erywaniu, domagają 
się rewizji porozumienia, które 
w ich ocenie oznacza faktyczną 
utratę niepodległości Arme-
nii na rzecz Rosji, przyspie-
szonych wyborów, a przede 
wszystkim rezygnacji premiera 
Nikola Paszyniana, uznawa-
nego za głównego winowajcę 
wojennej klęski. Także duża 
część armii, wraz z dowódca-
mi, domaga się ustąpienia pre-
miera, co on sam przedstawia 
jako próbę zamachu stanu. 
Sam Paszynian spotkał się już 
w Moskwie z Władimirem Puti-
nem i Ilhamem Alijewem w ce-
lu podpisania „Porozumienia 

o rozwoju Górskiego Karaba-
chu”, co w praktyce oznacza 
kontynuację realizacji narzu-
conych Armenii po jesiennej 
klęsce punktów listopadowego 
rozejmu.

Trudno jest podchodzić do 
tragedii, jaką jest wojna i jej 
konsekwencje, wyłącznie od 
strony wielkiej polityki, która 
przesłania nam rzeczywiste 
tragedie konkretnych osób. Na 
szczęście organizacje pomoco-
we z całego świata nie zapo-
mniały o tysiącach uchodźców 
z Arcachu, rannych i innych 
osobach wymagających po-
mocy. Z polskich organizacji 
największą zbiórkę przeprowa-
dził Caritas Polska. W ramach 
akcji odbył się m.in. 13 marca 
koncert charytatywny online 
z udziałem polskich i ormiań-
skich muzyków. O efektach 
zbiórki poinformowano w koń-
cowym komunikacie:

Kwota, którą udało się zebrać 
w ramach kampanii, pocho-
dząca ze zbiórek i środków 
własnych Caritas, to 186 tys. 
zł. Na ten moment zbiórka 
została zakończona, a środki 
przekazane do lokalnego Ca-
ritas w Armenii. Dystrybucja 
pomocy rozpoczęła się już je-
sienią zeszłego roku. Caritas 
Armenia i jej partnerzy Catho-
lic Relief Services rozprowa-
dzili żywność i inne najpotrzeb-
niejsze artykuły w regionach 
Szirak, Lori i Gegharkunik, 
a także w Erywaniu, gdzie 
mieszka wielu przesiedleńców. 
Część uchodźców skorzystało 
z pomocy w opłaceniu czyn-
szu, a do 650 gospodarstw 
domowych w prowincji Ararat 
trafiły koce, pościel i grzejniki 
elektryczne. Jeszcze raz dzię-
kuję za Państwa pomoc w sze-
rzeniu informacji o zbiórce.
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Համառոտ
Հայկական օր «WNET» 
ռադիոյում – 10 
փետրվարի 2021

Խմբագիր Քշիշտոֆ 
Սկովրոնսկին Լեհաստանի 
Կառավարության 
Ազգային և էթնիկ 
փոքրամասնությունների 
համատեղ հանձնաժողովում 
հայկական 
փոքրամասնության 
ներկայացուցիչ Բոգդան 
Կասպրովիչին հրավիրել 
էր համատեղ վարելու 
ռադիոհաղորդումը: Ծրագրի 
հյուրերն էին պրոֆ. Քշիշտոֆ 
Ստոպկան, պրոֆ. Անջեյ Ա. 
Զիեմբան և Արքեպիսկոպոս 
Յուզեֆ Թեոդորովիչի 
անվ. Լեհահայերի 
միության նախագահ Աննա 
Օլշանսկան: Հիմնական 
թեմաների՝ «Հայերը Ղրիմից 
Լվով են եկել Կազիմիր Մեծի 
օրոք» (պրոֆ. Քշիշտոֆ 
Ստոպկա) և «Կամենեց 
Պոդոլսկիից կամ Լվովից 
հայերի արշավները 
հասնում էին անգամ 
Արևելյան Հնդկաստանի 
կամ Եգիպտոսի ափեր» 
(պրոֆ. Անդջեյ Ա. Ժիեմբա) 
շուրջ ծավալվող բուռն 
զրույցները միահյուսվում 
էին Լեհաստանում հայերի 
հարուստ, շարունակ 
ուսումնասիրվող 
պատմությունից 
մինչև ժամանակակից 
իրադարձություններ: 
Գիտնականներն ու 
էնտուզիաստները 
ունկնդիրներին հրամցրեցին 
արտասովոր դաս, որը 
կարելի է անընդմեջ 
լսել: Հաղորդման 
ձայնագրությունը հասանելի 
է Վնետ ռադիոյի կայքում 
(wnet.fm)  

«իմ Հայաստան, 
իմ Հայեր» 

Թեժ թեմաները՝ Լեռնային 
Ղարաբաղի շուրջ 
Հայաստանի և Ադրբեջանի 
մղած պատերազմը և 
դրանից հետո ստեղծված 
իրավիճակը, գերակշռում 
էին վերնագրյալ շարքի 
վերջին ցրույցներում։ 
Այդ շարքը սկսվել 
և շարունակվում 
է Լեհաստանում 
հայկական մշակույթի 
հետազոտությունների 
կենտրոնի նախաձեռնու-
թյամբ: Հանդիպումների 
հյուրերի թվում էին՝ 
լրագրող, ռազմական 
թղթակից Վիտոլդ 
Ռեպետովիչը (25.01.2021 
թ.) և «Պատերազմի և 
երազանքների երկիր» 
ֆիլմի հեղինակ Յադվիգա 
Նովակովսկան (22.02.2021 
թ.): Երկու զրույցները, 
որոնք վարում էր Անջեյ 
Ա. Զիեմբան, կարող եք 
դիտել Լեհաստանում 
հայկական մշակույթի 
հետազոտությունների 
կենտրոնի յություբյան 
ալիքում:

W skrócie
Rodzina a szkoła

Staraniem nowo powołanego 
– 17 lutego 2020 r. – Instytu-
tu Dziedzictwa Myśli Narodo-
wej im. Romana Dmowskiego 
i Ignacego Jana Paderewskiego 
ukazał się przedruk broszury 
Rodzina a szkoła, autorstwa 
abpa Józefa Teodorowicza. 
Darmowy e-book jest do po-
brania w formacie: epub, mobi 
oraz pdf: https://idmn.pl/index.
php/e-booki/e-book-ks-jozef-
teodorowicz-rodzina-a-szkola/

Համառոտ
Հայկական 
զարդանախշերով սուր

Ինչպես հայտնում է Լեհա- 
կան ռադիոյի կայքը՝  
Հայկական զարդանախշե-
րով սուրը լրացրեց Վարշա-
վայի Թագավորական 
դղյակի թանգարանային 
հավաքածուն: Սուրը 
Միխալսկի ընտանիքի 
մասնավոր հավաքածուից է, 
որն, ամենայն հավանակա-
նությամբ, պատրաստվել է 
Թուրքիայում կամ Պարսկա-
ստանում՝ XVI դարի վերջին,  
և զարդարված է ոսկու և  
կիսաթանկարժեք քարերի  
տպավորիչ զարդանախշե-
րով, որոնք ըստ ամենայնի 
ստեղծվել են արդեն 17-րդ  
դարում լվովի հայերի 
արհեստանոցներում:  

Ընտանիք և դպրոց

2020 թ. փետրվարի 17-ին  
ստեղծված՝ Ռոման Դմովս- 
կու և Իգնացի Յան Պադերևս- 
կու անվան ազգային մտքի  
ժառանգության ինստիտու-
տի շնորհիվ վերատպվեց 
արքեպիսկոպոս Յուզեֆ 
Թեոդորովիչի «Ընտանիք և 
դպրոց» գրքույկը: Էլեկտրո-
նային գիրքը կարելի է 
անվճար ներբեռնել հետևյալ 
ձևաչափով՝ epub, mobi և 
pdf. https://idmn.pl/index.
php/e-booki/e-book-ks-jozef-
teodorowicz-rodzina-a-szkola/

«ռոլանդի 
առաքելությունԸ»

Ըստ լեհական Օնետ 
պորտալի, Աննա Մոնչկան 
նախապատրաստում է 
«Ռոլանդի առաքելությունը» 
ֆիլմի սցենարը, որն իրեն 
հմայած կերպարի մասին է։ Այդ 
կերպարը Լեոն Կշեչունովիչն  
է՝ գերհերոս, որն իսկապես 
գոյություն է ունեցել: Հեղինա-
կին հետաքրքրել են մեր wiki.
ormianie.pl կայքի նյութերը, 
բայց նաև խնդրանքով դիմում 
է հարգելի ընթերցողներին. 
«Շնորհակալ կլինեմ ցանկացած 
տեղեկատվության համար, որը 
կարող եք ուղարկել հետևյալ՝ 
info.leonkrzeczunowicz@gmail.
com էլ. փոստին»։ 

Po wojnie o Arcach

Արցախյան 
պատերազմից հետո

Pomoc caritasu dla armenii. Fot. caritas.Pl

«կարիտաս»-ի օգնությունԸ Հայաստանին 
լուսանկարԸ՝ cariTas.pl
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Są to portrety pierwszej 
z ksień – Marianny Nersesowi-
czówny (1701–1710) oraz Anny 
Ludwiki Krzysztofowiczówny 
(1839–1843), Kajetany Rozalii 
Sarkisiewiczówny (1845–1893) 
i Janiny Alojzy Janowiczówny 
(1895–1927). Te cztery obrazy 
uzupełniają kolekcję 11 istnie-
jących i zachowanych portre-
tów ksień konwentu benedyk-
tynek ormiańskich ze Lwowa. 
Poprzednio otrzymaliśmy od 
sióstr z Wołowa siedem obra-
zów, które już zostały podda-
ne specjalistycznym badaniom 
i konserwacji, dzięki której 
odzyskały dawny wspania-
ły blask, zachowując jednak 
wszelkie ślady upływu czasu. 
Przekazanie tych portretów 
jest historycznym wydarze-
niem, Fundacja uzyskała jedne 
z najcenniejszych artefaktów 
minionej epoki, upamiętnienie 
konwentu benedyktynek or-
miańskich, a zarazem wyjątko-
wą kolekcję obrazów, pozwa-
lającą prześledzić przemiany 
w malarstwie tamtego czasu.

Umowę i protokół przekazania 
podpisała s. Maria Danuta Try-
bała, przełożona klasztoru, ze 
strony Fundacji, Maria Ohano-
wicz-Tarasiuk, prezes Zarządu, 
w akcie przekazania obrazów 
uczestniczyła wielokrotna by-
walczyni tego miejsca – Roma-
na Obrocka. W trakcie wizyty 
s. Maria pokazała nam piękny 
relikwiarz ze szczątkami św. 
Rypsymy i św. Benedykta, oraz 
oryginalny pastorał, który wid-
nieje na trzech ostatnich por-
tretach ksień. Miałyśmy rów-
nież możliwość odwiedzenia 
klasztornej kaplicy.

Pragniemy tą drogą raz jesz-
cze podziękować Siostrom 
za wspaniałomyślny dar dla 
Fundacji. Dzięki tej decyzji 
te bezcenne dla historii kon-
wentu benedyktynek portrety, 
uratowane zostaną przed de-
gradacją spowodowaną upły-
wem czasu i odzyskają dawną 
świetność.

Kolekcja portretów zostanie po-
kazana na wystawie w Muzeum 
Archidiecezjalnym w Warsza-
wie w dniach od 13 maja do 
20 czerwca 2021 r.

Warto jeszcze podkreślić, że 
w ostatnim czasie pojawiło się 
wiele artykułów, publikowa-
nych bądź sygnalizowanych na 
naszych stronach interneto-
wych, o konwencie benedykty-
nek ormiańskich, w tym tekst 
autorstwa Marii Woś, której 
lekcji gry na fortepianie udzie-
lała ostatnia panna ksieni Elek-
ta Orłowska.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

Historyczny moment w biegu wydarzeń: 10 stycznia 2021. akt darowizny 
podpisują: siostra maria danuta trybała oraz maria oHanowicz-tarasiuk. 
Fot. romana obrocka

portret ksieni marianny 
nersesowiczówny (1701–1710)

Profesor z Politechniką Wro-
cławską jest związany od 2012 
roku – powtórnie, bo wcze-
śniej, w 1993 roku, ukończył 
na wrocławskiej uczelni studia 
doktoranckie. Kolejne stopnie 
w karierze naukowej zdobywał 
na macierzystej uczelni – Uni-
wersytecie w Aleppo (Syria), 
gdzie oprócz prowadzenia 
zajęć dydaktycznych i pracy 
naukowo-badawczej pełnił 
również wysokie funkcje kie-
rownicze oraz odbywał staże 
zagraniczne, wygłaszał refe-
raty – w kilku językach – na 
międzynarodowych konferen-
cjach, jako uczestnik, a także 
organizator.
Notka charakteryzuje profil na-
ukowy profesora nauk inżynie-
ryjno-technicznych: Prof. Say-
egh rozwija szkołę „Inżynieria 
Cieplna”, która dotyczy wy-
miany ciepła i termodynamiki 
w dziedzinach: Dwufazowych 
zamkniętych termosyfonów, 
kolektorów PVT, magazyno-
wania energii cieplnej w ma-
teriałach PCM, zagadnień 
związanych z perspektywą 
rozwoju sieci ciepłowniczych 
w szczególności dla przyszłych 
inteligentnych (Smart) sieci 
energetycznych.
W podsumowaniu czytamy: Za 
swoją wyróżniającą działalność 
naukową, dydaktyczną i orga-
nizacyjną otrzymywał liczne 
nagrody od rektorów Politech-
niki Wrocławskiej i Uniwersytetu 
Aleppo. W uznaniu zasług twór-
czego uczestnictwa w środowisku 

i dziedzictwa Ormian polskich 
Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej uhonorował prof. Sayegha 
Srebrnym Krzyżem Zasługi 
nadanym w 2017 r.
Profesor Sayegh jest przede 
wszystkim Ormianinem moc-
no zakotwiczonym w tradycji, 
kulturze i religii narodu or-
miańskiego. Ormiańskie śla-
dy obecne w diasporach, ale 
i współczesne wydarzenia są 
przedmiotem jego zaintere-
sowań, dociekań i artykułów 
w czterech językach, publi-
kowanych w wydawnictwach 
prasowych. W tej dziedzinie 
Ormianie polscy są w uprzy-

wilejowanej pozycji. Od lat 
opisuje historię ormiańskiej 
diaspory w Polsce, której stał 
się członkiem. 
Dziesiątki tekstów ukazało się – 
i ukazuje – w mediach ormiań-
skich, arabskich i oczywiście 
polskich. Pięknym przykładem 
jest felieton Trzy ojczyzny Anny 
Danilewicz – owoc osobistych 
rozmów oraz długoletniej ko-
respondencji z pisarką i poet-
ką, wydrukowany w roczniku 
„Yert”, nr 2, Aleppo 2006, s. 
230–241. Ormiańskojęzyczny 
artykuł zawiera informacje bio-
graficzne o Annie Danilewicz 
(1921–2004) oraz wiadomości 
o środowisku Ormian polskich 
nie tylko „na prawym brzegu 
Czeremoszu” – w zmiennych 
granicach państwowych – 
z opisem zwyczajów, a także 
tłumaczenie wierszy: Ararat, 
Trzy ojczyzny, Modlitwa. Ska-
ny artykułu są zamieszczone 
w biogramie Anny Danilewicz 
na wiki.ormianie.pl 
Ponadto profesor Sayegh z żo-
ną Tanią i synami Georgem 
oraz Aramem są uczestnikami 
i/lub sprawcami wydarzeń or-
ganizowanych w różnych mia-
stach Polski.

Շնորհավորում ենք մեր 
սիրելի Արա Սայեղին 
պրոֆեսորի գիտական կոչում 
ստանալու կապակցությամբ, 
ցանկանալով նորանոր 
հաջողություններ։

Redakcja

Bezcenne dary 
sióstr benedyktynek
DZIEDZICTWO | Siostry benedyktynki z Wołowa, 
spadkobierczynie benedyktynek ormiańskich 
ze Lwowa, 10 stycznia tego roku przekazały 
Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 
kolejny niezwykle cenny dar – pozostałe cztery 
portrety ksień benedyktynek lwowskich i obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Msza święta ormiańska online

w niedzielę, 21 marca 2021 r. z pokamedulskiego kościoła niepokalanego poczęcia nmp w lesie bielańskim, 
dzięki uprzejmości proboszcza, ks. prałata wojciecHa drozdowicza, transmitowana była msza św. 
ormiańskokatolicka, którą odprawiał ks. józeF naumowicz. można mieć nadzieję, że następne msze św. uda się 
transmitować także z tego gościnnego miejsca. szczegóły na www.ordynariat.ormianie.pl

miłoszyce 1997 r. w domu anny 
danilewicz, autorki książek: 
Ormianie z prawegO brzegu 
CzeremOszu oraz Z rumuńskiej 
Bukowiny na Dolny Śląsk

Profesor tytularny 
Politechniki Wrocławskiej
WYDarzENIa | Dnia 22 lutego 2021 roku serwis internetowy Politechniki 
Wrocławskiej podał informację, że uczelnia ma nowych profesorów tytu-
larnych. Nominację otrzymało ośmiu naukowców. Wśród nich, dobrze nam 
znany, prof. Ara Sayegh z Wydziału Inżynierii Środowiska.
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Nowa siedziba Fundacji

Հիմնադրամի նոր նստավայրը

Հիմնադրամի այս տարվա հերթական փոփոխությունն այն 
է, որ հրաժարվում ենք նախկին բանկի հաշվեհամարից։ 
Ահա հաշվի համարը, որին կարող եք փոխանցել դրամական 
հատկացումներ կանոնադրական նպատակներով. 35 1600 
1462 1890 8960 3000 0001, որը բացված է «BNP Paribas» 
բանկում։
Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամը 
նոր տարածքից կարող է օգտվել Վարշավա քաղաքի 
Շրուդմեշչիե թաղամասի օժանդակության և Ներքին 
գործերի և վարչարարության նախարարի հատկացրած 
ֆինանսավորման շնորհիվ:

Մարիա Օհանովիչ-Տարասյուկ
Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի 

կառավարման խորհրդի նախագահ
fundacja.prezes@ormianie.pl

Kolejna zmiana od tego roku 
w Fundacji – zrezygnujemy 
z dotychczasowego banku, 
aktualnie jest nim wyłącznie 
BNP Paribas. Nr konta, na któ-
re można wpłacać dotacje na 
cele statutowe to: 35 1600 1462 
1890 8960 3000 0001
Z lokalu Fundacja Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich 

korzysta dzięki wsparciu m.st. 
Warszawy – Dzielnicy Śródmie-
ście i dofinansowaniu z dotacji 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk
Prezes Zarządu Fundacji 

Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich

fundacja.prezes@ormianie.pl

Biało-czerwona wstęga, nożyczki i… szampan (dyskretnie oBok). w takiej 
chwili radości inaczej Być nie może. od prawej: maria ohanowicz-tarasiuk, 
monika agopsowicz, hanna kopczyńska-kłos, armen artwich, waldemar 
kluza. Fot. danek deńca i wojciech kłos

Opracowywanie, konserwa-
cja i udostępnianie zbiorów
Zindeksowano, zweryfikowa-
no, a następnie udostępnio-
no w Wirtualnym Archiwum 
Polskich Ormian trzy księgi 
metrykalne: zgonów z parafii 
w Czerniowcach z lat 1837–
1915, chrztów w Stanisławowie 
z lat 1837–1914 i w Tyśmienicy 
z lat 1854–1942. Zdigitalizowa-
no i udostępniono fotografie 
pochodzące ze „Spuścizny ks. 
Kazimierza Roszki”.

Przeprowadzono dawno ocze-
kiwaną konserwację siedmiu 
portretów ksień panien be-
nedyktynek ormiańskich oraz 
obrazu Pietà, który ucierpiał 
podczas pożaru w gdańskim 
kościele Świętych Piotra i Paw-
ła. Dotacja Mazowieckiego Kon-
serwatora Zabytków pozwoliła 
również na przystąpienie do 
konserwacji trzech wybranych 
szat liturgicznych. Konserwacji 
poddano dwa ornaty i jedną 
kapę. Z uwagi na bardzo wyso-
ki koszt projekt został podzie-
lony na etapy. Planowane jest 
zorganizowanie wystaw po-
konserwatorskich w Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Maius w Krakowie 
i Muzeum Archidiecezjalnym 
w Warszawie.

Zindeksowano i udostępniono 
zapisy kopii ksiąg Cmentarza 
Łyczakowskiego we Lwowie (cz. 
IV). Kontynuujemy inwentary-
zację kolejnej części księgozbio-
ru Biblioteki Stanisławowskiej 
z lat 1801–1945, połączoną 
z uzupełnianiem opisów bi-
bliograficznych. Prowadzimy 
dalsze prace genealogiczne 
i historyczne. Zasoby naszego 
Archiwum udostępniamy ko-
respondencyjnie i na stronach 
internetowych naukowcom 
i wszystkim zainteresowanym. 
Ewidencjonowano w Zintegro-
wanym Systemie Informacji 
Archiwalnej (ZoSIA) materiały 
bieżące, dary i nabytki.

Nasza wystawa „Wielki zapo-
mniany. Arcybiskup ormiań-
ski Józef Teodorowicz (1864–
1938) – wybitny polski kapłan 
i mąż stanu” miała już siódmą 
odsłonę, tym razem ekspozy-
cję pokazaliśmy w Koszalinie. 
Udostępnialiśmy nasze zasoby 
(także ich kopie) na wystawy, 
do publikacji i jako pomoc 
w pracach konserwatorskich, 
m.in. na wirtualną wystawę 
„Złota epoka Jagiellonów”, 
przygotowaną przez Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich we 
Wrocławiu; przy rekonstruk-
cji pomnika abpa Grzegorza 
Szymonowicza na Cmentarzu 
Łyczakowskim; do kalendarza 
Narodowego Instytutu Polskie-
go Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą POLONIKA, do 
wielu artykułów i książek. Od-

powiadamy na rosnącą liczbę 
zapytań o genealogię polskich 
Ormian.

Popularyzacja wiedzy  
o Ormianach w Polsce  

i na świecie
Strony wortalu internetowego 
www.ormianie.pl są stale uzu-
pełniane o bieżące informacje. 
Na stronie www.wiki.ormianie.
pl pojawiło się 438 nowych 
artykułów, zamieszczamy sys-
tematycznie nowe biogramy 
polskich Ormian oraz wzboga-
camy istniejące o dopływające 
informacje. Liczba odwiedzin 
tej strony przekroczyła 1,5 
mln. Strona www.skarbnica.or-
mianie.pl wzbogacona została 
o nowe okna, i o 301 nowych 
zakładek na które składa się po 
kilka informacji, zamieszcza-
my informacje o publikacjach, 
kolejnych darach sukcesywnie 
przekazywanych do Fundacji. 
Na stronie www.ordynariat.or-
mianie.pl ukazują się bieżące 
wiadomości z poszczególnych 
parafii ormiańskokatolickich 
w Polsce oraz informacje o ak-
tualnych wydarzeniach w Ko-
ściele ormiańskim na świecie. 
Strona www.ormianie.pl zyska-
ła nowy wizerunek, poszerzona 
została o kolejne okna/linki do 
organizacji ormiańskich, a stro-
na www.dziedzictwo.ormianie.
pl prezentuje się odbiorcom 
w nowej szacie graficznej, do-
stosowanej do obecnych wymo-
gów technicznych, od początku 
tego roku miała ponad 16 000 
odsłon, gdzie, jak dotychczas, 
prezentujemy aktualne wyda-
rzenia, z tłumaczeniami najważ-
niejszych artykułów na języki or-
miański i angielski. Prowadzona 
jest strona na Facebooku.

Wydarzenia
Z uwagi na wyjątkowy czas – 
ograniczenia wszelkich spotkań 
i imprez zbiorowych, musieli-
śmy radykalnie zmienić zapla-
nowane na ten rok działania. 
Na początku roku pomogliśmy 
w zorganizowaniu spotkania 
środowiskowego z okazji świąt 
Bożego Narodzenia, następne 
odbyło się w lutym i poświę-
cone było prelekcji i pokazowi 
zdjęć z naukowego wyjazdu 
do wspólnot ormiańskokato-
lickich w Rumunii i Bułgarii. 
Na spotkaniu gościliśmy mło-
dą Rumunkę ormiańskiego 
pochodzenia z miejscowości 
Gheorgheni, która opowie-
działa nam o dorocznym Festi-
walu, poświęconym m.in. tra-
dycyjnym potrawom Ormian. 
Z uwagi na trwającą pandemię 
wrześniowe spotkanie wspólnot 
ormiańskich z Armenii, Rumu-
nii, Węgier i Polski odbyło się 
poprzez łącza internetowe.

Jeszcze przed wybuchem pan-
demii zorganizowaliśmy w ko-
ściele oo. Dominikanów przy 

ul. Freta w Warszawie występ 
artystów z opery w Erywaniu. 
Ten ad hoc zorganizowany 
koncert, w którym czworo 
ormiańskich artystów z opery 
z Erywania zachwyciło słucha-
czy prezentowanymi pieśniami 
kościelnymi i ludowymi, był 
wspaniałą ucztą muzyczną. 
W maju odwołano akcję „Noc 
Muzeów”, a nasz doroczny 
„Dzień Ormiański” przenie-
śliśmy aż na początek grud-
nia. W gościnnym klasztorze 
oo. Dominikanów przy ulicy 
Freta w Warszawie profesjo-
nalny chór męski, złożony ze 
śpiewaków Filharmonii Na-
rodowej w Warszawie, pro-
wadzony przez Jakuba Kop-
czyńskiego, w ramach „Dnia 
Ormiańskiego” nagrał koncert 
pieśni ormiańskich – sakral-
nych i ludowych – nagranie 
zostało udostępnione na Face-
booku i na stronie Ordynaria-
tu (https://www.youtube.com/
watch?v=BZHReR2VRuQ). 
Ze względu na ograniczenia, 
musieliśmy zrezygnować z tra-
dycyjnego spotkania przy or-
miańskich przysmakach.

Publikacje
Trwa pięcioletni projekt ba-
dawczy pt. „Pomniki dziejowe 
Ormian polskich” finansowa-
ny przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, po-
legający na edycji siedmiu 
tomów obcojęzycznych źródeł 
do dziejów Ormian w Pol-
sce. W 2020 roku ukazał się 
tom 2: Jasachy gminy Ormian 
lwowskich z lat 1598–1638 
w języku ormiańsko-kipczac-
kim w opracowaniu Krzysztofa 
Stopki i tom 3: Metryka kate-
dry ormiańskiej we Lwowie za 
lata 1635–1732 w opracowa-
niu Marcina Łukasza Majew-
skiego i Krzysztofa Stopki. Wy-
daliśmy kolejne cztery numery 
dwujęzycznego kwartalnika 
„Awedis”. Jak co roku przy-
gotowaliśmy kalendarz, który 
jest już w Państwa posiadaniu. 
Nasze publikacje przekazuje-
my zainteresowanym osobom 
i instytucjom, m.in. Bibliotece 
Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej.

Działania bieżące,  
współpraca

Próby chóru ormiańskokatolic-
kiej parafii centralnej pw. św. 
Grzegorza z Nareku, odbywa-
jące się zazwyczaj w siedzibie 
Fundacji, zostały zawieszone 
wraz z wybuchem pandemii. 
Wspomnieć należy o darach 
materialnych w postaci pamią-
tek, jak np. po śp. Leonie Ter-
Oganjanie, i w postaci książek 
i albumów przekazywanych do 
zbiorów Archiwum Fundacji; 
były to m.in. pozycje albumo-
we od p. Stanisława Barana, 
Działalność zakonów rycer-
skich w cylicyjskim Królestwie  

Dokończenie ze str. 1

Շարունակություն 1-ին Էջի

Կարմիր և սպիտաԿ ժապավեն, մԿրատ և... շամպայն։ այսպիսի ուրախ պահե- 
րին այլ Կերպ չէր Կարող լինել։ աջից՝ մարիա Օհանովիչ-տարասյուԿ, 
մոնիԿա ագոպսովիչ, հաննա ԿոպչինսԿա-Կլոս, արմեն արտվիխ, 
վալդեմար Կլուզա։ լուսանԿարը՝ դանեԿ դենցա և վոյչեխ Կլոս

Działalność Fundacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich w 2020 roku

Armenii i Królestwie Cypru 
oraz ciekawa publikacja Jaku-
ba Osieckiego pt. Bolszewicy 
a Kościół Ormiański. Apostol-
ski Kościół Ormiański w Arme-
nii sowieckiej w latach 1920–
1938.

Podjęliśmy pilne starania, za-
kończone zgodą władz miasta, 
o przyznanie Fundacji nowego 
lokalu – spowodowane było to 
negatywną oceną wytrzymałości 
stropów w siedzibie dotychczas 
wynajmowanej od m.st. Warsza-
wy. W styczniu 2021 r. przepro-

wadziliśmy się do nowego lokalu 
o powierzchni 134 m2.

Prowadzenie działalności i re-
alizacja projektów w 2020 r. 
możliwe były dzięki dotacjom: 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Mazowieckiego Konserwatora 
Zabytków, Ośrodka Badań nad 
Kulturą Ormian w Polsce oraz 
darowiznom osób prywatnych.
Wszystkim ofiarodawcom bar-
dzo dziękujemy!

Zespół Fundacji
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WSPOMNIENIE | 5 stycznia 2021 z naszej ormiańskiej społeczności odszedł 
do Pana Tomasz Wartanowicz. Dziękujemy dr Aleksandrze Ziółkowskiej- 
-Boehm, autorce książki Lepszy dzień nie przyszedł już, w której pisze  
o losach rodziny Wartanowiczów, w tym o śp. Tomaszu Wartanowiczu,  
za nadesłanie wspomnieniowego tekstu:

Ojciec Tomasza, Józef Warta-
nowicz, w rodzinnym mająt-
ku w Dźwiniaczu prowadził 
winnice i sady, udzielał się 
społecznie, był prezesem Ko-
misji Ogrodniczo-Sadowni-
czej Lwowskiej Izby Rolniczej, 
członkiem Kuratorium Pań-
stwowej Szkoły Ogrodniczej 
w Zaleszczykach. Tuż przed 
wybuchem drugiej wojny świa-
towej dostał powołanie do woj-
ska i w stopniu kapitana Woj-
ska Polskiego odbył kampanię 
wrześniową, z której wrócił do 
Zaleszczyk, gdzie przebywała 
żona z małym Tomkiem.

Zamieszkali w pensjonacie pa-
ni Sokołowej, ale niebawem 
władze sowieckie nakazały 
im opuścić Zaleszczyki. Józef 
z rodziną przeniósł się do Sta-
nisławowa. Kiedy 12 września 
1941 r. do Stanisławowa wkro-
czyły wojska niemieckie, Józef 
włączył się w działalność pod-
ziemną. Miesiąc później przy-
szło Gestapo, zrobiono rewizję 
zakończoną zabraniem Józefa 
i Stachny na przesłuchanie.

Tomek, gdy w czasie rewizji 
rozsypały się rodzinne foto-
grafie, ukląkł i zaczął je prze-
glądać. Gdy zobaczył zdjęcie 
ojca w mundurze oficerskim, 
ukradkiem schował je do kie-
szeni. Jakby rozumiał, że waż-
ne jest, aby jej nie znaleziono. 
Jeden z Niemców, widząc, co 
robi, z rozmachem kopnął 
chłopca w plecy. Rodzice byli 
już zabrani na Gestapo, zapła-
kana babcia zajęła się wnu-
kiem. Tomasz na zawsze zapa-
miętał, jak leżał na podłodze, 
długo nie mogąc złapać od-
dechu. Stachnę wypuszczono 
dzień później, Józefa trzymano 
tydzień, po czym został zwol-
niony do domu. Przesłuchują-
cy powiedzieli, że ma się zgło-
sić za kilka dni z powrotem, 
wyznaczyli dzień.

Tajna organizacja, do której 
należał Józef Wartanowicz za-
łatwiła całej rodzinie papie-
ry wyjazdowe, aby uciekli za 
granicę. Józef chciał, by żona 
pojechała z synem, sam zdecy-
dował się zostać. Ostatecznie 
wszyscy zostali. O Niemcach 
wyraził się między innymi, że 
„to jest kultura”, to nie „barba-
rzyństwo Sowietów”. Znał do-
brze niemiecki i myślał, że „się 
wybroni”, że wróci do rodziny. 
Tłumaczył, że przecież był już 
na przesłuchaniach i go wy-
puścili. W wyznaczonym dniu 
zgłosił się na Gestapo. Poże-
gnał się z rodziną bez żadnych 
wielkich gestów czy łez, jakby 
miał niebawem wrócić.

Po dziesięciu dniach do miesz-
kania przyszedł Ukrainiec 
(Ukrainiec-Polak-patriota, jak 
mówił Tomasz) i powiedział, 
że siedział z Józefem Wartano-
wiczem na Gestapo. Józef wie-
dział, że już ma wyrok, że jest 
skazany na rozstrzelanie. Wie-
dział też, że Ukrainiec zostanie 
zwolniony i prosił, by poszedł 
do jego rodziny. By przekazał 
słowa pożegnania ukochanej 
Stachnie. Mówił dużo o Tom-
ku. Mówił z przejęciem o sze-
ścioletnim synu… że nie do-
czeka ani jego szkół, ani jego 
młodości, ani jego dojrzałości. 
Że to jest wielki ból, z którym 
odchodzi.

Kilka dni później, dokładnie 
30 listopada 1941 r., Józef 
Wartanowicz został zabrany 
na ciężarówkę, wywieziony po-
za miasto i rozstrzelany. Wśród 
skazanych był duchowny wy-
znania grekokatolickiego, któ-
ry przygotował ich na śmierć. 
Była spowiedź i były modlitwy. 
Razem z nimi zginął. Po wojnie, 
w Gdańsku, Anna Bąkowska, 
siostra Józefa, spotkała braci 
Flachów, którzy mieli transport 
konny. Powiedzieli jej, że przed 

wojną znali rodzinę Wartano-
wiczów. W Stanisławowie także 
zostali aresztowani i byli prze-
trzymywani na Gestapo. Przez 
zakratowane okienko widzieli, 
jak Niemcy zabierali więźniów 
na ciężarówkę i wywozili na 
rozstrzelanie. W jednej z grup 
rozpoznali Józefa Wartanowi-
cza. Tomasz Wartanowicz za-
pamiętał opowieści Ukraińca 
całe życie, brak ojca odczuwał 
przez wszystkie lata.

Podał mi informacje, które 
usłyszał później od matki: – 
Według relacji Mamy, na Ojca 
doniósł Ukrainiec z faszystow-
skiej policji pomocniczej, która 
rekrutowała się z ukraińskich 
nacjonalistów z terenu Stani-
sławowa. Rozebranych do bie-
lizny formowano w grupy i cię-
żarówkami krytymi brezentem 
wywożono poza miasto. W jed-
nej z grup był mój Ojciec. Wy-
wieziono ich do lasu w okolice 
wsi Pawełcze.

Stachna Wartanowicz z sy-
nem Tomkiem i matką Wandą, 
dzięki Annie z Wartanowiczów 
Bąkowskiej (siostrze Józefa), 
sprowadzili się do majątku 
Jaxa Bąkowskich, w którym 
Anna zamieszkała po ślubie, 
i we dworze w Kraśnicy koło 
Opoczna przeżyli resztę okupa-
cji. Podróż ze Stanisławowa do 
Kraśnicy była męcząca i trwała 
niemal trzy tygodnie. Na stacji 
w Opocznie czekała ciotka An-
na, która ze stangretem przy-
jechała bryczką wypełnioną 
kożuchami. Wycałowani, wzru-
szeni do łez, ciepło opatuleni 
pojechali do dworu. Rozpoczął 
się zupełnie inny rozdział ich 
losów. Tomasz wspominał po-
byt w Kraśnicy jako najlepszy 
okres w całym dzieciństwie 
i młodości. Ciotka Anna mia-
ła kontakty z partyzantami, 
którzy pojawiali się często we 
dworze, i to oni zajmowali cał-
kiem jego wyobraźnię. Miał 
kolegów, szczególnie zaprzy-
jaźnił się z Milkiem, synem ga-
jowego i Marii Dobrowolskiej, 
niani Ewy Bąkowskiej, którego 
ojciec zginął w Auschwitz. Par-
tyzanci, którym dwór udzielał 
wszelkiej pomocy, fascynowali 
obu chłopców i Tomasz pamię-
tał, że zasypiał rozgorączko-
wany i wręcz szczęśliwy.

Po zajęciu Kraśnicy przez So-
wietów w styczniu 1945 r. 

Stachna z synem na jakiś 
czas zamieszkała w Opocznie 
u państwa Lasotów. Następ-
nie przenieśli się do Koła, 
gdzie mieszkała jej ciocia, 
siostra matki, Zofia Złotnicka. 
Ostatecznie Stachna osiadła 
w Warszawie (w 1948 r. wyszła 
ponownie za mąż za Jana Ko-
łakowskiego; zmarła w War-
szawie w 2006 r. w wieku 97 
lat), a Tomek z babcią zostali 
w Kole, gdzie chłopiec skoń-
czył szkołę i zdał maturę. Bab-
cia Wanda Lewandowska całą 
wojnę bardzo się niepokoiła 
o jedynego wnuka, miała lęki 
o jego przyszłość. Po wojnie 
bała się, że Rosjanie „znowu 
przyjdą”. Straciła męża, syna 
i zięcia, miała tylko wnuka.

W okresie szkoły i później 
studiów Tomasz Wartanowicz, 
jedyny syn Józefa, miał wiele 
przykrych doświadczeń. Uwa-
żany był za „wroga klasowego” 
i tylko życzliwość kilku osób 
pomogła mu przetrwać te lata. 
Pamięta je jako bardzo trudne. 
Dyrektorem szkoły średniej 
był Ukrainiec, syn kierownika 
szkoły w Dźwiniaczu, który 
rozpoznał Tomasza i wiedział 
o rodzinie Wartanowiczów. 
Był mu jednak przyjazny, nie 
rozpowiadał o jego pocho-
dzeniu, a gdy była potrzeba, 
bronił. Tomasz pamiętał po-
moc i życzliwość koleżanki na-
leżącej do Związku Młodzieży 
Polskiej (ZMP). Przede wszyst-
kim jednak wiele zawdzięczał 
własnym zdolnościom, był 
wybijającym się uczniem, wy-
grywał olimpiady matematycz-
no-fizyczne. Mimo trudności 
„wróg klasowy” zdał maturę. 
Chciał studiować wymarzoną 
elektronikę. Zdał doskonale 
egzaminy, był w czołówce, ale 
nie został przyjęty na uczelnię 
„z powodu braku miejsc”. Jak 
mówił po latach, hierarchia 
partyjna miała trzy kwalifi-
kacje, jeżeli chodzi o studia: 
1. zabrania się studiować,  
2. nie stawia się przeszkód,  
3. powinien studiować. Tomasz 
otrzymał drugą, że „nie stawia 
się przeszkód”. Tak się zło-
żyło, że dziekanem wydziału 
mechaniczno-konstrukcyjne-

go Politechniki Warszawskiej 
był przyjaciel rodziny Stach-
ny, który mu pomógł. – Musi 
być przyjęty – powiedział, gdy 
zobaczył wyniki egzaminów. 
Ostatecznie więc zamiast elek-
troniki Tomasz ukończył wy-
dział mechaniczny. W 1965 r. 
obronił doktorat i został pra-
cownikiem akademickim Wy-
działu Mechanicznego Energe- 
tyki i Lotnictwa (MEiL) Poli-
techniki Warszawskiej.

Tomasz Wartanowicz ożenił się 
z pochodzącą z Wileńszczyzny 
Marią z Wojtkiewiczów. Uro-
dziło się dwóch synów. Starszy 
Jacek (ur. 1962) zmarł nagle 
na serce dwa dni przed uro-
dzinami w 1982 r. Drugi syn 
Rafał (ur. 1967) ożenił się i ma 
dwie córki, Katarzynę i Annę. 
Tomasz zaangażował się czyn-
nie i w okresie „Solidarności” 
i później, w ruch opozycji. Jeż-
dżąc za granicę na konferen-
cje naukowe, przywoził sprzęt 
drukarski dla „Solidarności”. 
Zajmował się też kolportażem 
prasy podziemnej, miał kon-
takt z księdzem Jerzym Popie-
łuszką. Zapytany przeze mnie, 
czym jest dla niego szczęście, 
odpowiedział: „Mam krótką 
definicję: moja głęboka i pełna 
wiara sprawia, że jestem szczę-
śliwy”.

Na święta Bożego Narodzenia 
napisał mi życzenia, a 1 stycz-
nia 2021 – zadzwonił z ży-
czeniami zdrowego roku. Ko-
lejnego dnia został zabrany 
do szpitala, 5 stycznia zmarł.  
…Polskie losy, polskie dramaty 
polskiego Ormianina.

Aleksandra Ziółkowska-Boehm

O niezwykłej rodzinie Warta-
nowiczów i jej dramatycznych 
losach Aleksandra Ziółkow-
ska-Boehm pisała w książce 
Lepszy dzień nie przyszedł już, 
Warszawa, 2011, ISBN 978-
83-244-0189-5. Amerykań-
skie wydanie: The Polish Expe-
rience through World War II 
A Better Day has not come, 
Lexington Book 2013, 2015; 
przedmowa: Neal Pease, ISBN 
978-0-7391-7819-5).

tomasz wartanowicz. fot. zbyszek kordys

Pogrzeb tomasza wartanowicza. fot. archiwum rodzinne

Tomasz Wartanowicz. 
Polskie losy, polskie dramaty 
polskiego Ormianina
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Inne zdjęcia i nagrania poka-
zywały tłumy żegnające się 
z klasztorem Dadiwank, jed-
nym z symboli ormiańskiego 
Arcachu, który znaleźć się 
miał po azerbejdżańskiej stro-
nie nowej granicy. Sceny te 
rozgrywały się w regionie No-
wy Szahumian (lepiej znanym 
pod swoją azerbejdżańską na-
zwą – jako region Kalbadżar), 
położonym w północnej części 
Republiki Górskiego Karaba-
chu.

Nazwa Nowy Szahumian nawią-
zywała do regionu Szahumian 
w radzieckim Azerbejdżanie, 
którego ormiańska ludność 
została brutalnie wysiedlona 
w 1991 roku. Nowy Szahu-
mian łączył Republikę Armenii 
z regionem Martakert, który 
wchodził w skład radzieckie-
go Obwodu Autonomicznego 
Górskiego Karabachu i obec-
nie pozostaje pod ormiańską 
kontrolą. Ormianie zdobyli ten 
obszar w 1993 roku, w czasie 
trwającej w latach 1990–1994 
pierwszej wojny o Karabach. 
Utworzony w 1994 roku region 
obejmował początkowo jedynie 
trzy miejscowości – Aknaberd, 
Czarektar i Dadiwank. Pod ko-
niec lat 90. podjęto jednak de-
cyzję o przyłączeniu do niego 
terenów byłego azerbejdżań-
skiego regionu Kalbardżar, 
które w tym samym czasie, po 
raz pierwszy od zakończenia 
wojny, zostały otwarte dla lud-
ności cywilnej. Po tej reformie 
region zajmował obszar 1800 
kilometrów kwadratowych. 

Miasto Karwaczar (były Kal-
bardżar), zrujnowane i nieza-
mieszkane przez poprzednie 
pięć lat, zostało jego nowym 
centrum administracyjnym.

W ramach akcji osiedleńczej, 
prowadzonej od 1998 do 2005 
roku, liczba ludności w re-
gionie osiągnęła 2800 osób, 
zamieszkujących w szesnastu 
miejscowościach. Później akcję 
zawieszono, a w ciągu kolej-
nych piętnastu lat liczba miesz-
kańców wzrosła nieznacznie – 
do 3300 osób. Oznaczało to, 
że na obszarze stanowiącym 
około 15 procent powierzchni 
Republiki Arcachu, żyło mniej 
niż trzy procent jej ludności. 

Większość nowych miesz-
kańców stanowili ormiańscy 
uchodźcy z sąsiednich regio-
nów Azerbejdżanu (Daszke-
san, Chanlar i Szahumian), 
do których dołączyli osiedleń-
cy z różnych części Armenii 
(przede wszystkim z regionów 
Gegharkunik i Szirak), a tak-
że z karabachskiego regionu 
Martakert.

Mieszkańcy Nowego Szahumia-
nu zdecydowali się osiąść w tym 
górzystym, trudno dostępnym 
miejscu z dwóch powodów: pa-
triotycznych oraz ekonomicz-
nych. W trakcie moich rozmów 
z nimi, wielu podkreślało, że 
traktują swoją decyzję w kate-
goriach powrotu do odzyskanej 
ojczyzny, wskazując przy tym 
na średniowieczne ormiańskie 
klasztory i chaczkary, których 
nie brakuje w tym regionie. Jak 
ujął to jeden z mieszkańców 
Karwaczaru: Po prostu uznali-
śmy, że musimy to zrobić przez 
szacunek dla krwi przelanej 
przez nasz naród w czasie woj-
ny. Inny rozmówca – uchodź-
ca z ormiańskiej wsi po azer-
bejdżańskiej stronie granicy 
– stwierdził: Przyroda jest tu 
prawie taka sama jak w mojej 
rodzinnej miejscowości. Nie-
ważne, z której strony patrzę 
na nasze góry. Ważne, że mo-
gę je widzieć każdego dnia.

Dla części osiedleńców równie 
kluczowa okazała się możliwość 
rozpoczęcia w Szahumianie 
„nowego życia”. Przeprowadz-
ka do Karabachu pozwalała 
uniknąć emigracji do obcego 
kraju, a jednocześnie uciec 
z Armenii, która w latach 90. 
pogrążona była w głębokim 
kryzysie społeczno-ekono-
micznym, pozostawiając wielu 
mieszkańców bez pracy, opieki 
państwa, do której przywykli 
w czasach radzieckich, i per-

spektyw na przyszłość. W Kara-
bachu czekała na nich ziemia, 
dom, obietnica różnych form 
opieki socjalnej (świadczeń na 
dzieci, zwolnień z opłat) i moż-
liwości otrzymania – nisko-
płatnej, ale stabilnej – pracy 
w instytucjach państwowych 
(armii, administracji terytorial-
nej, czy szkole). Dawało to na-
dzieję na lepsze życie, pomimo 
braku w regionie podstawowej 
infrastruktury oraz ciągłego 
zagrożenia ponownym wy-
buchem konfliktu zbrojnego. 
Historia, jaką opowiedział mi 
sołtys jednej ze wsi Nowego 
Szahumianu, dobrze obrazuje 
te nadzieje osiedleńców, trud-
ności, z którymi się borykali, 
oraz rezultaty ich starań:

W 1995 roku sytuacja w Ar-
menii była tak trudna, że nie 
stać nas było nawet na worek 
mąki. Mieszkaliśmy wszyscy 
w jednym domu – moi rodzi-
ce, ja z żoną i dziećmi, oraz 
moich trzech braci ze swoimi 
rodzinami. Wyjechałem na 
trzy lata do pracy w Rosji. Gdy 
wróciłem, dowiedziałem się, 
że zapraszają tu ludzi, dają 
ziemię i trochę pieniędzy, że-
by kupić pierwszą krowę. Po-
myślałem, że lepiej się zgłosić 
i być z rodziną, niż znów wy-
jeżdżać do Rosji. Poszedłem 
więc przez góry do Karwa-
czaru. Tam mi powiedzieli, że 
budują nową wieś i że może-
my tam zamieszkać. Przesze-
dłem kolejne 20 kilometrów, 
żeby zobaczyć to miejsce. Po 
powrocie powiedziałem żonie, 
że powinniśmy się przenieść. 
W Armenii jest taka trady-
cja, że najstarszy syn pierw-
szy opuszcza dom rodziców. 
Musieliśmy iść pieszo razem 
z dziećmi i wszystkimi naszymi 
rzeczami, po drodze spaliśmy 
w górach w jaskini. Gdy do-
tarliśmy na miejsce, stał tam 

tylko dom dla nas. Nie było 
prądu, transportu, szkoły, le-
karza, niczego – tak zaczynali-
śmy tu nasze życie. Co tydzień 
szedłem do Karwaczaru, żeby 
kupić jedzenie i inne potrzeb-
ne rzeczy, ładowałem 60 kilo 
na plecy i wracałem. Trwało 
to prawie dwa lata, dopóki nie 
kupiliśmy pierwszego konia. 
Niedługo po nas przyjecha-
ły inne rodziny, więc nosiłem 
też rzeczy dla nich, każdemu 
przynosiłem po butelce nafty 
do lampy. Po kilku latach na-
mówiłem braci i rodziców, że-
by przeprowadzili się do nas. 
Moja żona i matka przyjęły tu 
osiemnaście porodów i wszyst-
kie dzieci urodziły się zdrowe. 
Jako sołtys wsi zadbałem o to, 
żeby w każdej rodzinie przy-
najmniej jedna osoba miała 
pracę państwową, tak żeby 
starczało im choć na kilka 
worków mąki i słodycze dla 
dzieci. Wszyscy, którzy przyje-
chali tu żyć, zaczynali z pusty-
mi rękami. A teraz mamy dro-
gę, szkołę, prąd, stada krów 
i owiec, prawie każda rodzina 
ma samochód...

Jak dobitnie ujął to inny miesz-
kaniec regionu: 20 lat temu 
żyliśmy w XIX wieku, dziś do-
ganiamy XXI wiek. Pomimo 
wielu przeszkód – tlącego się 
konfliktu zbrojnego, braku 
środków finansowych, często 
niespójnej polityki ormiań-
skich władz wobec regionu 
– mieszkańcy Szahumianu 
stworzyli swój mały „świat na 
końcu świata”. Otwarta niedłu-
go przed wybuchem jesien-
nych walk nowa droga, łącząca 
Szahumian z Armenią i resztą 
Karabachu, renowacja klaszto-
ru Dadiwank, inne inwestycje, 
a także wzrastający napływ 
turystów przyczyniały się do 
stopniowego otwarcia tego 
górzystego zakątka i dawały 
jego mieszkańcom nadzieję na 
lepszą przyszłość. Zakończona 
w listopadzie wojna i porozu-
mienie o zawieszeniu broni od-
bierające Ormianom większą 
część Karabachu przerwały tę 
cienką, z trudem splecioną, 
nić nowego życia. Osiedleńcy 
zostali uchodźcami. Wielu los 
ten dotknął nie po raz pierw-
szy.

In Memoriam: Nowy Szahumian (1994–2020)
ARCACH | Po zakończeniu w listopadzie zeszłego roku wojny w Arcachu (Górskim Karabachu) media obiegły obrazy załado-
wanych dobytkiem ciężarówek, palonych domów i wykopanych grobów – to Ormianie opuszczali tereny, które na podstawie 
porozumienia o zawieszeniu broni przechodziły pod kontrolę Azerbejdżanu.

Konrad Siekierski, antropo-
log kultury, badacz współ-
czesnej kultury ormiańskiej. 
Od października 2016 do 
stycznia 2017 roku prowadził 
w Republice Górskiego Kara-
bachu projekt badawczy Li-
ving with Uncertainty: Stra-
tegies of Daily Life and Life 
Decisions, finansowany przez 
Institute of Armenian Stu-
dies, University of Southern 
California w Dornsife.

Widok klasztoru dadiWank znajdującego się obecnie pod kontrolą rosyjskich sił rozjemczych. Fot. Wikimedia 
commons

dla przypomnienia pokazujemy stan po Wojnie o arcach: 1 – obszary 
zajęte przez azerbejdżan podczas Wojny, zostają pod jego jurysdykcją; 
2 – obszary, które ormianie musieli eWakuoWać do początku grudnia 
(klasztor dadiWank jest oznaczony krzyżykiekm na północy); 3 – część 
górskiego karabachu pozostająca pod ormiańską kontrolą; 4 – tzW. 
korytarz laczyński łączący armenię z górskim karabachem, pod kontrolą 
rosyjskich sił pokojoWych. Fot. Wikimedia commons, oprac. aWedis
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Wygląd i charakter ormiań-
skich mężczyzn budziły kon-
trowersje, ponieważ zacho-
wało się wiele sprzecznych 
opinii ludzi im współczesnych. 
W końcu XVI wieku Jan Łasicki 
napisał o Ormianach, że: „są 
godni szacunku, towarzyscy, 
wytworni, zdolni, o bogatym 
obliczu zdobionym kwitnącą 
czarną brodą, zajmujący się 
handlem, dający jałmużnę 
i wykupujący jeńców z turec-
kiej niewoli”. Również w końcu 
XVI wieku Sebastian Klonowic 
zauważył, że: „zręczni kupcy są 
owi włosaci Ormianie”. W XVII 
wieku Jan Alembek napisał: 
„młodzieńcy są nieustraszeni, 
mężowie przebiegli i rozmi-
łowani w okazałości, a starcy 
żarliwi i gościnni”.

Ale w XVII wieku pisano o Or-
mianach także źle. Ulryk Ver-
dun charakteryzował ich tak: 
„po krewkiej, ciemnej twa-
rzy i wypukłych, bezczelnych 
oczach, łatwo ich odróżnić”. 
Podejrzewać można, że we 
wszystkich tych opiniach za-
warte jest ziarnko prawdy. Od-
dają one sposób, w jaki ludzie 
im współcześni ich postrzega-
li. Pewne jest natomiast to, że 
w XVII wieku Ormianie prze-
stali przypominać Turków, po-
nieważ odrzucili barwne szara-
wary i turbany, a przyoblekli 
się w strój zbliżony do takie-
go, w jakim chodziła polska 
szlachta. Założyli więc żupany 
i kontusze i tylko śniade twarze 
świadczyły o ich pochodzeniu. 
Ubiór miejskiego patrycjatu 
był kosztowny, przeważały ta-

kie materiały, jak wełna i suk-
no, ale też jedwab i karmazyn. 
Wśród Ormian modne były 
w XVII wieku aksamitne czapki 
z futrzanym otokiem. Zdarza-
ło się, że mężczyźni chodzili 
uzbrojeni w szable, rapiery, 
rusznice, a nawet tureckie 
i wołoskie łuki. Ormianie lu-
bowali się w dobrym jedzeniu, 
winie, tańcu, śpiewie, a także 
grze w karty. Jak można prze-
czytać w wierszu polskiego Or-
mianina Minasa Tochateci, byli 
Ormianie miłośnikami dobre-
go jedzenia, na myśl którego 
potrafili zapomnieć o swoich 
smutkach i dolegliwościach.

Szlachta, mieszczanie i chłopi 
postrzegali Ormian w różny 
sposób. Szlachta traktowała 
Ormian z dystansem. Pogar-
dliwie oceniano ich ambicje, 
śmiano się, że u Ormian „wię-
cej nazwisk z kalendarza niż 
z herbarza”. Doceniano jednak 
spryt i zręczność ormiańskich 
kupców, życzliwie patrzono 
też na to, że Ormianie często  
wykupywali chrześcijańskich 
jeńców z tureckiej niewoli.

Stosunek XVII-wiecznych Or-
mian do szlachty prawdopo-
dobnie najlepiej przedstawia 
wybrana przez mnie sprawa 
sądowa z ormiańskich akt 
z 1697 roku. Mieszczanin 
stanisławowski Mardiros Ak-
sentowicz pokłócił się na jar-
marku w Ostrogu z nieznanym 
z nazwiska szlachcicem. Obaj 
mężczyźni wyzwali się na po-
jedynek. Aksentowicz nie miał 
przy sobie szabli, więc pobiegł 

po nią do gospody, gdzie za-
trzymał się z innymi ormiań-
skimi kupcami. Kiedy znalazł 
się już w gospodzie, innym 
Ormianom nie spodobał się 
zamiar odbycia pojedynku. Je-
den z nich, Sefer Aksentowicz, 
próbował siłą wyperswadować 
takie nierozważne pomysły 
towarzyszowi. Seferowi Ak-
sentowiczowi nie w smak był 
ten pojedynek, gdyż, jak się 
wyraził, mógł doprowadzić 
„do jakieś wojny z szlachcica-
mi”. W takiej sytuacji zwyciężył 
pragmatyzm, bo przecież nie-
mądrze było zrażać do siebie 
głównych odbiorców ormiań-
skich towarów.

Mieszczanie zazdrościli Ormia-
nom bogactwa, co prowadziło 
do licznych sporów, zdarzało się 
nawet, że mieszczanie innych 
nacji skarżyli się na Ormian 
przed majestatem królewskim. 
Wśród chłopstwa, a w szcze-
gólności wśród kozaków, pa-
nowała do Ormian nienawiść 
podobna do antysemityz- 
mu. Kronikarz Paweł z Allepo 
zapisał, że: „Chmielnicki, oby 
żył długo, kiedy zawładnął licz-
nymi miastami to wytępił obce 
nacje, w tym przede wszyst-
kim Ormian”. Niezbyt zgodnie 
żyli ze sobą Ormianie i Żydzi. 
Sporów tych dwóch nacji jest 
bardzo dużo w aktach sądo-
wych lwowskich, stanisławow-
skich, a nawet w konsystorzu 
ormiańskim lwowskim. Była to 
wrogość o podłożu ekonomicz-
nym, gdyż na tym właśnie polu 
rywalizowały obie nacje.

Ormianin Symeon Lehacy na-
pisał o swoich współziomkach, 
że są kłótliwi i mają porywczy 
charakter. Ormiański sąd był 
areną mniejszych i większych 
sporów. Niemymi świadkami 
tych awantur są liczne obduk-
cje, a także protesty sądowe 
Ormian. Spierano się zwykle 
o niedotrzymane umowy han-
dlowej, zaległe długi czy wy-
brakowany towar. Szczególnie 
często procesowano się o nie-
uczciwy handel wołami i koń-
mi. Szczególnie dwie zniewagi  
rozpalały ormiańskie serca 
i mąciły rozum w na co dzień 
statecznych i praktycznych 
kupieckich głowach. Były to 
ciągnięcie za brodę i insynu-
owanie nieprawego pochodze-
nia. Ciągnięcie za brodę było 
przestępstwem i orzeczono 

tak w ormiańskich statutach. 
W 1693 roku obie te przy-
krości spotkały rajcę prawa 
ormiańskiego Donika Anto-
nowicza. Jego kredytodawca, 
zdenerwowany zwłoką w spła-
cie długu, nie dość, że ciągnął 
za brodę dostojnika, to jesz-
cze użył wielu niepolitycznych 
słów, zapisanych w sądowych 
aktach.

Do dość komicznej sceny do-
szło w Stanisławowie w 1696 
roku w czasie rewizji dokony-
wanej przez dragonów w do-
mu Anny – wdowy po Łazarzu 
Kirkorowiczu. Jeden z nich, 
Iwan Kotlarz, pokłócił się z or-
miańskim księdzem Nersesem 
przebywającym akurat w tym 
domu. Uderzył księdza ro-
hatyną, która złamała się na 
duchownym. Później dragon 
został dotkliwie pobity przez 
Nersesa. Wydarzenie to zosta-
ło zapisane z kronikarskiego 
obowiązku przez sądowego 
pisarza, gdyż upokorzony dra-
gon nie miał śmiałości sądzić 
się z ormiańskim księdzem. 
Wydaje się, że Ormianie by-
li dumni z tego wydarzenia 
i ksiądz Nerses stał się praw-
dziwym bohaterem, który po-
stawił się żołdakom skłóco-
nego z Ormianami magistratu 
miejskiego. Ormiańskie sądy 
zawsze surowo rozpatrywały 
sprawy o obrazę czci, bójkę 
i sugerowanie nieprawego po-
chodzenia. Zazwyczaj winnych 
karano grzywną i krótkim wię-
zieniem.

Dość gwałtowny charakter 
Ormian mógł wynikać z istoty 
ich pracy zawodowej. Kupcy 
żyli w ciągłym napięciu spowo-

Obraz XVII-wiecznych Ormian polskich na kartach 
HISTORIA | W XVII wieku polscy Ormianie byli prawie w całości „ludźmi miasta”, kupcami i rzemieślnikami. Prowadzili oży-
wiony handel ze Wschodem, byli grupą etniczną, która odegrała najistotniejszą rolę w pośrednictwie między Polską a Orien-
tem. Ormianie zaspokajali zapotrzebowanie majętnej szlachty i patrycjatu miejskiego na tkaniny, broń, rzędy końskie i inne 
przedmioty zbytku pochodzące ze Wschodu. W dalekie kraje nie jechali też z pustymi rękami – kupowali na miejscu: noże, 
ubrania, buty, kapelusze, żeby sprzedać ten towar z zyskiem w mniej dostatniej w te dobra Mołdawii.

drzeworyt „Lament różnego stanu Ludzi nad umarłym Kredytem”. w środKu KLęczy ormianin, w wierszu poniżej 
czytamy: „ormianin credytował towar rozmaity / zagotowe przedając, miałby grosz obfity” (oK. 1655 r.). 
bibLioteKa nauKowa poLsKiej aKademii nauK i poLsKiej aKademii umiejętności w KraKowie. fot. wiKimedia commons

towary sprowadzane przez ormian: broń, siodła, uprzęże, pasy Lite, Die österreichisch-ungarische Monarchie in 
Wort unD BilD. galizien, tom 19, 1898 r.
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ksiąg sądowych
dowanym zagrożeniem życia. 
W XVII wieku handel wschodni 
był bardzo niebezpieczny. Cią-
głe wojny doprowadziły do te-
go, że niemalże tylko Ormianie 
odważali się w ogóle organizo-
wać dalsze wyprawy handlo-
we. Każda kupiecka karawana 
przynosiła też cenne, na poły 
szpiegowskie informacje doty-
czące sytuacji na pograniczu. 
W drogę jechano w licznej, 
bardzo dobrze uzbrojonej ka-
rawanie, która przypominała 
zbrojną wyprawę, lub też po-
jedynczo, chyłkiem, „złodziej-
skim sposobem”. Kupiec przed 
odjazdem żegnał się z krewny-
mi, rozdawał upominki i skła-
dał ofiary w kościele. Liczył się 
z tym, że może już nie wrócić 
i nie zobaczyć bliskich. Groź-
niejsze jeszcze niż oddziały 
wrogiego wojska były niezli-
czone bandy rozbójników gra-
sujące wzdłuż traktu na Węgry 
i Siedmiogród. Na tym niebez-
piecznym szlaku zginął w 1698 
roku Jakub Antonowicz, który 
był bratem wymienionego już 
tutaj rajcy Donika Antono-
wicza. Jakub osierocił dwoje 
dzieci, którymi zobowiązał za-
opiekować się jego brat.

Inne szlaki handlowe w tych 
niespokojnych czasach też by-
ły niebezpieczne. W ormiań-
skich aktach sądowych z roku 
1696 znalazła się ugoda po-
między ormiańskimi kupcami, 
która dotyczyła rozliczenia 
strat po napadzie rozbójników 
na szlaku wiodącym na Krym. 
Kupcy rozliczyli swoje straty 
po równo i zapisali w ugodzie, 
że w przyszłości w razie napa-
du rozbójników będą równo 
ponosili koszty tego nieszczę-
ścia. Wynika z tego zapisu, że 
napady były częste, ale handel 
tak zyskowny, że opłacało się 
podejmować ryzyko kupiec-
kiej wyprawy, która często 
kończyła się jednak rozbiciem 
karawany przez rozbójników. 
Wojenne niepokoje miały ne-
gatywny wpływ na handel. Na 
przykład bracia ormiańskiego 
wójta ze Stanisławowa Kacpra 
Tumanowicza stracili stada 
bydła, które porwali im Tata-
rzy.

Ciągłe zagrożenie spowodo-
wało, że Ormianie byli świet-
nie obeznani z bronią. Wśród 
części Ormian istniała legenda 
pochodzenia od drużyn rycer-
stwa, które musiały opuścić 
państwo armeńskie. Ormianie 
wytworzyli mit wywodzenia się 
z wyższych warstw społecz-
nych, czego wyrazem było za-
miłowanie do broni siecznej. 
Ormiańscy kupcy nie rozsta-
wali się z ormiańską szablą, 
różniącą się kształtem rękoje-
ści od innych szabel. Byli za-
wsze „pod bronią”, przywykli 
do niebezpieczeństw, od naj-
młodszych lat uczyli się władać 
szablą, a trudną tę umiejętność 
wielu z nich przyswoiło do per-
fekcji. We Lwowie w wypadku 
oblężenia Ormianie bronili  

wyznaczonych baszt cecho-
wych. Ormiańskie cechy peł-
niły funkcję paramilitarną, 
tworzyły własną chorągiew 
wojskową, a majstrowie i cze-
ladnicy byli zobowiązani stawać 
zbrojnie w przypadku zagroże-
nia miasta.

Wielu Ormian stawało w obro-
nie Rzeczypospolitej, niektó-
rym nadano za to szlachectwo. 
Jednym z tak uhonorowanych 
Ormian był bohaterski wójt 
Jazłowca, Bogdan Seferowicz, 
który odparł atak Turków na 
miasto. Przy całej swojej za-
palczywości i wojowniczym 
charakterze Ormianie byli 
znani z religijności. O licznych 
pobożnych legatach, jakich 
udzielali na cele religijne lub 
charytatywne ormiańscy miesz-
czanie lwowscy, napisał w XVII 
wieku Symeon Lehacy. Najlep-
szym potwierdzeniem tak wy-
rażanej pobożności były liczne 
fundacje religijne zakładane 
przez ormiańskich mieszczan. 
Wyrazem religijności Ormian 
były także wota dziękczynne. 
W 1664 roku Krzysztof Za-
chnowicz zakupił do kościoła 
miejskiego we Lwowie obraz 
Marii Panny, który obiecał 
ufundować w czasie oblężenia 
miasta przez Chmielnickie-
go. Ormianie w swoich testa-
mentach zapisywali też często 
legaty kościołowi. Pobożność 
wśród mieszczan szerzyły 
bractwa religijne.

Ormianie budzili różne uczucia 
wśród współczesnych im ludzi, 
czego wyrazem są zachowane 
sprzeczne opinie o ich wyglą-
dzie czy charakterze. Pewne 
jest jednak to, że ich obecność 
w południowo-wschodnich 
miastach Polski sprawiała, że 
nabierały one orientalnego 
kolorytu i dynamiki. Ormianie 
byli integralną częścią wie-
loetnicznej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Mimo że sto-
sunkowo nieliczni – inne grupy 
etniczno-wyznaniowe były zwy-
kle liczebniejsze – to jednak ich 
obecność gospodarcza i kultu-
ralna, a nawet polityczna, spra-
wiały, że odgrywali ważną rolę 
w Rzeczypospolitej.

Ormianie byli głównymi po-
średnikami w handlu towarami 
pochodzącymi ze Wschodu. 
Ormiańskie rzemiosło dostar-
czało towarów luksusowych. 
Potrafili oni świetnie się zaakli-
matyzować w nowym, przyja-
znym im środowisku. Wpłynęło 
to na zbliżenie między Polaka-
mi i Ormianami. W połowie 
XVII wieku, kiedy następowało 
załamanie gospodarcze miast, 
a w rezultacie upadek rze-
miosła, niektóre jego gałęzie, 
w tym sztuka złotnicza, dzięki 
Ormianom znów się rozwijały. 
Nie można zapomnieć, że Or-
mianie mieli ogromny wpływ 
na orientalizację gustu pol-
skiego.

Andrzej Gliński

Śp. Halina Kurowa – matka 
„wojewody ormiańskiego”
WSPOMNIENIE | Moi rodzice – Emilia z Donabidowiczów i Kajetan Agopso-
wicz. Z jednej i drugiej strony sami Ormianie, tak że ja jestem czysta Or-
mianka – z dumą mówiła Halina z Agopsowiczów Kurowa, która w wieku 
96 lat, 12 grudnia 2020 roku odeszła do Pana.

Pożegnanie 
Ze smutkiem musiałam pogo-
dzić się z faktem, że z powodu 
pandemii na świecie nie będę 
mogła uczestniczyć osobiście 
w pożegnaniu mojej Mamy, Ha-
liny Kurowej z domu Agopso-
wicz, dlatego pozwoliłam sobie 
napisać parę słów na jej temat.
Mama urodziła się 96 lat temu 
w małym granicznym miastecz-
ku Kuty w rodzinie ormiańskiej, 
zachowującej tradycje rodzinne. 
W wieku 15 lat wybuch wojny 
przerwał jej szczęśliwe i spokoj-
ne dzieciństwo, niedługo potem 
straciła z rąk sowieckich swo-
jego najstarszego, ukochanego 
brata Bogdana i rodziców, któ-
rzy zostali zesłani do Kazach-
stanu. Wojnę i rzezie ludności 
polskiej przetrwała cudem 
z siostrą Marysią i siostrzeńcem 
Zbyszkiem. Zaraz po wojnie ca-
ła trójka wyjechała pierwszym 
transportem repatriacyjnym 
do Oławy. Tam też skończyła 
liceum i zdała maturę.
Za namową swojego brata 
Grzesia przeprowadziła się do 
Wrocławia, bo to duże miasto, 

jak mawiała. Tam w 1952 roku 
poznała wspaniałego i przystoj-
nego mężczyznę, mojego ojca, 
Zbyszka. Na tatę zwróciła uwa-
gę, kiedy poczęstował ją wypie-
kami swojej matki. Jak mówiła, 
tak pysznych wypieków nie ja-
dła przez lata. Ślub odbył się 3 
czerwca 1953 r., w 1954 przy-
szedł na świat ukochany syn 
Tadziu, a 5 lat później doszłam 
ja, ku wielkiemu rozczarowaniu 
Tadzia, dziewczynka.
Jeszcze studiując na Wyższej 
Szkole Ekonomicznej, rozpo-
częła pracę w Narodowym 
Banku Polskim, gdzie przepra-
cowała 40 lat, była oddanym 
pracownikiem. Pamiętam, że 
wiele wieczorów spędzała przy 
kuchennym stole, odrabiając 
zaległości z pracy.
Przez długie lata Mama dbała 
o rodzinę i starała się przez lata 
wszystkim dogadzać. Jej sernik 
był uwielbiany przez wszystkich, 
a gandżabur, krupnik czy piąt-
kowe pierogi były wyczekiwane 
przez jej trzy wnuczki, a potem 
i prawnuki, a doczekała się trój-
ki dorodnych prawnuków.

Przez lata, podczas moich wizyt 
we Wrocławiu, robiłyśmy jed-
nodniowe wycieczki po Dolnym 
Śląsku, była ciekawa nowych 
miejsc i lubiła tak sobie, bez 
celu, pojeździć po Wrocławiu, 
który stał się jej po tylu latach 
bardzo bliski, chociaż w dal-
szym ciągu tęskniła za Kutami.
Dwukrotnie odwiedziła swoją 
siostrę w dalekim Edmonton, 
zwiedziła Góry Skaliste i dolinę 
dinozaurów, a po szarości lat 
80. w Polsce, zakupy w skle-
pach były jej ulubionym zaję-
ciem.
Mama była osobą pogodną, 
wspaniałą matką, żoną, siostrą, 
synową, teściową i babcią, cho-
ciaż życia nie miała łatwego: 
wojna, a potem czasy komuny. 
Brak mi będzie naszych co-
dziennych rozmów przez te-
lefon, ale wierzę, że teraz po 
latach jest szczęśliwa ze swoimi 
rodzicami, rodzeństwem, mę-
żem i ukochanym synem, ze 
wszystkimi, za którymi tęskniła, 
a którzy ją przez te długie lata 
stopniowo opuszczali.

Hania Kura

Urodzona w Kutach 12 kwiet-
nia 1924 r. Najmłodsza z ro-
dzeństwa: ks. Bogdana Agop-
sowicza (1908–1940), Marii 
Chrzanowskiej (1913–2013) 
i dra Grzegorza Agopsowicza 
(1919–1981). Rodzina miesz-
kała przy ul. Śniatyńskiej. 
W jednej z rozmów pani Halina 
mówiła o tym, że dla jej rodzi-
ców sprawa kształcenia dzieci 
była najważniejszą. Edukację 
szkolną rozpoczynały w wieku 
lat pięciu w szkołach z inter-
natem. Sama panna Halusia 
Agopsowiczówna do wojny zdą-
żyła ukończyć trzy klasy Pry-
watnego Gimnazjum Żeńskiego 
Sióstr de Notre Dame, przy ul. 
Ochronek 6a we Lwowie (we 
Lwowie była jeszcze do Bożego 
Narodzenia 1939 r.). Maturę 
zdała już w Oławie, a studia 
ekonomiczne ukończyła we 
Wrocławiu. Przez pewien czas 
pracowała w oświacie, a póź-
niej w bankowości. W małżeń-
stwie doczekała się dwojga po-
tomstwa – Tadeusza i Hanny.
Kurs życiowego dojrzewania 
przeszła w trybie przyśpieszo-
nym, kiedy w wieku lat 15, wró-
ciwszy ze Lwowa do Kut, z koń-
cem 1939 r. musiała zmierzyć 
się z koszmarem sowieckiej 
okupacji: zastrzeleniem bra-
ta Bogdana (1940) – księdza 
zaangażowanego w pomoc 
żołnierzom polskim w prze-
kraczaniu granicy z Rumunią; 
aresztowaniem przez NKWD 
rodziców i ich zsyłką – ojciec 
był więziony na Kołymie, zaś 

mamę osadzono w Kazachsta-
nie; wreszcie, „za drugich So-
wietów” – mordowania i pale-
nia Kut przez UPA. 

Pogrzeb odbył się 21 grudnia 
2021 r. na cmentarzu przy ul. 
Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Romana Obrocka

Halina Kurowa. Fot. BarBara Kurowa
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Jubileusze ważne dla polskich 
ROCZNICE | Oczywiście najważniejsza w skali całego kraju i nie tylko, bo też wszędzie tam, gdzie żyją Polacy – była setna 
rocznica Cudu nad Wisłą, wszak szczególna pamięć tych dramatycznych wydarzeń, wywalczenia i obrony naszej niepodległo-
ści, obejmuje wszystkich Polaków, tych między Odrą a Bugiem, tych pozostałych na ziemiach I i II Rzeczypospolitej, tych  
w USA, Australii, Europie i w ogóle wszędzie, gdziekolwiek są. Pamietając i uznając rangę tego jubileuszu, we wszystkich 
ubiegłorocznych numerach „Awedisu” przypominaliśmy rok 1920. Ale są też jubileusze – i na rok 2020 przypadło ich sporo – 
nasze wewnętrzne, ormiańskie.

Już byliśmy przygotowani do 
uroczystej pielgrzymki na Ja-
sną Górę, do Królowej Pol-
ski z modlitwą dziękczynną 
i z prośbami o pokój dla Arme-
nii i Arcachu – gdy okazało się, 
że wskutek pandemii i wprowa-
dzonych rygorów nie jest moż-
liwe odprawienie uroczystej 
mszy świętej w jasnogórskiej 
kaplicy w dniu 24 październi-
ka. Więc została nam modlitwa 
w domu, tzn. w gliwickim ko-
ściele św. Trójcy, i ofiarowanie 
pamiątkowego ryngrafu Matce 
Boskiej Łysieckiej.

390. rocznica unii Ormian 
polskich z Rzymem 

Dokładnie w dniu 24 paź-
dziernika 1630 roku we Lwo-
wie w kościele oo. karmelitów 
biskup lwowskiej eparchii 
Apostolskiego Kościoła Or-
miańskiego, zwierzchnik tego 
Kościoła w Polsce, na Litwie, 
Rusi i w Mołdawii – Mikołaj 
Torosowicz, złożył publicznie 
katolickie wyznanie wiary ja-
ko pierwszy krok do zawarcia 
unii z Rzymem. I zaczęła się... 
wojna pomiędzy Ormianami 
polskimi, którzy wcale nie mie-
li zamiaru posłuchać swojego 
biskupa. A więc zajmowanie 
i odbijanie kościołów i ich 
majątku, odmowa udzielania 
sakramentów – a szczególnie 
chrztów, małżeństw i pogrze-
bów, itd.

Wreszcie spory w ormiań-
skiej rodzinie przeniosły się 
na grunt polityki ogólnopań-
stwowej. Zarówno biskup To-
rosowicz, jak i przeciwni jego 
reformom Ormianie interwe-
niowali w Warszawie u króla 
i w sejmie. Do króla Włady-
sława IV posłował m.in. (jako 
przedstawiciel zbuntowanych 
przeciwko biskupowi Ormian 
lwowskich) mój praprzodek 
Szymon Rabiczka Kaspro-
wicz. (Co ciekawe, późniejsi 
Kasprowicze byli wyjątkowo 
przywiązani do unii, a ci, któ-

rzy się zaznaczyli w historii, to 
w zasadzie wszystko księża: od 
Andrzeja Gabriela – probosz-
cza katedry lwowskiej, przez 
Klemensa – proboszcza w Tyś-
mienicy, i Tomasza – domini-
kanina we Lwowie, po Kajetana 
z Czerniowiec – kandydata na 
tron biskupi we Lwowie).

I trwała ta wojna blisko 40 
lat, aż wreszcie papież wysłał 
do Lwowa w 1664 roku z ra-
mienia Kongregacji Rozkrze-
wiania Wiary (Congregatio de 
Propaganda Fide) zakon oo. 
teatynów z misją zorganizowa-
nia Papieskiego Seminarium 
Ormiańskiego i przekonania 
krnąbrnych Ormian do unii 
z Rzymem. A robili robotę 
przednią. Do dzisiaj pozostały 
po nich w rodzinach ormiań-
skich tak powszechne imiona 

Kajetan i Antoni, a w historii 
teatru w Polsce – dzieje pierw-
szego zawodowego (brali opła-
tę za wstęp i grali przez cały 
rok) teatru założonego przez 
nich przy seminarium we Lwo-
wie.

W 1667 roku podpisano akt 
unii i Kościół ormiański w Rze-
czypospolitej (a więc w Polsce, 
na Litwie i Rusi) zerwał więzi 
z katolikosami w Eczmiadzy-
nie, a zaczął stawać się jeszcze 
jednym kościołem unickim. 
Miało to wprawdzie dyskusyjny 
wpływ na pamięć dziedzictwa 
i tożsamość kulturową Ormian 
polskich, ale przecież unia by-
ła przełomowym wydarzeniem 
w życiu Ormian, przyczyni-
ła się do coraz mocniejszego 
związania się ich z nową, pol-
ską ojczyzną i narodem pol-
skim. Coraz częściej wiązali się 
z polskimi rodzinami, nabywali 
majątki ziemskie, uzyskiwali in-
dygenaty szlacheckie.

W wyniku unii zniesione zo-
stały bariery wyznaniowe, co 
spowodowało jeszcze większe 
zaangażowanie się Ormian 
w życie społeczne i kultural-
ne kraju. Przykładem może 
być szereg wybitnych postaci, 
których imiona trwale zapisały 
się na kartach historii i kultury 
polskiej. To, że dzisiaj w ślad 
za abpem Józefem Teodoro-
wiczem powtarzamy, że „Or-
mianin to dwa razy Polak”, to 
m.in. też efekt tej rozpoczętej 
24 października 1630 roku we 
Lwowie unii.

XXX rocznica Ormiańskiego 
Towarzystwa Kulturalnego

Właściwie to zaczęło się nie 
trzydzieści, lecz czterdzieści lat 
temu. W dniach 8–9 listopada 
1980 roku odbyła się w Krako-
wie, w Uniwersytecie Jagielloń-
skim, I sesja naukowa poświę-
cona historii i kulturze Ormian 
polskich. Sesję tę zorgani-
zowało Koło Zainteresowań 
Kulturą Ormian przy Polskim 
Towarzystwie Ludoznawczym 
i okazało się, że uniwersytecka 
sesja naukowa przerodziła się 
w I Ogólnopolski Zjazd Ormian 
po II wojnie światowej.

Głównymi sprawcami tego 
niecodziennego w PRL wyda-
rzenia (wszak oficjalnie Polska 
była państwem etnicznie jed-
norodnym – sami Lechici) byli 
Janusz Kamocki, Hanna Le-
wicka-Kowalska, Anna Krzysz-
tofowicz, Teresa Passakas, 
Adam Terlecki... Wygłoszono 

wspaniałe referaty, ale co naj-
ważniejsze – spotkali się Or-
mianie pamiętający o swoich 
korzeniach, o swoim Kościele, 
o swojej kulturze...

Efektem zjazdu był pomysł 
powołania jakiejś organizacji 
zrzeszającej Ormian polskich, 
dającej prawne ramy oficjalne-
go działania. Niestety – dość 
szybko skończył się sen pierw-
szej „Solidarności” i marzenia 
o „normalnym kraju” trzeba 
było zawiesić aż do 1990 roku. 
Dopiero wtedy było możliwe 
zarejestrowanie Towarzystwa 
i jego statutu z zapisem: „Ce-
lem Towarzystwa jest prowa-
dzenie działalności społecz-
no-kulturalnej dla zapoznania 
społeczeństwa polskiego z kul-
turą, historią i społecznymi 
problemami Ormian”. Jedno 
krótkie zdanie, a ileż treści.

6 grudnia 2015 roku w kra-
kowskiej Filharmonii OTK 
obchodziło uroczyście swój 
jubileusz 25 lat działalności. 
Znowu zjazd z całej Polski. Sa-
la Złota wypełniona po brzegi, 
brakowało nawet miejsc stoją-
cych. A pamiątkową fotografię 
w westybulu trzeba było robić 
na trzy raty, bo wszyscy uczest-
nicy nie mieścili się w obiekty-
wie aparatu... Na przywitanie 
etiuda Edwarda Madejskiego 
Marzenie w wykonaniu mło-
dych artystów ormiańskich 
z nowej emigracji. Potem już 
część oficjalna. Prezes Krzysz-
tof Stefanowicz wręczył sto-
sowne pamiątkowe dyplomy 
i tytuły honorowych członków 
(organizatorom I Zjazdu), Ar-
men Artwich odczytał list gra-
tulacyjny prezydenta Andrzeja 
Dudy, ambasador Armenii Ed-
gar Ghazaryan wygłosił wspa-
niałe przemówienie, podkre-
ślając znaczenie OTK dla całej 
diaspry ormiańskiej. Potem 
jeszcze koncert Teatru Perfor-
mer z Wołaniem z głębi serca 
na podstawie poezji Grzego-
rza z Nareku i całkiem nowa 
pieśń Armenia Felix autor-
stwa Krzysztofa Teodorowicza 
i niżej podpisanego. A potem 
jeszcze akcent naukowy, czyli 
referat ks. bpa Krzysztofa Nit-
kiewicza – wieloletniego pra-
cownika Kongregacji Kościołów 
Wschodnich, nt. Współczesny 
katolicyzm ormiański – co już 

się działo (za sprawą nieoce-
nionego prof. Krzysztofa Stop-
ki) w Librarii Collegium Maius 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
A po uczcie duchowej (jakżeby 
wśród Ormian inaczej) uczta 
dla ormiańskiego smaku i po-
wonienia – wspaniała kolacja: 
i lawasz, i basturma, i tołma, 
i sudżuch, i wina prosto z Ar-
menii...

Wspominam te pełne uroku 
i niezapomniane grudniowe 
dni sprzed pięciu lat, bo w ze-
szłym i tym roku niestety wirus 
pomieszał wszystkim szyki tak 
dalece, że nawet w kościele na 
wspólnej modlitwie nie może-
my się spotkać, żeby odmówić 
Hajr mer. A przecież oprócz 
tego potrzebujemy jakiegoś 
forum, żeby się po prostu zo-
baczyć i policzyć – jak ci wspa-
niali z 1980 roku – a przede 
wszystkim pogratulować i po-
dziękować za przeogromny 
dorobek Towarzystwa, który 
jest przecież dziełem ludzi, 
i to pracujących wyłącznie 
społecznie, poświęcających 
swój czas poza pracą zawodo-
wą i obowiązkami domowymi 
i rodzinnymi, naszej wspólnej 
sprawie – „Celem Towarzy-
stwa jest prowadzenie działal-
ności społeczno-kulturalnej 
dla zapoznania społeczeństwa 
polskiego z kulturą, historią 
i społecznymi problemami Or-
mian”.

A jest za co dziękować, do-
robek tych trzydziestu lat 
jest przeogromny. Bo choćby 
tylko – wydawany od 1993 
roku nieprzerwanie „Biule-
tyn OTK”, pierwszy w Polsce 
chaczkar przy kościele św. 
Mikołaja, wskrzeszenie tra-
dycji wardawaru w podkra-
kowskiej Dolinie Będkowskiej, 
organizacja zjazdu na Wawelu 
w 650. rocznicę pierwszego 
przywileju królewskiego dla 
Ormian, powołanie Ośrodka 
Badań nad Kulturą Ormiań-
ską przy Polskiej Akademii 
Umiejętności, przygotowanie 
z inicjatywy rodziny Stefano-
wiczów wystawy prac Antonie-
go i Kajetana Stefanowiczów 
(dotychczas zalegajacych 
w piwnicach) w Lwowskiej 
Galerii Sztuki, wreszcie wy-
danie w tym okresie ponad 
dwudziestu publikacji książ-
kowych etc., etc. Myślę, że 
pani Małgorzata Malkiewicz, 
prezes OTK, postara się o za-
mieszczenie w którymś z naj-
bliższych numerów „Awedisu” 
pełnego sprawozdania z 30 
lat działalnosci Towarzystwa.

Pamiątkowy ryngraf wykonany w związku z trzema jubileuszami w 2020 
roku. naPis na rewersie: „w 390 rocznicę unii ormian Polskich z rzymem. 
w 25 rocznicę związku ormian w Polsce. w 30 rocznicę ormiańskiego 
towarzystwa kulturalnego. gliwice, 24 Października 2020”
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Ormian w 2020 r.
XXV lat działalności Związku 

Ormian w Polsce im. ks.  
abpa Józefa Teodorowicza 

W roku 1995 w Sądzie Rejo-
nowym w Gliwicach zarejestro-
wane zostało kolejne stowarzy-
szenie stawiające sobie za cel 
pielęgnowanie kultury i trady-
cji Ormian w Polsce. Gliwice 
to bardzo ważne miejsce na 
mapie „ormiańskiej Polski”. 
Wszak tu mieści się jedyny – 
od 1945 do dzisiaj – kościół 
ormiański w Polsce. Nie jest 
Górny Śląsk jakimś szczegól-
nie bogatym w Ormian regio-
nem. Trudno powiedzieć, żeby 
było ich tu więcej niż np. we 
Wrocławiu czy Krakowie, ale 
przecież jest właśnie tu naj-
ważniejszy z ważnych punkt 
zborny. Jest kościół. I to nasz, 
ormiańskokatolicki, jedyny taki 
w całej Polsce.

Przez całe lata PRL-u zamiesz-
kałe na Śląsku rodziny Teo-
dorowiczów, Bohosiewiczów, 
Krzysztofowiczów, Olszań-
skich, Abgarowiczów, Jakubo-
wiczów, Donigiewiczów i wielu, 
wielu innych, w ścisłym związ-
ku z księżmi Kazimierzem 
Roszką, Kazimierzem Romasz-
kanem, Józefem Kowalczykiem 
pilnowały, żeby to jedyne, 
a tak ważne duchowe centrum 
Ormian w Polsce trwało. 

Tak jak środowisko krakowskie 
już w 1980 roku zorganizowa-
ło zjazd Ormian, tak środowi-
sko śląskie w latach 50., 60., 
70. organizowało wspólnie 
z księżmi corocznie ormiań-
ski opłatek (będący de facto 

zjazdem rodzin ormiańskich), 
a w 1989 roku (dokładnie: 3 
września 1989 r.) zorganizo-
wało jedyną taką w Polsce uro-
czystość – koronację cudow-
nego obrazu NMP Łysieckiej 
w gliwickim kościele ormiań-
skim, koronami poświęcony-
mi przez Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Korony były poświę-
cone na Jasnej Górze (trzymał 
je wówczas przed papieżem 
Ludwik Theodorowicz – jeden 
z najwybitniejszych Ormian na 
Śląsku), a aktu koronacji doko-
nali – katolikos ormiańskoka-
tolicki z Libanu Jan Piotr XVIII 
Kasparian (cokolwiek mówić, 
po polsku byłby to Kaspro-
wicz) i ówczesny prymas Polski 
Józef Glemp. Co to się działo, 
co się działo w tych małych 
Gliwicach. Tysiące ludzi, tłumy 
i niezwykle kolorowy pochód 
– biskupi i księża ormiańscy 
w barwnych, nigdy wcześniej 
tu niewidzianych szatach, or-
miańskie śpiewy – jakbyśmy 
nagle, na chwilę wrócili w cza-
sy I Rzeczypospolitej...

Niestety dobry duch parafii – 
Ludwik Theodorowicz, odszedł 
na wieczną służbę i na chwilę 
zabrakło głównodowodzące-
go. Ale wkrótce stery przejęli 
kolejni Ormianie – głównie 
rodzina Bohosiewiczów, ale 
również Andrzej Kotowski – 
kustosz sanktuarium Matki 
Boskiej Łysieckiej, Andrzej 
Sikorski, Marta, Teresa i An-
na Olszańskie (z Krzysztofowi-
czów); wreszcie w 1995 roku 
zostało zarejestrowane stowa-
rzyszenie pod nazwą Związek 
Ormian w Polsce im. ks.abpa 
Józefa Teodorowicza.

Dorobek tych 25 lat działal-
ności Związku może nie jest 
tak bogaty jak dorobek OTK, 
ale też leży on w trochę innej 
sferze. Najważniejszym celem 
było tu utrzymanie Kościoła. 
Wszak całe nasze ormiańskie 
życie, kultura, tradycja, toż-
samość związane są z Kościo-
łem. To nasza chrześcijańska 

wiara pozwalała naszym ojcom 
i dziadom – mimo straszliwych 
doświadczeń historii – pod-
trzymywać narodową pamięć 
i marzenia o narodowej przy-
szłości. Bez grabaru, bez św. 
Grzegorza z Nareku, bez św. 
Grzegorza Oświeciciela, bez 
abpa Teodorowicza, a w dzi-
siejszych czasach bez ks. Isa-
kowicza-Zaleskiego pewnie 
rozpłynęlibyśmy się bez śla-
du... Kościół był zawsze, od 
301 roku, naszą ostoją, przy-
stanią i twierdzą. Właśnie dla-
tego Związek przybrał sobie za 
patrona abpa Teodorowicza...

W ciagu tych 25 lat nasz gli-
wicki kościół cały czas pełni 
chrześcijańską posługę. Księża 
– którzy przecież (poza ks. Ko-
walczykiem) wszyscy byli przy-
jezdnymi spoza Śląska – zawsze 
zastawali świątynię gotową na 
przyjęcie kapłana i wiernych. 
To wielka zasługa Związku, ale 
przede wszystkim śp. Andrzeja 
Kotowskiego, Waldemara i Ma-
cieja Bohosiewiczów, Andrzeja 
Sikorskiego, a w ostatnich kil-
kunastu latach pań – śp. Marty, 
śp. Teresy i Anny Olszańskich.

Kościół to oczywiście dzieło 
Związku najważniejsze, ale 
przecież nie jedyne. Organi-
zowane corocznie jesienią Dni 
Kultury Ormiańskiej – a przy 
tej okazji obok spotkań Ormian 
(wcale nie tylko z Gliwic i Ślą-
ska, lecz z całej Polski) odby-
wające się wystawy, konferen-
cje naukowe i sesje popularne, 
występy artystyczne zespołów 
własnych (niżej podpisany), 
a także z kraju i zagranicy 
(Armenia), które są wydarze-
niem zarówno dla ormiańskiej 
diaspory, jak i mieszakńców 
Górnego Śląska – stały sie już 
powszechnie oczekiwanym wy-
darzeniem w kalendarzu im-
prez kulturalnych.
Wszystkie msze święte ormiań-
skie w gliwickim kościele mają 
swoją wagę, ale przecież na 
nasz Jordan ściągają Ormianie 
starej i nowej emigracji z ca-

łej Polski. A po mszy – opła-
tek i kolędowanie w siedzibie 
Związku, które stały się już 
tradycją sine qua non, bez jej 
kontynuacji bowiem rozsypa-
łoby się środowisko...

A przecież jeszcze – to dzię-
ki Związkowi zorganizowa-
ne zostały uroczystości 650. 
rocznicy poświęcenia katedry 
ormiańskiej we Lwowie (niżej 
podpisany był przewodniczą-
cym komietetu organizacyjne-
go) i pielgrzymka do Lwowa, 
i pielgrzymka do Kamieńca 
Podolskiego, i wyprawa szla-
kiem ormiańskim przez Turcję, 
i szlakiem ormiańskim przez 
Ukrainę. A po tych wyprawach 
– wystawy fotogramów, opisy 
i spotkania z uczestnikami. No 
i jeszcze chaczkar – wprawdzie 
trzeci po krzyżach ormiań-
skich w Krakowie i Gdańsku, 
ale przywieziony z Armenii, 
wykonany z oryginalnego tufu, 
poświęcony wspólnie przez ks. 
Isakowicza-Zaleskiego i bpa 
Bunatyana ze Lwowa.

Osobnym dokonaniem jest 
utworzenie w siedzibie Związku 
Biblioteki Ormiańskiej, w któ-

rej szczególnie cenne są dary 
(lwowskie i stanisławowskie sta-
rodruki ormiańskie) ks. Isako-
wicza-Zaleskiego. A jeszcze dla 
upamiętnienia 100. rocznicy 
ludobójstwa Ormian – tablica 
pamiątkowa wykonana przez 
rzeźbiarza Henryka Fudalego. 
A jeszcze co roku ukazujące się 
„Materiały informacyjne z Dni 
Kultury Ormiańskiej”, a jesz-
cze działalność wydawnicza 
i tu choćby Garść wspomnień 
Ormianina polskiego Ludwi-
ka Theodorowicza, czy niżej 
podpisanego Chaczkar i My 
Ormianie polscy. W każdym 
razie patrząc wstecz na te 25 
lat – było za co dziękować Mat-
ce Boskiej, ale też i jest powód 
do dumy z dokonań.

Myślę, że – podobnie jak Mał-
gorzata Malkiewicz w przypad-
ku OTK – tak Anna Olszańska 
– prezes Związku Ormian, 
powinna w najbliższym czasie 
opublikować w „Awedisie” sto-
sowne i pełniejsze podsumo-
wanie tego minionego ćwierć-
wiecza.

Bogdan Stanisław Kasprowicz
Astwacatur Ilovecy Gasparian

ChaCzkar w GliwiCaCh przy kośCiele świętej trójCy

ChaCzkar w krakowie przy kośCiele św. mikołaja
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Życie towarzyskie i rozrywki Ormian 
HISTORIA | Przedstawiamy drugą część artykułu o rozrywkach polskich Ormian autorstwa dr hab. Renaty Król-Mazur.  
Poprzednia część dotyczyła przede wszystkim balów ormiańskich i innych zabaw tanecznych, w tej części Autorka skupia się 
na spotkaniach towarzyskich w lwowskich salonach, imprezach okolicznościowych, aktywności sportowej i polowaniach.

Ormianie oprócz tańca kochali 
też muzykę i dokładali starań, 
aby ich dzieci umiały grać na 
różnych instrumentach. W ro-
dzinach ziemiańskich był to 
standardowy element edukacji 
– dlatego też większość z nich 
grywała na fortepianie. Do 
dobrego tonu należało, aby 
spotkanie towarzyskie czy ro-
dzinne było uświetnione ma-
łym koncertem muzycznym. 
Takie wydarzenia były regułą 
na imprezach organizowanych 
przez artystów. W latach 70. 
XIX w. dużą popularnością 
cieszyły się „herbatki dla zna-
jomych” urządzane przez Jó-
zefa Nikorowicza. Artysta ten, 
prowadzący wystawny tryb ży-
cia, pod wpływem miłości do 
Heleny Modrzejewskiej [znanej 
aktorki – red.] nie tylko cały-
mi nocami komponował sona-
ty do jej głównych ról, ale też 
na cześć artystki wyprawiał 
przepiękne przyjęcia i bale. 
Wszystkie jego zabiegi czynio-
ne wokół Modrzejewskiej były 
krytykowane przez Ormian 
lwowskich, którzy, jak wspo-
mina Kazimierz Chłędowski: 
„wstydzili się, że jeden z nich 
potrafi mieć pomysły rujnujące 
kieszeń”. Szczególnie pożąda-
ny w towarzystwie był w owym 
czasie Karol Mikuli, „a panie 
lwowskie uwielbiały go jakby 
jakiegoś Orfeusza, zwłaszcza 
że umiał się im przypodo-
bać”. Wieczory muzyczne, na 
których królował Mikuli, były 
urządzane u księżnej Jadwigi 
Sapieżyny.

Wśród mołdawskich Ormian 
szczególną popularnością cie-
szył się flet czobanesk (rum. 
ciobanesc – pasterz). Jak 
wspominał Stanisław Mako-
wiecki: „jest to melodyjny – 
i ważny w naszym życiu – in-
strument, na którym trzeba 
umieć grać, aby z niego całe 
piękno, całą magię wydobyć”. 
Być może piękna melodia tego 
instrumentu przypominała im 
brzmienie ormiańskiego du-
duka.

W latach 70. i 80. XIX w. jed-
nym z najczęściej odwiedzanych 
przez Ormian miejsc był salon 
Rypsymy Zachariasiewiczowej 
–„cioci Rypsi”. Wieczorki i bale 
organizowane w tym niezwykle 
gościnnym domu, do którego 
„przychodzili wszyscy prosze-
ni i nieproszeni”, cieszyły się 
tak ogromnym powodzeniem, 
że śmiało mogły konkurować 
z imprezami organizowanymi 
w Pałacu Namiestnikowskim 
przez Marię Potocką, żonę Al-
freda Potockiego.

W dziesięcioleciu przed wybu-
chem I wojny światowej dużą 
popularnością cieszył się we 

Lwowie ormiański salon „cioci 
Praksyni”. Bogata właściciel-
ka pięknych dóbr na Pokuciu 
zapraszała do siebie szerokie 
grono osób, z których czę-
ści nawet osobiście nie zna-
ła. Spotkania odbywały się 
w pierwszy i ostatni czwartek 
miesiąca. Bawiło się tam bar-
dzo zżyte towarzystwo, które 
dom gospodyni uważało jakby 
za swój własny i pozwalało so-
bie na wprowadzanie na salony 
nowych osób. Gospodyni, mi-
mo że była o tym informowana 
ex post, zawsze wyrażała tylko 
radość z powodu przybycia 
nowych gości. A jako że była 
już w poważnym wieku, to „aby 
nie psuć zabawy”, stosunkowo 
wcześnie udawała się na spo-
czynek, pozostawiając gościom 
swobodę w rozporządzaniu 
swym domem. Na owych „fik-
sach cioci Praksyni” – jak 
wspomina ich bywalec Bogu-
sław Longchamps de Berier 
– „tańczyło się bostona, trochę 
flirtowało, zjadało znakomite 
sorbety i ciastka ormiańskie, 
chatłamajki, przy wybornej 
herbacie lub kawie, a przy tym 
poznawało prawie całe nasze 
towarzystwo ziemiańskie. Bywa-
li tam Antonowicze, Kajetano-
wicze, Krzysztofowicze, Theo- 
dorowicze, Bohdanowicze i Bo- 
gdanowicze, Bohosiewicze, Łu- 
kasiewicze, Issakowicze, Abra-
hamowicze, Negrusze, Passa-
kasy, Ohanowicze, Agopsowicze 
i Agopszowicze, Torosiewicze 
[…] Roszki, nie tylko z daw-
nego rycerstwa polskiego, ale 
posesjonaci i herbowa szlachta 
polska”.

W okresie międzywojennym 
bardzo popularne stały się sa-
lony przybierające formę spo-
tkań intelektualnych, niezwykle 
cenionych przez inteligencję. 
Ormianie, których spora część 
wykonywała zawody inteligenc-
kie, byli na takich spotkaniach 
częstymi gośćmi. Elita arty-
styczna Lwowa, w przeważają-
cej części literacka, zbierała się 
w każdą niedzielę w domu Sta-
nisława Barącza. Bywali tam 
niemal wszyscy poeci i artyści 
Młodej Polski. Spotkania te 
stanowiły stały element kultu-
ry miasta – dom Barącza uwa-
żano za drugi, obok Zaświecia, 
salon literacki młodopolskiego 
Lwowa.

Najbogatsi i najbardziej wpły-
wowi przedstawiciele ormiań-
skich rodzin ziemiańskich 
mieli możliwość spędzenia 
wolnego czasu w lwowskim 
Kasynie Narodowym (zw. 
„Ziemskim”, „Końskim”), któ-
re było rodzajem bardzo eks-
kluzywnego klubu (w czasach 
austriackich należeli do niego 
członkowie rodziny cesarskiej 

i cała ówczesna arystokracja). 
Aby zostać członkiem Kasyna 
Narodowego, należało mieć 
dwóch wprowadzających, 
uzyskać akceptację zarządu 
i przejść miesięczny okres 
próbny, po którym członkowie 
kasyna w wyniku tajnego gło-
sowania decydowali, czy kan-
dydat może zostać przyjęty na 
członka. Każdy mógł tu spę-
dzić czas, jak chciał, bowiem 
kasyno wyposażone było we 
wspaniałą bibliotekę i czytelnię 
prasy krajowej i zagranicznej, 
piękne salony, w których moż-
na było oddać się przyjemno-
ści konwersacji przy szklance 
kawy, lampce wina, czy też 
grze w bilard. Jeden z salo-
nów przeznaczony był do gier 
w karty, gdzie, jak wspominał 
Ludwik Theodorowicz: „grano 
bardzo wysoko i niejedna for-
tuna magnacka tu stopniała”. 
Na grze w karty lubił spędzać 
czas w Kasynie Narodowym 
Aleksander Krzeczunowicz. 
„Złota młodzież” ormiańska, 
która jeszcze nie należała do 
Kasyna, zbierała się w restau-
racji Hotelu Europejskiego. 
W okresie międzywojennym 
popularne stało się spędzanie 
wolnego czasu w kawiarni Ho-
telu George, gdzie spotykał się 
świat dystyngowany Lwowa. Jak 
wspominała Karolina Lancko-
rońska, to właśnie tam można 
było spotkać spędzającą czas 
na plotkach i paleniu papiero-
sów Marię Krzeczunowicz.

Okazją do zabawy dla wszyst-
kich – zarówno starych, jak 
i młodych – były Andrzejki. 
Wróżbami andrzejkowymi zaj-
mowały się głównie kobiety, 

młodzież i dzieci. W większo-
ści miejscowości spotykano 
się w ten wieczór, aby wró-
żyć z gorącego wosku lanego 
do zimnej wody w miednicy. 
W Mołdawii i na Bukowinie ten 
dzień był szczególnie obcho-
dzony, a wróżby były bardzo 
urozmaicone. Na wodę rzuco-
no namagnesowane palcami 
igły – jeśli igła chłopaka i igła 
dziewczyny się złączyły, ozna-
czało to ich ożenek. Innym 
sposobem sprawdzenia, czy 
pary się połączą, było przyle-
pianie na obrzeżach miski wy-
pełnionej wodą imion dziew-
czyn, a młodzieniec puszczał 
na wodę łódeczkę zrobioną ze 
skorupki orzecha i czekał, do 
której karteczki z imieniem 
łódka dopłynie. Swojego wy-
branka dziewczyny mogły tak-
że poznać, układając na ziemi 
karteczki z imionami chłopców, 
a na nich kulki z ugniecionego 
chleba. Następnie każda wy-
puszczała swoją gęś, która bie-
gła do konkretnej kulki z chle-
ba, aby ją zjeść, wskazując przy 
tym imię chłopca.

Ziemianie, którzy gospodaro-
wali w swoich dworach w po-
siadłościach ziemskich znaj-
dujących się poza Lwowem, na 
Pokuciu, Bukowinie i w Mołda-
wii przyjmowali na okres zimo-
wych polowań i wakacji bardzo 
licznych gości i rodzinę. Naj-
bliżsi sąsiedzi składali sobie 
bardzo często wizyty, których 
celem było niejednokrotnie 
wspólne spędzenie wolnego 
czasu. Ulubioną rozrywką były 
gry karciane. Do Bołszowiec 
należących do Kornela Krze-
czunowicza i jego żony Heleny 

sąsiedzi przyjeżdżali grywać 
w brydża. W tym czasie dzie-
ci, jeśli nie podpatrywały gry 
dorosłych (tym samym ucząc 
się zasad), mogły się wspólnie 
bawić bądź też grać w warcaby 
lub chińczyka. W wakacje dwo-
ry i dworki pęczniały w szwach 
od zaproszonych gości, którzy 
spędzali wolny czas, oddycha-
jąc na łonie natury, wspólnie 
bawiąc się, grając w różne 
gry i uprawiając sporty. Go-
ścinność, to była ta cecha, 
która przyciągała do domów 
ormiańskich. Jak wspominał 
Stanisław Makowiecki urodzo-
ny w Mołdawii: „nasz dom, 
choć najskromniejszy w całej 
okolicy i wyglądający jak wiel-
ka chata, cieszył się zawsze 
zadziwiającą popularnością. 
Pojawiali się niespodziewanie 
różni goście z wizytami, wciąż 
ktoś telefonował i o coś się 
dopytywał, a w święta zjeżdża-
ły się całe hurmy ludzi, któ-
rzy spacerowali po ogrodzie, 
grali na fortepianie, jedli, pili 
i zaśmiewali się z ostatnich 
kawałów, które tatuś opowia-
dał z niezrównaną werwą”. Na 
szczególne imprezy – jak cho-
ciażby imieniny pani czy pana 
domu – przygotowywano się 
starannie. Makowiecki podaje, 
że budowano trzy namioty – 
jeden dla orkiestry, drugi dla 
gości, a w trzecim znajdowała 
się fryzjernia, pralnia i szwal-
nia. Ponieważ przyjęcie trwa-
ło trzy dni i trzy noce, „ileż to 
miało być brudnych kołnierzy-
ków, chusteczek zmoczonych 
potem, rozdartych strojów 
lub bród do golenia”. W tych 
rejonach pani domu imprezę 
imieninową rozpoczynała od 

Spotkanie rodzinne toroSiewiczów, około 1920-1939 roku



13

nr 46

polskich od XIX w. do 1945 r. Cz. II
ceremonii wypuszczenia na 
wolność z klatek ptaszków, któ-
re dostała od gości. Szczegól-
ną popularnością cieszyły się 
tam pokazy sztucznych ogni.

W rodzinach ormiańskich do-
kładano wszelkich starań aby 
dzieci od najmłodszych lat 
oprócz odebrania gruntow-
nego wykształcenia uprawiały 
także różne sporty. W Boł-
szowcach Krzeczunowiczów 
dzieci korzystały z trapezu, po-
ręczy gimnastycznych, uczyły 
się pływać, kąpiąc się w Dnie-
strze, jeździć konno oraz grać 
w tenisa. Zażarte partie tenisa 
rozgrywane były w Jaryczowie 
należącym w międzywojniu do 
Leona Krzeczunowicza. Ten 
ostatni jako jeden z nielicznych 
uprawiał także skiskjöring, 
który w latach 30. XX w. za-
czynał zyskiwać popularność 
w Polsce. W Tyrnowie (obec-
nie Tyrnowa w Mołdawii) przy 
dworze Teofila Antonowicza, 
który miał tytuł dostawcy koni 
dla carskiego dworu w Peters-
burgu, znajdował się ogrom-
ny park, w którym były korty 
tenisowe, boisko do gry w pił-
kę i w krokieta oraz gigant – 
ogromny słup, który służył 
do uprawiania akrobatycznych 
wysokich lotów.

Na zabawach w miłym towa-
rzystwie spędzano czas pod-
czas wyjazdów wakacyjnych, 
zimowych czy też w celach 
leczniczych. W czasach mo-
narchii austriackiej popularne 
były wyjazdy na letnie waka-
cje do Abbazii (dziś Opatija 
w Chorwacji), Nervii na wło-
skiej Riwierze, Wiednia czy do 
belgijskiej Ostendy. W między-
wojniu coraz większą popu-
larnością cieszyły się polskie 
uzdrowiska: Szczawnica, Rab-
ka, Zakopane, Krynica. W tej 
ostatniej szczególnie pożądane 
było spędzenie wolnego czasu 
w należącej do Jana Kiepury 
„Patrii”, a jeszcze bardziej – 
wysłuchanie koncernu dawa-
nego wybranym gościom przez 
śpiewaka wraz z żoną Martą 
Egert. Ludwikowi Theodoro-
wiczowi udało się wysłuchać 
takiego koncertu, przygotowa-
nego przez artystów w lutym 
1936 r. z okazji pobytu w „Pa-
trii” dworu holenderskiego. 

W tym okresie jeszcze większą 
popularnością zaczął się cie-
szyć Truskawiec. Na młodym 
Andrzeju Krzeczunowiczu 
wrażenie zrobiły znajdujące 
się tam piękne wille i ogrody. 
Bardziej doniosłe wydarzenia 
stwarzały okazję do planowania 
podróży w bardziej atrakcyjne 
miejsca. Na początku lat 90. 
XIX w. Aleksander Krzeczu-
nowicz i Felicja Tustanowska 
wyjechali w podróż poślubną, 
płynąc statkiem przez Kanał 
Sueski do Indii, skąd udali się 
do Nepalu, aby choć z oddali 
zobaczyć Mount Everest. Swoją 
wyprawę zakończyli zaś w Ba-
tawii (dzisiejszej Dżakarcie). 
Podróżowali oni też do takich 
krajów, jak Francja, Włochy, 
Hiszpania, Algieria, Malaje, 
Jawa. Aleksander Krzeczuno-
wicz wraz z synem Kornelem 
podróżował po Skandynawii 
i po Rosji. W czasie zagranicz-
nych wojaży dużą wagę przy-
wiązywano do tego, aby dzieci 
zapoznały się z innymi kultura-
mi i podszkoliły w obcych ję-
zykach: francuskim, włoskim, 
angielskim.

Życie ziemian nierozerwalnie 
połączone było z miłością do 
koni. Większość miała własne 
stadniny i pasjonowała się 
wyścigami konnymi oraz kon-
kursami hippicznymi. Na se-
zon wyścigowy (maj–czerwiec) 
specjalnie zjeżdżano do Lwo-
wa z odległych miejscowości 
Galicji. Wyścigi odbywały się 
początkowo na piaszczystych 
Błoniach Janowskich, a przed 
I wojną światową – na torze za 
rogatką Stryjską. W czasach 
austriackich wyścigi lwowskie 
stały na wysokim poziomie 
– brały w nich udział konie 
z najlepszych stajni, będące 
niejednokrotnie zwycięzcami 
wiedeńskich derbów. Na za-
kończenie sezonu urządzano 
bal w namiestnictwie. W mię-
dzywojniu Ormianie galicyj-
scy brali udział w zawodach 
organizowanych na boisku 
lwowskiego „Sokoła” oraz 
w warszawskich Łazienkach. 
W zawodach hippicznych bry-
lowało ormiańskie małżeństwo 
– Leon i Wanda Krzeczuno-
wiczowie, których połączyła 
właśnie miłość do koni. Ojciec 
Wandy – Roman Czaykowski, 

posiadał w Kamionce Woło-
skiej własną stajnię wyścigową. 
Małżonkowie zdobywali presti-
żowe nagrody na konkursach 
krajowych i zagranicznych. 
Wanda zdobywała złote meda-
le w konkurencjach męskich, 
pokonując jeźdźców kadry na-
rodowej. Ich osiągnięcia były 
tak wielkie, że szef polskiej jeź-
dzieckiej kadry narodowej płk 
Antoni Trzaska-Durski zapro-
ponował im przystąpienie do 
oficjalnej ekipy. Krzeczunowi-
czowie wybrali jednak niezależ-
ność i występowali prywatnie. 
Leon Krzeczunowicz prowadził 
też stadninę koni wyścigowych, 
a w 1938 r. został wybrany na 

prezesa Hodowców Koni we 
Lwowie. Jego ukochany koń to 
„Express” – od niego wziął się 
późniejszy konspiracyjny pseu-
donim Leona. Hodowla koni 
cieszyła się szczególną po-
pularnością u Ormian miesz-
kających na Pokuciu. Swoje 
znane stadniny posiadali: Józef 
Jaruzelski, ożeniony z Krzysz-
tofowiczówną, Zdzisław Czay-
kowski, Kazimierz Agopsowicz, 
Wiktor Abrahamowicz, Marian 
Krzysztofowicz.

Bardzo często uroczystości 
rodzinne obchodzono w rodo-
wych majątkach, a wtedy, ko-
rzystając z okazji, urządzano 
polowania, które były jednym 
z ulubionych zajęć Ormian 
ziemian. Jedne z najlepszych 
polowań organizowane były 
przez rodzinę Krzeczunowi-
czów. Na wspaniałe polowania 
jeżdżono np. do Jaryczowa No-
wego do Waleriana Krzeczu-
nowicza, gdzie na początku 
XX w. polowano w lecie na 
rogacze, a jesienią i w zimie 
na bażanty i zające. W Boł-
szowcach u Krzeczunowi-
czów urządzano małe łowy 12 
grudnia na imieniny Aleksan-
dra Krzeczunowicza. Drugie, 

dwudniowe, organizowano 
w Kozarze i Żurawienku póź-
ną zimą i wówczas polowano 
na grubego zwierza – głów-
nie dziki. Polowania na dziki 
u Krzeczunowiczów miały opi-
nię najlepszych w kraju. Przez 
kolejne dni obiad kończył się 
grą w karty do późnej nocy 
(starsi grali w wista, młodsi 
w brydża). Marian Rosco Bog-
danowicz polował nie tylko 
w Bołszowcach Krzeczunowi-
czów, ale jeździł również do 
Załanowa Franciszka Jarun-
towskiego, Martynowa i De-
mianowiec Klemensa Dziedu-
szyckiego, Ostrowa Klemensa 
Torosiewicza.

Na sezonowe polowania do 
dworów ziemian przyjeżdża-
li sąsiedzi, znajomi i krewni 
z bliska i z daleka. Wtedy to 
właśnie we dworach tętniło 
życie towarzyskie. W pałacu 
bołszowieckim pokoje gościn-
ne zajęte były wtedy do dwóch 
tygodni. Polowania były różne-
go rodzaju. Strzelano do małej 
zwierzyny i ptactwa wodnego, 
którego zawsze było pod do-
statkiem, a na grubszego zwie-
rza wybierano się już w inne 
strony. W łowach brały udział 
także kobiety, które mogły je-
chać konno bądź też w powo-
zach i bryczkach. Polowanie 
rozpoczynano zawsze od wy-
picia „strzemiennego”. Więk-
szą popularnością cieszyły się 
konne polowania z chartami, 
jednak zimą w Karpatach by-
ły one niemożliwe ze względu 
na ogromne ilości śniegu. Dla 
mniej wprawnych w łowiectwie 
organizowano polowania na 
zające „w kocioł”.

Polowania w mniejszych mająt-
kach również były atrakcyjne. 
Jak wspominał Stanisław Ma-
kowiecki, który wychowywał 
się w Skajanach w Mołdawii, 
w tamtych rejonach szczególną  

popularnością cieszyły się po-
lowania na niedźwiedzie. Te 
jednak mogły się skończyć tra-
gicznie dla myśliwego, o czym 
przekonał się jego dziadek, 
któremu niedźwiedź przetrącił 
kręgosłup.

Na przełomie października i li-
stopada w okolicach ziemiań-
skich dworów urządzane były 
biegi myśliwskie św. Huberta. 
Oczywiście do najbardziej po-
pularnych należał organizowa-
ny we Lwowie przez 14 Pułk 
Ułanów Jazłowieckich. Pułk 
organizował bieg również 
w dobrach zaprzyjaźnionych 
ziemian. W 1936 r. odbył się 

on w Jaryczowie należącym do 
Leona Krzeczunowicza.

Wszystkie popularne w przed-
wojennej Polsce karnawały, 
kuligi, bale, opłatki, zabawy, 
festyny i różnego rodzaju uro-
czystości, nawet jeśli nie korzy-
stano przy ich organizacji wy-
łącznie z tradycji ormiańskich, 
pełniły ważną rolę w zakresie 
integracji środowiska etnicz-
nego. Po II wojnie światowej 
zabrakło już Ormian polskich 
w życiu Lwowa i polskich Kre-
sów. Zmienił się również styl 
życia i sposób spędzania wolne-
go czasu. Dla Ormian polskich 
wspomnienie tego niepowta-
rzalnego klimatu ormiańskich 
balów spowodowało, że po 75 
latach dołożyli oni wszelkich 
starań, aby wskrzesić tę tra-
dycję. Pierwszy powojenny bal 
środowisk ormiańskich w Pol-
sce odbył się w Warszawie 26 
stycznia 2013 r., a patronat 
honorowy objął nad nim ów-
czesny ambasador Republiki 
Armenii w Polsce dr Ashot Ga-
loyan.

dr hab. Renata Król-Mazur (UJ), 
fot. Archiwum Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich

polowanie na dziki. czwarty z lewej – jakub jakubowicz, 1918 r.

Komitet balu ormiańsKiego w sali Kasyna oficersKiego, 14 lutego 1928 r.
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Chorutowe tajemnice
TRADYCJA | Bywają w życiu takie sytuacje, że człowiek – nawet taki jak ja, czyli nieco wcześniej 
urodzony – musi od czasu do czasu, dla zdrowia psychicznego, młodzieżowo mówiąc, ostro 
zaszpanować. Ja imponuję zaproszonym na obiad gościom gandżaburami!

Zwyczajowo na pierwsze danie 
serwuję tę pracochłonną zupę, 
a na drugie? Wybór jest prze-
ogromny, zawsze robię coś 
dobrego – zacięcie kulinarne 
odziedziczyłam po Mamie, 
Anieli Prymakowskiej z Agop-
sowiczów. O trzecim daniu też 
nie zapominam! Czasem są to 
makagigi do kawy.

Nie każdy tę trudną nazwę zupy 
zapamiętuje za pierwszym ra-
zem, przykładem może być mo-
ja przyjaciółka Dorota. Chciała 
się pochwalić swojej koleżance, 
co orientalnego jadła u Ma-
ryli i… zapomniała, ale w jej 
głowie utkwiło [dż] i wypaliła 
z radością – jadłam kindżałki! 
Fajnie, prawda? Już jak podaję 
na stół wazę z zupą, zaczynają 
się pierwsze pytania. A co to? 
A kto to? A skąd to? Zupełnie 
jak w Lokomotywie Juliana Tu-
wima. Po chwili ciszy poświęco-
nej rozlewaniu zupy i wypatry-
waniu dołwata (bo to tradycja 
– wymodlony dołwat przynosi 
znalazcy szczęście), zaczynam 
opowiadać, czując dumę z tego, 
że jestem pół-Ormianką.

Każde słowo pachnie egzotyką. 
Widok chorutowego stożka wy-
wołuje euforię i kolejną lawinę 
pytań, z których najważniejsze 
brzmi – i ty to robisz? Tak, ro-
bię, od 30 lat, od kiedy umarła 
moja Mama, i tak samo rozdaję 
rodzinie z mojego pokolenia. 
A kiedyś tylko pomagałam!

Wspomnieniami wracam w od-
ległe lata 60. ubiegłego wieku. 
Żyła wtedy prawie cała wielka 
Rodzina mojej Mamy – Or-
mianki. Tata był krakusem, 
stąd o sobie żartobliwie mówię: 
pół-Ormianka. Wtedy robienie 
chorutu było prawie świętem 
rodzinnym i wielkim wyzwa-
niem. Trzeba było zabezpie-
czyć bazę: trzy–cztery ogromne 
naręcza zielonej pietruszki, co 
było logistyczną zagwozdką, no 
i kilkanaście garści liści selera, 
jako skromny dodatek. Nikt te-
go nie ważył! Czuwało nad tym 
wprawne oko Mamy. Płukało 
się to zielsko kilka razy w du-
żej wannie, otrzepywało z nad-
miaru wody i oskubywało od 
łodyżek, tak aby zostały same 
zielone piórka. Trwało to godzi-
nami, ale pomagały dzieci, któ-
re miały okazję poznać historie 
i dykteryjki z życia rodziny.

Muszę się przyznać do profana-
cji, która nawet mi mocno nie 
doskwiera. Otóż w dzisiejszych 
czasach zorganizowanie takiej 
ilości naci graniczy z cudem, 
chyba że lubisz przepłacać. 
Mielę więc w maszynce natkę 
– Boże przebacz – z łodyżkami 

(dla objętości i oszczędności), 
a oprócz selera dodaję koper 
i zielony lubczyk. Osoby, któ-
rym ofiarowuję gotowy wyrób, 
są zachwycone smakiem. Na-
leżał do nich mój chrześniak 
z Wrocławia Paweł Klukowski 
– syn Janki, śp. kuzyn Izydor 
Statkiewicz, kuzynka Stanisła-
wa Czorniak z matki Wandy 
Czorniak z Mojzesowiczów. 
Obiecałam kiedyś kuzynowi 
Andrzejowi Lachowi, Juliano-
wi Statkiewiczowi, ale nie do-
trzymałam słowa. Dzielę się 
regularnie z bratem Jurkiem 
– mieszkańcem Warszawy.

Huślanka to kolejne słowo klucz. 
Oczy moich słuchaczy robię się 
jeszcze bardziej okrągłe. Ja już 
jej nie robię, ale pamiętam ten 
mocno skwaśniały zapach, dłu-
go stojącego w cieple, zmiesza-
nego słodkiego mleka z kwaśną 
śmietaną. Poszłam na łatwiznę 
za radą mojej starszej kuzynki 
– Janki Klukowskiej, córki cioci 
Gieni i wujka Zygmunta. Daję 
mocno kwaśną śmietanę 18%. 
I jest dobrze!

Przelatuję szybkimi słowami 
procedury postępowanie po 
zmieleniu zieleniny: solenie, 
zostawianie w misce tej masy 
na parę godzin, aby sok pu-
ściła, wyciskanie jej (nie wolno 
wylewać do zlewu powstałego 
soku – przy smażeniu zawsze 
się przydaje), włożenie do 
miedzianej rynki przekazy-
wanej z pokolenia na pokole-
nie, zmieszanie z huślanką i… 
długotrwały proces wysma-
żania. Moja Mama, jak Jej się 
nie udało pożyczyć garnka od 
cioci, brała swój żeliwny, wkła-
dała miedzianą płytkę i sma-
żyła. Ciągle ciekawił mnie cel 
miedzi. Ponoć dawał pożąda-
ny kolor. Ja, dla koloru, daję 

szczyptę kwasku cytrynowego. 
Boże, ile ja się nastałam przy 
tym garze, przypalenie groziło 
niemal rodzinnym linczem.

Potem ,,stożkowanie”. Jak się 
podłapało sposób – szło wytrzy-
mać. W domu moich Rodziców 
musiało być wymiarowo i kar-
nie jak w wojskowej kolumnie. 
U mnie mogą się nieco, pod-
kreślam słowo: nieco, różnić 
wymiarami, a jak któryś wystąpi 
z szeregu, to regulaminowych 
kar nie przewiduję! U kuzynki 
Haliny z Agopsowiczów, córki 
wujka Kaja, widziałam nawet 
placuszkowe choruty. Nie kry-
łam zdziwienia. Łatwiejsze do 
zrobienia, a smak taki sam – 
powiedziała kuzynka, widząc 
moje zaskoczenie.

Suszenie. Mama suszyła na 
słońcu, ciągle przesuwając ta-
cę z cennym towarem za pro-
mieniami słonecznymi, okry-
wała gazą przed muchami. 
Trwało to dość długo. Musiały 
grzechotać, lekko uderzane 
o siebie, wtedy wkładano to 
do lnianych woreczków, razem 
ze sporą ilością liści laurowych 
chroniących przed molami. 
Choruty Mamy były dla mnie 
bardzo cenne, robiła je na-
mówiona przeze mnie i swoją 
siostrę ciocię Nusię Wabinową 
z Agopsowiczów dla oderwania 
od smutnych przeżyć po śmier-
ci mojego Taty (12 X 1990). 
Mama zmarła miesiąc później 
– 12 XI 1990 roku. Teraz trzy-
mam choruty wysuszone, dla 
wygody w piekarniku, w dużym 
słoju, szczelnie zakręconym, 
oczywiście z dodatkiem liści 
bobkowych – jak nazywała je 
moja Mama.

Uszka. Ważny jest farsz – pod-
stawą jest zmielona wieprzowi-

na, do tego cebulka, czosnek, 
pieprz i sól. Muszę zaznaczyć, 
że gandżabury w kręgu mojej 
najbliższej rodziny muszą być 
małe. Moja Mama mówiła, że 
na łyżce, tej do jedzenia, musi 
się zmieścić 10 sztuk, rekordu 
nie pobiłam, stanęłam na 8 
sztukach, z czego też jestem 
dumna.

Mozolne nakładanie farszu na 
pokrojone w drobne talarki 
ciasta, jak i szybkie zawijanie 
uszek na palcu opanowałam 
do perfekcji. Nauczyłam też 
męża, dzieci i wnuki. Lubię to 
robić. Pamiętam, że jeszcze 
przed maturą pomagałam ro-
bić gandżabury porywczemu 
wujkowi Kubie Agopsowiczo-
wi, ciocia Jadzia, jego żona, 
zrobiła 1, a my z wujkiem, 
w tym samym czasie, po 6 
sztuk na wyścigi. U wujka 
układało się te cudeńka na 
stolnicy w równiutkich rzę-
dach, tak jak u mojej Mamy, 
u cioci Gieni, czy u wujka Ka-
ja Agopsowicza. Ja nie prze-
strzegam rodzinnie narzuco-
nego regulaminu. Za każdym 
razem, jak rzucam bezładnie 
gandżaburki na stolnicę, prze-
praszam za to Mamę, która 
spogląda na mnie z fotografii 
wiszącej w kuchni na ścianie, 
ale przy lepieniu dołwata od-
mawiam, tak jak Mama przy-
kazała, modlitwę ,,Pod Twoją 
obronę” i ,,wieczny odpoczy-
nek” za spokój duszy przod-
ków. Jak na podłogę przypad-
kowo upadnie uszko, to znak, 
że ,,nasz” zmarły czeka na 
jeszcze jeden ,,wieczny odpo-
czynek”. Do tej pory robię to 
tak, jak mnie Mama nauczy-
ła, przekazałam tę tajemną 
wiedzą dzieciom, ale czy one 
zechcą to kontynuować – Bóg 
raczy wiedzieć!

Co moim dzieciom mówiłam 
jeszcze? Mówiłam, że ten ro-
dzinny przepis krąży między 
nami ponad 150 lat. Gandżabu-
ry jadło się u wszystkich dzieci 
zrodzonych z mojej prababki – 
Rypsymy Nikosiewiczowej z do-
mu Mojzesowicz (1855–1930), 
żony Zachariasza, babci Anny 
Agopsowicz z Nikosiewiczów 
(1879–1954) – żony Józefa, 
mamy Anieli Prymakowskiej 
z Agopsowiczów (1911–1990), 
żony Jarosława. Moje dzieci 
(Anna i Maciej) i dzieci mojego 
brata Jurka ( Marta, Agnieszka, 
Katarzyna) dobrze znają smak 
gandżaburów.

Rosół. Przygotowuję go z trzech 
rodzajów mięs, jak są dwa – nie 
panikuję. Do wywaru dodaję 
dużo warzyw, liść laurowy, ziele 
angielskie i tyle. Potem to trze-
ba odcedzić i na czystym rosole 
zagotować uszka. W osobnej ry-
neczce zagotowuję chorut – jak 
nie skąpię, to dwa stożki. Jak się 
kończy zapas – to półtora, wy-
starczy. Do tego, po ostudzeniu, 
dodaję kwaśną śmietanę, naj-
częściej 12%, i łączę oba wywa-
ry, w tym jeden z uszkami. Miód 
w gębie – czujecie to, prawda?! 
Moje dzieci też lubią gandżabu-
ry. Syn Maciek, który piecze, 
gotuje i robi przetwory, kiedyś 
mi powiedział – mamo, spisz mi 
rodowe potrawy, bo jak niespo-
dziewanie umrzesz, to skąd ja 
będę wiedział, jak się je robi.

Spisałam. Jego żona Karolina, 
i dzieci: Tosia – 7 lat i Helenka 
– roczek, nie gustują w gan-
dżaburach, nie wiem, czy bę-
dzie robił dla samego siebie 
– ale umie. Córka Anna wyszła 
za mąż za Anglika i mieszka na 
obczyźnie – raczej o tej zupie, 
w jej wykonaniu, mogę zapo-
mnieć – choć mogę się mylić. 
Zięć Mark i angielskie wnuki: 
Thomas – 14 lat, Henry – 12, 
na szczęście lubią tę ormiańską 
zupę. Przyjeżdżają do Polski 
trzy razy w roku na wszystkie 
ferie i muszą być wtedy gan-
dżabury. Pomagają mi nawet 
w lepieniu i nie najgorzej im 
to wychodzi. Nadzieja w Tho-
masie – ma zacięcie do goto-
wania.

Czy ubolewam z powodu ewi-
dentnego braku kontynuacji? 
Może trochę. Bardziej zastana-
wiam się, czym w dobie rozbu-
chanej konsumpcji i nadmiarze 
wszelakiego dobra będą szpa-
nować moi rodzinni następcy! 
Czym się pocieszam? Ano tym, 
że wspomnień, smaków, zapa-
chów z dzieciństwa, być może 
i zdjęć – nikt im nie zabierze!

Maria Prymakowska-Paluch

AutorkA z córką Anną Ellis i wnukAmi thomAsEm i hEnrym przy produkcji gAndżAburków

jAko się rzEkło – 8 nA łyżcE
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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

bogdan kasprowicz
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

Բոգդան Կասպրովիչ
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 46

ReżyseRka filmu BaRBaRa Bielecka zagRała Rolę swojej BaBci – BaRBaRy 
mogdesjanc-Bieleckiej

Nowości wydawnicze
Nowa publikacja o archidiece-
zji lwowskiej obrządku ormiań-

skokatolickiego

Ukazała się obszerna publika-
cja dr. Tomasza Krzyżowskiego 
pt. Archidiecezja lwowska ob-
rządku ormiańskokatolickiego 
w latach 1902–1938. Bogato 
ilustrowaną, liczącą ponad 700 
stron książkę wydał krakowski 
Ośrodek Badań nad Kultu-
rą Ormiańską w Polsce jako 
trzeci tom z serii Biblioteka 
Lehahayer. Publikację do dru-
ku przygotowała Księgarnia 
Akademicka, a wydanie współ-
finansowała Fundacja Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich 
z dotacji Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 
W sprawie nabycia książki pro-
szę zwracać się do Księgarni 
Akademickiej: (akademicka.
com.pl)
Decyzją Kapituły Nagrody 
„Przeglądu Wschodniego” 
książka otrzymała nagrodę 
w kategorii „Dzieła krajowe” 
za rok 2020.

Zapowiedź wydawnicza

Ośrodek Badań nad Kulturą 
Ormiańską w Polsce zapowia-
da ukazanie się w najbliższym 
czasie książki Armenians in 
Old Poland and Austrian Ga-
licia. A Demographic and Hi-

storical Study autorstwa dra 
Franciszka Wasyla. 

Publikacja ukaże się w wy-
dawnictwie Brill Ferdinand 
Schöningh pod patronatem 
Ośrodka Badań nad Kulturą 
Ormiańską w Polsce. Projekt 
wydawniczy zrealizowany został 
ze środków Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Humanistyki, 
w ramach konkursu „Umiędzy-
narodowienie”. Polskojęzyczne 
wydanie: Ormianie w przedau-
tonomicznej Galicji. Studium 
demograficzno-historyczne, 
ukazało się w 2015 roku.

7. numer „Lehahayer”

Ukazał się 7. numer arme-
nistycznego rocznika na-
ukowego „Lehahayer” pod 
redakcją Andrzeja A. Zięby, 
wydawanego przez Ośrodek 
Badań nad Kulturą Ormiańską 

w Polsce. W numerze znala-
zły się następujące artykuły: 
– Marcina Łukasza Majew-
skiego Ormianie w Zamościu 
w pierwszych trzech dekadach 
istnienia miasta (1580-1610); 
– Andrzeja Glińskiego Orga-
nizacja rzemiosła i handlu 
w gminie ormiańskiej w Stani-
sławowie w XVII i XVIII wieku; 
– Franciszka Wasyla „Kto 
czym się bawi i z czego żyje”. 
Profesje Ormian z Kut nad 
Czeremoszem na tle innych 
nacji w końcu XVIII wieku; 
– Andrzeja A. Zięby Idea po-
wrotu Ormian z rozproszenia 
do narodowej ojczyzny w świe-
tle memoriałów Roberta Bog-
danowicza z 1877 i 1884 roku; 
– Jakuba Osieckiego Towa-
rzystwo Polsko-Ormiańskie 
we Lwowie (1920-1922); 
– Tomasza Krzyżowskiego Na-
uczanie języka ormiańskie-
go na Uniwersytecie Lwow-
skim w latach 1904-1939; 
– Petry Košťálovej Stosun-
ki czesko-ormiańskie. Krót-
ki przegląd historyczny; 
– Armena Checzojana, Jew-
gienija Gurinowa Fundacja 
Rozwoju i Wspierania Studiów 
Armenologicznych „Aniw” 
– przegląd działalności; 
– Marii Ohanowicz-Tarasiuk 
Ochrona dziedzictwa or-
miańskiego w działaniach 
Fundacji Kultury i Dzie-
dzictwa Ormian Polskich; 
– Wartan R. Grigorian 
(1929-2019). In memoriam; 
– Arama Grigoriana Wartan 
Rubenowicz Grigorian (1929-
2019). Historyk, armeno-
log, publicysta, zbieracz sta-
rych ormiańskich rękopisów; 
– Andrzeja Pisowicza Wspo-
mnienie o Wartanie Grigo- 
rianie. Publikacja została wy-
dana dzięki dotacji Fundacji 
Lanckorońskich oraz ze środ-
ków przeznaczonych na dzia-
łalność statutową Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie.

To także opowieść o historii 
muzycznej miasta, które było 
miejscem styku czterech kul-
tur. Możliwość realizacji filmu 
dokumentalnego o mojej pra-
babci Ormiance, prof. Ewie 
Horbaczewskiej i jej szkole to 
wielkie wyzwanie – dla mnie 
jako twórcy i prawnuczki. Moja 
podróż dokumentalna to także 
podróż do swoich ormiańskich 
korzeni i samej siebie. Praca 

filmowca – dokumentalisty jest 
jak wnikanie w dany fragment 
rzeczywistości. Tak mówi re-
żyserka dokumentu Barbara 
Bielecka.

Kobiety ormiańskiego rodu 
Mogdesjanc przekazywały 
z pokolenia na pokolenie zami-
łowanie do artyzmu. Prof. Ewa 
Mogdesjanc-Horbaczewska 
– śpiewaczka operowa i za-

łożycielka szkoły muzycznej 
w Sosnowcu, jej córka Barba-
ra Mogdesjanc-Bielecka – tan-
cerka i choreografka, Barbara 
Bielecka-Woźniczko (wnucz-
ka Ewy) – ceniona malarka. 
Wreszcie prawnuczka Ewy 
Horbaczewskiej – Barbara Bie-
lecka – reżyserka, która w fil-
mie zagrała rolę swojej babci 
Barbary.

red

Film dokumentalny o prof. Ewie Horbaczewskiej
FILM | Film dokumentalny „Matka z portretu. Historia Ewy Horbaczew-
skiej” w reżyserii Barbary Bieleckiej przybliża ważny dla polskiej historii 
muzyki i edukacji życiorys. Dokument przybliża losy Ormianki, prof. 
Ewy Horbaczewskiej (z domu Mogdesjanc) i jej Szkoły Muzycznej  
w Sosnowcu.

Lwica, kobieta z portretu, przewodniczka, Ormianka, śpiewacz-
ka operowa, niezwykle odważna bohaterka, pani profesor. To 
opowieść o niesamowicie silnej kobiecie – Lwicy, która prze-
zwyciężyła wiele trudności i stała się matką dla artystów w Pol-
sce. Jej droga z Krymu wraz z 9-letnią córką to historia pełna 
miłości, strachu, muzyki i walki o życie. To opowieść o kobiecie 
oraz polskiej scenie muzycznej lat 30. i 40.

Prof. Ewa Horbaczewska – Ormianka, śpiewaczka operowa, 
profesor wokalistyki, założycielka i dyrektorka Szkoły Muzycz-
nej w Sosnowcu. Niesamowita kobieta, urodziła się w 1884 
roku i jako młoda dziewczyna wyjechała na studia do Sankt 
Petersburga, gdzie ukończyła konserwatorium w klasie śpiewu 
i fortepianu oraz medycynę, co było ówcześnie niespotykane. 
Przybyła do Sosnowca w latach 30. i stworzyła tam szkołę na 
owe czasy rewolucyjną. Kamienica szkoły zachowała się do 
dziś, razem z dokumentami i innymi źródłami o życiu szkoły 
i działalności prof. Ewy Horbaczewskiej. Dzięki wsparciu pasjo-
natów, historyków oraz miasta Sosnowca, udało się odnaleźć 
wiele informacji.

W filmie występują członkowie rodziny prof. Ewy Horbaczew-
skiej: wnuczka Barbara Bielecka Woźniczko i wnuk Krzysztof 
Bielecki, prawnuczka i reżyserka obrazu Barbara Bielecka. Ich 
wspomnienia są skarbnicą informacji o prof. Horbaczewskiej. 
Mimo że prof. Ewę znamy tylko z portretu, to dzięki opowie-
ściom przekazywanym z pokolenia na pokolenie jej losy oraz 
muzyka ożyła.
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