
Kobiety z pastorałami – wystawa 
w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

WYDARZENIA | Werni-
saż wystawy portretów 
ksień benedyktynek 
ormiańskich ze Lwowa 
za nami. Dla Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich było 
to dużym wydarze-
niem, które na długo 
pozostanie w pamięci 
i wspomnieniach.

Ասաներով կանայք. ցուցահանդես Վարշավայի 
արքեպիսկոպոսության թանգարանում

Na wystawie trwały ciekawe dyskusje Հետաքրքիր քննարկումներ ցուցաՀանդեսի ընթացքում 

իրադարՁութՅուն-
ներ | Կայացավ 
Լվովի հայ բենեդիկտ- 
յան միանձնուհիների 
դիմանկարների 
ցուցահանդեսի բացու- 
մը: Լեհահայոց մշակու- 
յթի և ժառանգության 
հիմնադրամի համար 
դա մեծ իրադարձութ-
յուն էր, որը դեռ երկար 
կմնա մեր հիշողութ-
յան մեջ:
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Բեկումնային պահը, սակայն, 
Միացյալ Նահանգների 
կողմից ցեղասպանության 
վերջնական ճանաչումն էր: 
Դեռ 2019 թվականի վերջին 
ԱՄՆ Կոնգրեսը բանաձև 
ընդունեց` 1915-1923 թթ. 
Օսմանյան կայսրության 
իրադարձությունները 
միանշանակորեն անվանելով 
ցեղասպանություն: Սակայն 
այն ժամանակ նախագահ 
Դոնալդ Թրամփը 

չսատարեց բանաձևը: Պետք 
է ավելացնել, որ ինչպես 
բանաձևի ընդունումը 
Կոնգրեսի կողմից, այնպես 
էլ Թրամփի կողմից այն 
չսատարելը հիմնականում 
պայմանավորված 
էր քաղաքական 
նկատառումներով. տարիներ 
շարունակ այս թեման ԱՄՆ-
Թուրքիա քաղաքական 
խաղի տարրերից մեկն էր: 

106. rocznica 
Ludobójstwa Ormian
WYDARZENIA | 24 kwietnia przypadła kolejna 
rocznica Ludobójstwa Ormian, nieuznawanego 
przez głównego sprawcę, czyli Turcję (ówcześnie 
Imperium Osmańskie).

Հայոց ցեղասպանության 
106-րդ տարելիցը
իրադարՁութՅուններ | Ապրիլի 24-ը Հայոց 
ցեղասպանության հերթական տարելիցի օրն 
էր, որը չի ճանաչվել հիմնական ոճրագործի` 
Թուրքիայի (այն ժամանակ Օսմանյան 
կայսրություն) կողմից:

Շարունակությունը` էջ 2

Przełomowym wydarzeniem 
było jednak ostateczne uznanie 
Ludobójstwa przez Stany Zjed-
noczone. Jeszcze pod koniec 
2019 r. Kongres USA przyjął 
rezolucję jednoznacznie nazy-
wającą wydarzenia z lat 1915–
1923 w Imperium Osmańskim 
ludobójstwem. Jednak wtedy 
prezydent Donald Trump nie 
poparł rezolucji. Trzeba dodać, 
że zarówno przyjęcie rezolucji 
przez Kongres, jak i niepopar-
cie jej przez Trumpa wynikały 

w dużej mierze z przyczyn poli-
tycznych – ten temat był od lat 
jednym z elementów gry w po-
lityce amerykańsko-tureckiej. 
Wybrany na prezydenta w ze-
szłym roku Joe Biden najwy-
raźniej nie chciał kontynuować 
dłużej tej gry i jednoznacznie, 
w Dzień Pamięci o Ludobój-
stwie Ormian, w oficjalnym 
komunikacie potwierdził stano-
wisko Kongresu, pisząc o ludo-
bójstwie i 1,5 milionach ofiar.

Dokończenie na str. 2

Աշխատողների, հատկապես 
տիկին Իվոնա Գյոնշորեկի, 
մեծ աջակցությամբ և օգնութ- 
յամբ 2021 թվականի մայիսի 
20-ին Վարշավայի արքեպիս- 
կոպոսության թանգարանում 
բացվեց հետկոնսերվատո-
րական ցուցահանդես: 

Przy ogromnym wsparciu i po-
mocy pracowników, a zwłaszcza 
pani Iwony Gąsiorek, 20 maja 
2021 roku w Muzeum Archi-
diecezji Warszawskiej otwarta 
została wystawa pokonserwa-
torska. Zaprezentowaliśmy na 
niej 7 zakonserwowanych, z 11 
powstałych portretów. 
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Drodzy Czytelnicy!

Wraz z ustaniem trzeciej fali 
pandemii i zniesieniem części 
obostrzeń odżyła nieco dzia-
łalność organizacji ormiań-
skich związana z przygotowy-
waniem wydarzeń. Dla naszej 
Fundacji Kultury i Dziedzic-
twa Ormian Polskich przede 
wszystkim było to otwarcie 
wystawy portretów ksień 
benedyktynek ormiańskich 
ze Lwowa w Muzeum Archi-
diecezji Warszawskiej oraz 
spacery ormiańskimi ślada-
mi w ramach majowej Nocy 
Muzeów. Jednocześnie wciąż 
prowadzone są prace re-
montowe w nowej siedzibie 
Fundacji przy ul. Świętojer-
skiej 12 w Warszawie.

Także w zakresie uroczystości 
kościelnych i mszy św. poluzo-
wanie obostrzeń przyczyniło 
się do zwiększonej aktywności 
i udziału większej liczby osób, 
czego przykładem odpust 
w Gdańsku i liczne msze św. 
w Warszawie. Dzięki temu mo-
żemy Państwa znów informo-
wać o ciekawych wydarzeniach 
związanych ze środowiskiem 
ormiańskim w Polsce. Ale 
oprócz tego, tradycyjnie część 
numeru poświęcamy historiom 
rodzinnym, biografiom, oraz 
kulturze ormiańskiej.

Z samej Armenii dochodzą 
wieści o przedterminowych 
wyborach parlamentarnych 
20 czerwca, które zdecydo-
wanie wygrała partia Porozu-
mienie Obywatelskie pod prze-
wodnictwem dotychczasowego 
premiera Nikola Paszyniana, 
zdobywając ponad połowę 
głosów, podczas gdy partie 
byłych prezydentów – Roberta 
Koczariana i Serża Sarksjana, 
otrzymały odpowiednio 21% 
i 5% głosów. Wygrana Paszy-
niana oznacza stabilizację jego 
rządów pomimo przegranej 
wojny. Miejmy nadzieję, że ko-
lejne lata przyniosą poprawę 
sytuacji dla Armenii.

Redakcja

Od redakcji W skrócie
SpiS powSzechny 2021

1 kwietnia tego roku rozpoczął 
się Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. Udział 
w spisie jest obowiązkowy 
dla wszystkich osób zamiesz-
kujących terytorium Polski 
(również cudzoziemców). Pod-
stawową metodą dokonania 
spisu jest samodzielne wypeł-
nienie ankiety na stronie spis.
gov.pl. Można też go dokonać 
przez telefon lub poprzez wi-
zytę rachmistrza w mieszkaniu. 
Pytania obejmują m.in. dane 
osoby, miejsce zamieszkania, 
relacje rodzinne i charaktery-
stykę demograficzno-społecz-
ną. W pytaniu o przynależność 
narodową i etniczną można 
oczywiście wybrać narodowość 
ormiańską, a w pytaniu o wy-
znanie religijne – jeden z Ko-
ściołów ormiańskich. Spis po-
trwa do 30 września, ale warto 
go wypełnić wcześniej. Dla nas 
najbardziej interesujące będzie, 
czy spis przyczyni się do bliż-
szego poznania rzeczywistej 
liczby Ormian w Polsce, ponie-
waż wydaje się, że poprzedni 
spis z 2011 r. wykazał zdecydo-
wanie zaniżoną liczbę – jedynie 
ok. 3600 osób deklarujących 
narodowość ormiańską jako 
pierwszą lub drugą.

ormiański dokument 
na liście unesco

Wiceminister kultury, dzie-
dzictwa narodowego i sportu 
Magdalena Gawin podczas uro-
czystego otwarcia wystawy „Pa-
mięć Polski” powiedziała: Pol-
skie dziedzictwo archiwalne jest 
niezwykle bogate i różnorodne, 
a dodatkowym uhonorowaniem 
najcenniejszych dokumentów 
jest umieszczenie ich na presti-
żowej Liście UNESCO. Wysta-
wa, usytuowana przed Korde-
gardą – Galerią Narodowego 
Centrum Kultury w Warszawie, 
prezentuje uhonorowane doku-
menty, rękopisy i mapy. Wysta-
wę można było oglądać od 9 do 
30 czerwca 2021 r. Wśród tych 
dokumentów znalazł się przywi-
lej króla Kazimierza Wielkiego, 
który w 1367 r. zezwolił ormiań-
skiemu biskupowi lwowskiemu 
– Grzegorzowi... na uczynienie 
osobistej rezydencji, na pozo-
stawanie i trwanie w swoim 
prawie i wierze, i tych używa-
nie, w sposób i według zwyczaju 
Ormian… Dokument ten prze-
chowywany jest w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych.

Հայոց ցեղասպանության 
106-րդ տարելիցը
Անցյալ տարի ընտրված նախագահ Ջո 
Բայդենը, ակնհայտորեն, չցանկացավ 
շարունակել խաղը և միանշանակորեն, 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 
օրը, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ 
վերահաստատեց Կոնգրեսի դիրքորոշումը` 
գրելով ցեղասպանության և 1.5 միլիոն 
զոհերի մասին: Աշխարհասփյուռ հայկական 
կազմակերպությունները նախագահի 
դիրքորոշման մասին տեղեկությունն 
ընդունեցին սփոփանքի և ուրախության 
զգացումով, ոչ միայն ճշմարտության 
համար երկար տարիներ մղված պայքարի 
պատճառով, այլ նաև հիշելով անցյալ տարվա 
պատերազմը, որի ընթացքում Թուրքիան 
ակտիվորեն աջակցում էր Ադրբեջանին: 
Հայերի համար այս տարվա երկրորդ 
դրական նորությունը՝ մայիսի 6-ին Լատվիայի 
խորհրդարանի կողմից ցեղասպանության 
ճանաչումն էր:

Լեհաստանում Հայոց Եղեռնի հիշատակի 
օրվա միջոցառումներն այս տարի ավելին 
էին, քան նախորդ տարի, քանի որ 
համաճարակային ռեժիմը մի փոքր ավելի 
թեթև էր: Ծաղկեպսակներ դրվեցին և 
նահատակների հոգիների համար աղոթք 
հնչեցվեց: Վարշավայում Հայ կաթողիկե 
կենտրոնական ծխական համայնքը շաբաթ 
օրը՝ ապրիլի 24-ին, ոգեկոչման արարողություն 
էր կազմակերպել: Բիելանսկի անտառում 
գտնվող եկեղեցուց սուրբ պատարագը 
հեռարձակվեց ամբողջ աշխարհով: 

Այն դիտել է մի քանի հազար մարդ: 
Սկզբում Վոյչեխ Լուբերտովիչը դուդուկով 
ներկայացրեց գեղեցիկ իմպրովիզացիա: Դա 
Յուզեֆ Նաումովիչի կողմից մատուցված 
հանդիսավոր պատարագի նախաբանն 
էր: Պատարագից հետո Հայ Առաքելական 
եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տարոն վարդապետ 
Ղուլիկյանն աղոթեց Մեծ Եղեռնի զոհերի՝ սուրբ 
հայ նահատակների համար: Հայր Տարոնը 
նաև խաչեր նվիրեց վերջին պատերազմի 
տարիներին Հայաստանին աջակցած երեք 
անձանց: Դրանից հետո եկեղեցու կանտոր 
Ռոբերտ Պոժարսկին շարական երգեց՝ 
ի հիշատակ ցեղասպանության զոհերի: 
Այնուհետև ելույթ ունեցան՝ Լեհաստանում 
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ 
և լիազոր դեսպան Սամվել Մկրտչյանը, 2005–
2007 թթ. Լեհաստանի Հանրապետության 
Սեյմի մարշալեկ Մարեկ Յուրեկը (2005 
թ. Լեհական Սեյմի կողմից Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման թեմայով), 
Հրաչյա Բոյաջյանը (Լեհաստանում Հիշատակի 
օրվան նվիրված միջոցառումների մասին) 
և Լեհաստանի կառավարության Ազգային 
և էթնիկական փոքրամասնությունների 
միացյալ հանձնաժողովում հայկական 
փոքրամասնության ներկայացուցիչ Բոգդան 
Կասպրովիչը (Լեհաստանի հայերի կողմից 
Հայաստան ուղարկված օգնության մասին՝ 
Արցախյան պատերազմի հետ կապված): 
Վերջում հնչեց Լեռնային Ղարաբաղի 
փախստականների համար կայացած 
համերգի ձայնագրությունը: 

Խմբագրություն

Շարունակություն 1-ին Էջի

106. rocznica Ludobójstwa Ormian
Informację o stanowisku pre-
zydenta organizacje ormiań-
skie na świecie przyjęły z ulgą 
i radością, nie tylko z powodu 
wieloletniej walki o prawdę, ale 
również pamiętając o zeszło-
rocznej wojnie, podczas któ-
rej Turcja aktywnie wspierała 
Azerbejdżan. 

Drugą pozytywną dla Or-
mian wiadomością w tym 
roku było uznanie Ludobój-

stwa przez parlament Łotwy 
6 maja.
W Polsce obchody Dnia Pa-
mięci były bardziej dostępne 
niż w zeszłym roku, gdyż reżim 
pandemiczny był nieco lżejszy. 
Składano wieńce i modlono się 
za dusze zmarłych. 

W Warszawie ormiańskokato-
licka parafia centralna zorga-
nizowała uroczystość upamięt-
niającą w sobotę 24 kwietnia. 
Z kościoła w Lesie Bielańskim 

transmisja poszła na cały świat. 
Obejrzało ją kilka tysięcy osób. 
Na początku piękną improwiza-
cję na duduku zaprezentował 
Wojciech Lubertowicz. Był to 
wstęp do uroczystej mszy św., 
którą odprawił ks. prof. Józef 
Naumowicz. Po mszy św. ks. 
Taron Ghulikyan – duszpasterz 
Ormiańskiego Kościoła Apo-
stolskiego, odmówił modlitwę 
do świętych męczenników or-
miańskich, ofiar Ludobójstwa. 
Ks. Taron podarował również 
krzyże trzem osobom, które 
wspierały Armenię podczas 
ostatniej wojny. Po tym Robert 
Pożarski, kantor z kościoła na 
Bielanach, odśpiewał szarakan 
ku czci ofiar Ludobójstwa. Na-
stępnie głos zabrali: JE Samvel 
Mkrtchian – ambasador Repu-
bliki Armenii w Polsce, Marek 
Jurek – marszałek Sejmu RP 
w latach 2005–2007 (o uzna-
niu Ludobójstwa Ormian przez 
Sejm w 2005 r.), Hraczja Bo-
jadżjan (o obchodach Dnia 
Pamięci w Polsce) oraz Bog-
dan Kasprowicz – przedstawi-
ciel mniejszości ormiańskiej 
w Komisji Wspólnej Rządu RP 
i Mniejszości Narodowych i Et-
nicznych (o pomocy Ormian 
z Polski dla Armenii w związku 
z wojną w Arcachu). Na koniec 
odtworzono nagranie koncertu 
muzycznego na rzecz uchodź-
ców z Górskiego Karabachu.

Redakcja 
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Համառոտ
ՄարդահաՄար 2021

Այս տարվա ապրիլի 1-ին 
սկսվեց Ազգային մարդահա-
մարը: Մարդահամարին մաս- 
նակցելը պարտադիր է Լեհա- 
ստանի տարածքում բնակվող 
բոլոր անձանց համար 
(ներառյալ օտարերկրացին-
երը): Մարդահամարին 
մասնակցելու հիմնական 
մեթոդը հարցաթերթիկի 
լրացումն է՝ spis.gov.pl կայ- 
քում: Այն կարող է կատարվել 
նաև հեռախոսով կամ հաշվա- 
րարի (լեհ.՝ rachmistrz) 
կողմից: Հարցերը, մասնավո- 
րապես, ներառում են՝ անձի 
տվյալները, բնակության 
վայրը, ընտանեկան 
հարաբերությունները և 
ժողովրդագրա-սոցիալա-
կան բնութագրերը: 
Ազգային և էթնիկական 
պատկանելության հարցում, 
իհարկե, կարող եք ընտրել 
«հայ» ազգային պատկանե-
լությունը, իսկ կրոնական 
դավանանքին առնչվող 
հարցում` հայկական եկեղե- 
ցիներից մեկը: Մարդահա-
մարը կտևի մինչև սեպտե- 
մբերի 30-ը, բայց արժե 
այն ավելի շուտ լրացնել: 
Մեզ համար ամենահետա-
քրքիրն այն է, թե արդյոք 
մարդահամարը կնպաստի 
Լեհաստանում հայերի 
իրական թվի բացահայ-
տմանը, քանի որ նախորդ 
2011 թվականի մարդահա-
մարի ժաման ընդամենը 
3600 մարդ էր նշել հայ 
լինելը որպես առաջին կամ 
երկրորդ ազգություն:

հայաստանի առաջին 
հանրապետության 
հիՄնադրՄան  
103-րդ տարեդարձը 

Մայիսի 28-ը Հայաստանի 
Առաջին Հանրապետության 
հիմնադրման (1918–1920) 
և Սարդարապատի ճակա-
տամարտի տարեդարձն է, 
որի ժամանակ հայկական 
զորքերը հերոսաբար 
հետ մղեցին օսմանյան 
զորքերի հարձակումը, 
չթույլատրելով վերացնել 
Արևելյան Հայաստանում 
ձևավորվող նոր հայկական 
պետականությունը: Այդ 
հաղթանակը տեղի ունեցավ 
թուրքերի կողմից հայոց 
ցեղասպանության իրակա- 
նացումից անմիջապես 
հետո, ուստի դա հայերի 
համար գոյատևման 
պայքար էր: Այս տարի Հայա- 
ստանում հարյուր տարի 
առաջ հերոսացածների 
համար հնչած աղոթքներին 
գումարվեցին Արցախյան 
վերջին պատերազմում 
զոհվածների, նրանց 
ընտանիքների, անհայտ 
կորածների, վիրավորների, 
փախստականների, ինչպես 
նաև խաղաղության և 
բոլոր հայերի համար 
հնչած աղոթքները՝ ինչպես 
Հայաստանում, այնպես էլ 
Սփյուռքում:

W skrócie
Pomoc humanitarna 
dla armenii

Jak podaje rządowy portal gov.
pl, 15 kwietnia 2021 roku Pol-
ska wysłała kolejny transport 
samolotowy z pomocą humani-
tarną dla Armenii. Odpowiada-
jąc na apel humanitarny rządu 
Armenii, przekazujemy ludności 
cywilnej dotkniętej konfliktem 
zbrojnym najpilniejszą pomoc: 
pościel, koce, ręczniki, elektro-
niczne termometry, płyn dezyn-
fekujący, a także ciśnieniomie-
rze – powiedział wiceminister 
spraw zagranicznych Paweł 
Jabłoński w związku z lotniczym 
transportem pomocy humani-
tarnej do Erywania.

103. rocznica 
Powstania 
i rePubliki armenii

28 maja przypada rocznica 
ustanowienia I Republiki Arme-
nii (1918–1920) oraz bitwy pod 
Sardarapatem, na zachód od 
Eczmiadzyna w Armenii, gdzie 
wojska ormiańskie bohatersko 
odparły atak wojsk osmań-
skich mający na celu zlikwido-
wanie rodzącej się na terenie 
Wschodniej Armenii nowej or-
miańskiej państwowości. Było 
to niedługo po Ludobójstwie 
dokonanym przez Turków, 
więc dla Ormian była to walka 
o przetrwanie. W tym roku do 
modlitw za bohaterów sprzed 
stu lat dodano w Armenii mo-
dlitwy za poległych w ostatniej 
wojnie o Arcach i ich rodzi-
ny, za zaginionych, rannych, 
uchodźców, a także o pokój i za 
wszystkich Ormian zarówno w 
Armenii, jak i w Diasporze.

Համառոտ
Մարդասիրական 
օգնություն 
հայաստանին 

Ինչպես հաղորդում է կառավա-
րական gov.pl կայքը, 2021 
թվականի ապրիլի 15-ին 
Լեհաստանը Հայաստան 
է ուղարկել հերթական 
մարդասիրական օգնությամբ 
օդային տրանսպորտը: «Ի 
պատասխան ՀՀ կառավա-
րության մարդասիրական կոչի, 
զինված հակամարտությունից 
տուժած խաղաղ բնակչությանը 
տրամադրում ենք 
ամենահրատապ օգնությունը՝ 
անկողնային պարագաներ, 
ծածկոցներ, սրբիչներ, 
էլեկտրոնային ջերմաչափեր, 
ախտահանիչ հեղուկ, ինչպես 
նաև ճնշման անձնական 
չափիչներ». ասել է Արտաքին 
գործերի փոխնախարար 
Պավել Յաբլոնսկին՝ Երևան 
մարդասիարական օգնության 
օդային փոխադրման հետ 
կապված:

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակի 
ամենաարժեքավոր փաստաթղթերը
«Լեհաստանի հիշողությունը» („Pamięć 
Polski”) ցուցահանդեսի պաշտոնական 
բացման ժամանակ Մշակույթի, ազգային 
ժառանգության և սպորտի փոխնախարար 
Մագդալենա Գավինն ասաց. «Լեհական 
արխիվային ժառանգությունը չափազանց 
հարուստ և բազմազան է, և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
հեղինակավոր ցուցակում ընդգրկումը՝ 
ամենաարժեքավոր փաստաթղթերի համար 
լրացուցիչ պատիվ է»: Վարշավայի Կորդե- 
գարդա՝ Ազգային մշակույթի պատկերա-
սրահի (Krakowskie Przedmieście 15) դիմաց 
տեղակայված ցուցահանդեսում ներկայ-

ացված են արժեքավոր փաստաթղթեր, 
ձեռագրեր և քարտեզներ: Ցուցահանդեսը 
բաց է 2021 թվականի հունիսի 9-ից 30-ը: 
Տվյալ փաստաթղթերի թվում էր Կազիմիր 
Մեծ թագավորի կողմից հայերին տրված 
արտոնությունը հաստատող հրովարտակը, 
որը 1367 թվականին Լվովի հայ եպիսկոպոս 
Գրիգորին թույլ էր տալիս ... բնակություն 
հաստատել, հավատարիմ մնալ յուր օրենքին 
և հավատքին և օգտագործել դրանք 
հայկական սովորույթի ձևով և համաձայն... 
Այս փաստաթուղթը պահվում է Պատմական 
գրառումների կենտրոնական արխիվում:

Wykształcony w Libanie 
i Rzymie, został kapłanem 
w 1959 r. i przez wiele lat pra-
cował wśród wspólnot ormiań-
skokatolickich w Libanie. Od 
1976 r. był egzarchą Ormian 
katolików we Francji (od 1977 
r. jako biskup), a po podniesie-
niu dziesięć lat później egzar-
chatu Francji do rangi eparchii, 
został pierwszym eparchą oraz 
wizytatorem apostolskim dla 
Ormian katolików w zachodniej 
Europie. Był nim aż do przej-
ścia na emeryturę w 2013 r. 
25 lipca 2015 r. został wybrany 
przez synod Kościoła katolic-
kiego obrządku ormiańskiego 
katolikosem-patriarchą Cylicji 
dla Ormian katolików i przyjął 
imię Grzegorz Piotr XX (Grigor 
Petros). Imię Piotr jest złączo-
ne z tą godnością na znak jed-
ności ze Stolicą Apostolską.
29 maja 2021 r. w Bzommar 
(Liban) została odprawiona li-

turgia obrzędu pogrzebowego 
i złożenie do grobu Ś.P. Wiel-
ce Błogosławionego Grigora 
Petrosa XX Ghabroyana, Ka-
tolikosa Patriarchy Wielkiego 
Domu Cylicji katolickiego Ko-
ścioła ormiańskiego.

www.ordynariat.ormianie.pl

Kiedy oddajemy ten numer 
„Awedisu” do druku, trwają 
obrady Synodu biskupów Ko-
ścioła katolickiego obrządku 
ormiańskiego, który ma doko-
nać wyboru nowego patriar-
chy.

Redakcja

Zmarł katolikos Grigor Petros XX, 
patriarcha Ormian katolików
kościół | Patriarcha urodził się 15 listopada 1934 r. w Aleppo (Syria) jako 
Grigor Ghabroyan, zmarł 25 maja 2021 r.w Bejrucie (Liban). 

katolikos GriGor Petros XX z PaPieżem Franciszkiem. Fot. l’osservatore romano

Na podstawie materiału BBC 
opisuje sytuację z miasta Dże-
brail (po ormiańsku: Mekhaka-
van) w Karabachu. Reporter 
udokumentował zniknięcie 
chrześcijańskiej świątyni po 
zajęciu miasta przez wojska 
Azerbejdżanu. Kłamliwe tłu-
maczenie, że to skutek działań 
wojennych, obalono w innym 
dokumencie: po Interne-
cie krąży filmik, gdzie widać 
azerskiego żołnierza, który 
z okrzykiem „Allahu Akbar” 
właśnie strąca krzyż.

Autor artykułu przypomina 
sytuację w Nachiczewanie, 
gdzie według oficjalnych da-
nych rządu Armenii, w re-
gionie nachiczewańskim 
zburzono do tej pory 28 ty-
sięcy zabytkowych obiektów, 
w tym 22 tysiące nagrob-
ków, 5840 ręcznie rzeźbio-
nych kamiennych krzyży, 
tzw. chaczkarów, oraz 89 
kościołów. Za przejaw szcze-
gólnego „terroryzmu kultu-
rowego” uznano całkowite 
zniszczenie historycznego 

cmentarza ormiańskiego 
w mieście Dżulfa.

Grzegorz Górny zwraca rów-
nież uwagę, że mylny jest po-
gląd wielu komentatorów, jako-
by konflikt ormiańsko-azerski 
był sporem terytorialnym. 
Konkluduje: Kiedy jednak mu-
zułmanie z okrzykiem „Allahu 
Akbar” niszczą kościoły, trud-
no nie dostrzec w tym także 
innego wymiaru.

Red na podstawie:  
wpolityce.pl

Podobnie jak z ormiańskimi 
zabytkami w Nachiczewanie?
DZIEDZICTWO | „Ludobójstwem kulturowym” nazywają Ormianie planowe 
i barbarzyńskie niszczenie przez Azerów materialnych śladów ormiańskie-
go dziedzictwa w Karabachu. Sprawę naświetla Grzegorz Górny w jednym 
ze swych artykułów.
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Upamiętnienie 
Rafała Lemkina

„Korowód cieni” w Mielcu

Pomnik Grzegorza z Nareku na Górze Polanowskiej

WYDARZENIA | W dniu 24 czerwca br. z inicjaty-
wy ambasadora Republiki Armenii JE Samvela 
Mkrtchiana oraz członka Komisji Wspólnej Rządu 
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Bogdana 
Stanisława Kasprowicza, w Warszawie odbyła się 
niezwykła uroczystość.

pomNIkI | Od 1 marca ubiegłego roku w Mielcu trwa budowa pomnika Żoł-
nierzy Niezłomnych, który ma upamiętnić także Waleriana Tumanowicza 
i Leona Wanatowicza. Inicjatorem upamiętnienia jest Romuald Rzeszutek, 
wiceprezes mieleckiego stowarzyszenia Klub Historyczny „Prawda i Pamięć” 
i przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika. 

WYDARZENIA | Jak donosi koszaliński „Gość Niedzielny”: 5 czerwca na Górze Polanowskiej został poświęcony pomnik Św. Grzego-
rza z Nareku – mnicha, teologa, poety, mistyka. Święty Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, przez papieża Franciszka został uzna-
ny doktorem Kościoła w 2015 roku.

W 121. rocznicę urodzin Rafała 
Lemkina, pod poświęconą Jego 
pamięci tablicą umieszczoną 
na frontonie budynku przy ul. 
Kredytowej 6 (gdzie mieszkał 
do września 1939 r.), złożono 
wieńce i kwiaty, wraz z warda-
petem ojcem Taronem odmó-
wiono modlitwy, przypomniano 
postać i dzieło profesora Lem-
kina, jego związki z dziejami 
Ormian oraz szczególne zo-
bowiązania naszej nacji wobec 
Rafała Lemkina. Opracował 
on hasła i normy prawa mię-
dzynarodowego, powszechnie 
dzisiaj znane jako „genocidium 
– ludobójstwo”,  oraz dopro-
wadził do przyjęcia przez ONZ 
w 1948 r. konwencji przeciw 
ludobójstwu, nazywanej przez 
cały świat Konwencją Lemkina.
Obok licznych przedstawicieli 
organizacji ormiańskich w Pol-

sce (m.in. Marii Ohanowicz-
-Tarasiuk, Jana Abgarowicza, 
Macieja Bohosiewicza, Arsena 
Ovsepyana i in.) udział wzięły 
delegacje takich organizacji, 
jak: Instytut Pileckiego – za-
angażowany w popularyzację 
postaci i prac Lemkina; Insty-
tut Allerhanda – stowarzysze-
nie prawników, kontynuujące 
przedwojenne dzieło lwowskich 
profesorów prawa, nauczycieli 
i promotorów Lemkina. Oko-
liczni mieszkańcy i pracownicy 
pobliskich biur mieli okazję nie 
tylko posłuchać brzmienia „gra-
baru” i melodyki ormiańskich 
pieśni, ale też wysłuchać kilku 
ciekawych wystąpień przypo-
minających Lemkina i cel, dla 
jakiego właśnie w tym miejscu, 
na tym budynku umieszczona 
została pamiątkowa tablica.
Bogdan Stanisław Kasprowicz

Od pięciu lat Ormianie 
w pierwszą sobotę czerwca 
pielgrzymują na Świętą Górę 
Polanowską. Ormianie, nie 
tylko z Pomorza, ale całego 
kraju, a nawet już z różnych 
krajów Europy. W 2016 roku 
został tam poświęcony chacz-
kar. Oba pomniki zostały wy-
konane z połówek jednego 
kamienia. Wyrzeźbił je Grigor 
Aslanian, z pomocą swego syna 
Rafaela. Tu trzeba wspomnieć, 
że inicjatorami pielgrzymki 
jest właśnie koszalińska ro-
dzina Aslanianów. Wspiera 
ich m.in. Marek Mazik, polski 
przyjaciel.
Autorka artykułu Karolina 
Pawłowska cytuje wypowiedź 
G. Aslaniana: W ubiegłym ro-
ku nie mogłem przyjechać na 
Świętą Górę. Zatrzymała nas 
pandemia. Myślałem długo, 

co jeszcze mógłbym zrobić 
na Świętej Górze i dla Świętej 
Góry. Nie mogłem spać, zasta-
nawiając się, kogo upamiętnić, 
kogo wybrać, bo tych postaci 
łączących Ormian i Polaków 
jest wiele. Zdecydowałem, że 
najlepszy będzie św. Grzegorz 
z Nareku - święty zarówno na-
szego Kościoła, jak i waszego, 
katolickiego. 
Modlitewnemu zgromadzeniu 
przewodniczyli: bp. Krzysztof 
Zadarko z diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej i ks. archi-
mandryta Taron Ghulikyan, 
duszpasterz Ormiańskiego 
Kościoła Apostolskiego. Wśród 
pielgrzymów obecny był rów-
nież Samvel Mkrtchian, am-
basador Republiki Armenii 
w Polsce.

Red na podstawie:  
koszalin.gosc.pl

Jak zaznacza red. Tadeusz Płu-
żański, jest to, jak na razie, naj-
większy w Polsce monument 
Żołnierzy Wyklętych. Ukończe-
nie, odsłonięcie i poświęcenie 
pomnika jest planowane na 
1 marca 2022 r. Autorem mo-
numentu jest artysta rzeźbiarz 
Józef Opala z Koprzywnicy, 
absolwent warszawskiej ASP, 
mocno zakorzeniony w trady-
cji i historii regionu urodzenia. 
„Korowód cieni” został zapro-
jektowany w dwóch wariantach 
– 7 lub 9 postaci, w zależności 

od zgromadzonych od darczyń-
ców środków.
Cytując wypowiedź za porta-
lem plus.nowiny24.pl: Romu-
ald Rzeszutek ma nadzieję, że 
uda się zmieścić w kosztach 
i postawić 9 figur, w trzech 
trójkach: pierwsza to płk. Łu-
kasz Ciepliński „Pług”, prezes 
IV Zarządu Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość, zabity 
strzałem w tył głowy w więzie-
niu UB na Mokotowie w War-
szawie 1 marca 1951 r., Janina 
Przysiężniak „Jaga” – podkar-

packa „Inka”, która zginęła, 
gdy była w 7 miesiącu ciąży, 
oraz por. Leon Wanatowicz 
„Boruta” – polski Ormianin, 
Sprawiedliwy Wśród Naro-
dów Świata, który zmarł we 
Wronkach w wyniku tortur. 
Kolejne trójki to: rotmistrz 
Witold Pilecki, ks. Władysław 
Gurgacz „Sem” i Walerian 
Tumanowicz „Jagodziński” 
oraz gen. Emil Fieldorf „Nil”, 
por. Jan Borysewicz „Krysia” 
i ppor. Anatol Radziwonik 
„Olech” – dwaj ostatni to re-
prezentanci polskich Kresów. 
Czekali na to kilkadziesiąt 
lat… Romuald Rzeszutek czę-
sto powtarza motto Żołnierzy 
Niezłomnych: „Chcieli nas za-
kopać! Nie wiedzieli, że jeste-
śmy ziarnem...”

Walerian Tumanowicz (1894-
1947) pseudonim „Jagodziń-
ski” – polski Ormianin, major 
Wojska Polskiego, uczestnik 
walk o niepodległość Polski, 
skazany na śmierć przez sąd 
komunistyczny.
Leon Wanatowicz (1896-
1951) pseudonim „Boruta” 
– polski Ormianin, porucznik 
Wojska Polskiego, oficer wy-
wiadu przedwojennej II i Bry-
gad Wywiadowczych WiN, 
sprawiedliwy wśród narodów 
świata, zmarł we Wronkach 
w efekcie tortur.

Red na podstawie:  
plus.nowiny24.pl

Wspólna modlitWa i błogosłaWieństWo bp. Krzysztofa zadarKi i Ks. archimandryty tarona ghuliKyana. fot. „gość 
NIEDZIElNY”

uczestnicy uroczystości pod tablicą upamiętniającą postać rafała lemKina. 
fot. ambasada republiKi armenii W polsce

„rusal”, „zapora” i „mściciel” umieszczeni na coKole najWięKszego pomniKa 
Żołnierzy WyKlętych W polsce. fot. praWda i pamięć
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Msza św. odpustowa 
w Gdańsku 9 maja 2021

Rezolucja PE o jeńcach ormiańskich

kościół | Mszę św. odpustową 9 maja 2021 r. w kościele Świętych Piotra 
i Pawła w Gdańsku w 84. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie rozpoczął gospo-
darz miejsca – proboszcz ks. prałat Cezary Annusewicz.

WYDARZENiA| 20 maja br. Parlament Europejski przyjął w całości wspólny 
projekt rezolucji w sprawie jeńców wojennych pojmanych w czasie ostatniej 
wojny między Armenią i Azerbejdżanem. 

Europosłowie wyrazili ubole-
wanie z powodu przemocy 
w Górskim Karabachu między 
27 września a 10 listopada 
ubiegłego roku. W rezolucji 
pojawiają się również słowa 
o poważnym zaniepokojeniu 
„wiarygodnymi doniesienia-
mi” o przetrzymywaniu przez 
Azerbejdżan – w poniżających 
warunkach – i torturowa-
niu jeńców ormiańskich, 
także po zakończeniu działań 
wojennych. Wezwano rząd 
Azerbejdżanu do przedstawie-
nia wyczerpujących wykazów 
wszystkich przetrzymywanych 
oraz do podania informacji 

o ich miejscu pobytu i stanie 
zdrowia oraz listy zmarłych 
w niewoli. 

Parlament Europejski domagał 
się w rezolucji natychmiasto-
wego i bezwarunkowego uwol-
nienia wszystkich więźniów, 
zarówno wojskowych, jak i cy-
wilnych, przetrzymywanych 
przez Azerbejdżan w trakcie 
i po zakończeniu wojny oraz 
powstrzymania się od takich 
działań w przyszłości. Re-
zolucja została przyjęta 607 
głosami za, przy 27 głosach 
przeciw i 54 wstrzymujących 
się. Wśród polskich Ormian 

zaniepokojenie wzbudził fakt, 
że spośród głosów przeci-
wnych rezolucji aż 23 były to 
głosy europosłów PiS (w PE 
należących do grupy EKR – 
Europejscy Konserwatyści 
i Reformatorzy). Taka jask-
rawa opozycja w stosunku do 
większości Parlamentu Eu-
ropejskiego wynika być może 
z polityki ocieplania stosunków 
z autorytarną Turcją, podob-
nie jak tegoroczny zakup przez 
Polskę dronów bojowych Bay-
raktar od Turcji.

Redakcja na podstawie  
EuroPAP News

Podziękował za intencję tej 
mszy ormiańskokatolickiej, 
którą była modlitwa za 25 lat 
jego posługi jako proboszcza 
gdańskiej parafii, 11 lat jako 
proboszcza ormiańskokatolic-
kiej parafii północnej i o dal-
sze łaski dla niego. Ks. Annu-
sewicz przywdział na ten dzień 
piękną, zabytkową kapę ze Sta-
nisławowa.
Mszę św. ormiańskokatolicką 
sprawował ks. Józef Naumo-
wicz wraz z asystą, Aharonem 
i Jakubem. Lilit Hovhannisy-
an pięknie śpiewała podczas 
mszy św. W kazaniu ks. Cezary 
wspomniał m.in. o czci, jaką 
zawsze otaczana była w gdań-
skim kościele Matka Boża – od 
1958 r., kiedy ks. Kazimierz 
Filipiak sprowadził obraz wraz 
z całym dobytkiem kościoła 

stanisławowskiego, przez po-
wołanie w 2007 r. Maryjnego 
Sanktuarium Diecezjalnego, 
aż do dzisiaj. Wspominał o wy-
remontowanych gablotach 
wotywnych, które zapełniły 
się starymi i współczesnymi 
wotami, także jego, osobistym. 
Wskazał na eksponowany 
w prezbiterium ornat, w któ-
rym abp Józef Teodorowicz 
koronował Obraz Matki Bożej 
w obecności prymasa Polski 
Augusta Hlonda, przedstawi-
cieli episkopatu i hierarchów in-
nych obrządków oraz 70-tysię- 
cznej rzeszy wiernych. Zapo-
wiedział uroczystości maryjne 
22 sierpnia 2021 r. – w roczni-
cę ukazania się łez na obrazie 
Matki Bożej w 1742 r.
Ks. Naumowicz przypomniał 
o prezencie, jakim dla Jubilata 

jest zbiórka pieniędzy na oł-
tarz św. Kajetana, który ma po-
wstać w prawej nawie kościoła. 
Po mszy św. każdy wierny po-
błogosławiony został tuwalnią 
łez Matki Bożej.
Gagik Parsamian – prezes Związ-
ku Ormiańskiego w Gdańsku, 
wręczył kwiaty, Maria Ohano-
wicz – prezes Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich, 
odczytała list od przedstawicieli 
organizacji ormiańskich w Pol-
sce, odczytany też został list od 
Bogdana Kasprowicza – przed-
stawiciela Ormian w Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych.

Monika Agopsowicz,  
fot. Władysław Deńca

Wpłat można dokonywać:
Parafia pw. św. Piotra i Pawła 
i Sanktuarium Matki Boskiej 
Łaskawej, 80-822 GDAŃSK, 

ul. Żabi Kruk 3 
Bank Ochrony Środowiska O/

Gdańsk 
nr konta 69 1540 1098 2001 

5502 7892 0001
z dopiskiem:  

na kaplicę św. Kajetana

List do ks. prałata Cezarego Annusewicza  
od przedstawicieli środowisk ormiańskich w Polsce

Wielebny Księże Prałacie,
Kochany Nasz Księże Proboszczu!

My, przedstawiciele organizacji ormiańskich w Polsce, wyraża-
my wdzięczność naszego środowiska za 25 lat Twojej posługi 
Ormianom w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku i 11 lat 
sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego. 
Dzięki Twojej wytężonej pracy, poświęceniu i oddaniu Kościoło-
wi i ludziom powstało tak wiele wspaniałych duchowych i ma-
terialnych dzieł, że nie sposób ich wszystkich wyliczyć. Przypo-
mnimy więc ledwie kilka. 

Przede wszystkim, niewyobrażalnym swoim wysiłkiem, którego 
ciężar tylko Ty znasz, dźwignąłeś z ruin kościół świętych Piotra 
i Pawła. Dziś jest to jedna z najpiękniejszych świątyń Gdańska. 
Jest wspaniałym domem Cudownej Matki Bożej Łaskawej i wie-
lu cennych pamiątek z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie. 
Mamy nadzieję, że z naszą pomocą będzie mógł powstać pla-
nowany przez Ciebie ołtarz św. Kajetana z kościoła ormiań-
skiego w Tyśmienicy. Dziękujemy Ci za te ćwierć wieku opieki 
nad bezcennymi ormiańskimi pamiątkami, które zachowujesz 
po śp. ks. prałacie Kazimierzu Filipiaku, Twoim poprzedniku. 
Jesteśmy wdzięczni Ci za kultywowanie pamięci o nim, a przede 
wszystkim o naszym ostatnim arcybiskupie Józefie Teodorowi-
czu – w modlitwie i przez poświęcone im tablice, przygotowane 
i umieszczone przez Ciebie w Lapidarium kościoła gdańskiego.

Od początku dbałeś, Kochany Księże, o kult Matki Bożej Ła-
skawej, organizując doroczne Triduum w rocznice koronacji 
Cudownego Obrazu w 1937 roku. Dzięki Twoim staraniom, od 
2007 roku kościół świętych Piotra i Pawła stał się Diecezjal-
nym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, w którym co roku, 
w dniu 15 sierpnia, gościsz nas, pątników. Na pamiątkę cu-
du Płaczącego Obrazu, 21 sierpnia każdego roku kultywujesz 
piękną tradycję błogosławieństwa relikwiarzem z tuwalnią Łez 
Matki Bożej. 

Jesteśmy Ci ogromnie wdzięczni za chaczkar, który stanął przy 
kościele w Zaułku Ormiańskim, nazwanym tak z Twojej inicjaty-
wy. Koło niego zbieramy się z okazji ormiańskich świąt, zwłaszcza 
zaś 24 kwietnia, w rocznice Ludobójstwa Ormian z 1915 roku.

Kochany Księże Proboszczu, prócz naszych gorących podzię-
kowań i wyrazów wdzięczności przyjmij też od nas najlepsze 
życzenia dalszej owocnej posługi, tęgiego zdrowa i nieustannej 
opieki Matki Bożej Łaskawej. 

– Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, duszpasterz parafii cen-
tralnej i administrator parafii południowej
– „Awedis”, czasopismo ormiańskie, Jakub Kopczyński, redak-
tor naczelny
– Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (Warsza-
wa), Maria Ohanowicz-Tarasiuk, prezes
– „Lehahayer”, czasopismo poświęcone dziejom Ormian pol-
skich, prof. dr hab. Krzysztof Stopka, redaktor naczelny
– Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne (Kraków), Małgorzata 
Malkiewicz, prezes
– Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce (Kraków), 
dr hab. Andrzej Zięba, dyrektor
– Stowarzyszenie Ormiańskie „Mer Hajrenik” im. Abp. Józefa 
Teofila Teodorowicza (Koszalin), Vahan Hakobyan, prezes
– Towarzystwo Ormian Polskich (Wrocław), Adam Domana-
siewicz, prezes
– Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza 
(Gliwice), Anna Olszańska, prezes
– Związek Ormiański w Gdańsku (Gdańsk), Gagik Parsamian, 
prezes
– Strona internetowa Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce 
(www.ordynariat.ormianie.pl), Elżbieta Łysakowska, redaktor

JubilAt, ks. pRAłAt cEZARY ANNusEWicZ

ołtARZ głóWNY W kościElE śWiętYch piotRA i pAWłA W gDAńsku. cElEbRANs,  
ks. JóZEf NAumoWicZ; pRZY pulpiciE – ks. cEZARY ANNusEWicZ
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Kobiety z pastorałami – wystawa 
Uzupełnieniem były 4 kopie 
zdjęciowe otrzymanych nie-
dawno płócien, pozostających 
w trakcie konserwacji.

Historia portretów jest nie-
zwykle ciekawa, powstawały 
one na przestrzeni od XVIII do 
XX wieku, wizerunki kolejnych 
ksień malowano w prawie iden-
tycznych pozach, z podobnymi 
atrybutami w postaci różańców 
i ksiąg oraz z nieodłącznym 
pastorałem – symbolem ich 
władzy. Autorzy tych portretów 
są nieznani, jednak – jak przy-
znają historycy sztuki – nie byli 
to pośledni artyści ówczesnej 
malarskiej szkoły lwowskiej.

W czasach istnienia klasztoru 
przy katedrze ormiańskiej we 
Lwowie portrety te wisiały w ko-
ścielnym chórze dostępnym 
wyłącznie dla zakonnic. Po raz 
pierwszy wizerunki zaprezen-
towano publicznie na Wystawie 
Ormiańskiej we Lwowie, trwają-
cej od czerwca do października 
1932 roku; pokazano wówczas 
9 portretów ksień z galerii be-
nedyktynek. Mieczysław Gęba-
rowicz, wybitny znawca sztuki 
lwowskiej doby staropolskiej, 
wtedy docent w katedrze histo-
rii sztuki we lwowskim Uniwer-
sytecie Jana Kazimierza, napisał 
w katalogu wystawy: malowidła 
te przeważnie nieznanego choć 
nie podrzędnego pędzla, nie są 
na ogół pozbawione wartości 
artystycznej, a dzięki ujęciu po-
siadają nieraz sporo siły wyra-
zu („Posłaniec św. Grzegorza”, 
1932, nr 64–66).

Wcześniej wspominał o nich, 
w połowie XIX wieku, Felicjan 
Łobeski – absolwent szkół ar-
tystycznych Krakowa i Wiednia, 
który w swoich wędrówkach po 
świątyniach Lwowa oraz innych 
miast wschodniej Galicji opi-
sywał przechowywane w nich 
zabytki, zwłaszcza malowidła 
i posągi. W ten sposób powstał 
Opis obrazów znajdujących się 
w kościołach miasta Lwowa, 
publikowany na łamach „Do-
datku Tygodniowego przy Ga-
zecie Lwowskiej”.

Historia portretów od połowy 
XX wieku przedstawia się na-
stępująco. Po zakończeniu II 
wojny światowej siostry bene-
dyktynki ormiańskie, podobnie 
jak nasi przodkowie żyjący na 
dawnych Kresach Wschodnich, 
zmuszone były do opuszczenia 
swojej siedziby przy ormiań-
skiej katedrze i wyruszenia 
w podróż w nowe granice Rze-
czypospolitej. W swej wędrów-
ce dotarły najpierw do Lubinia, 
a na stałe osiadły w klasztorze 
w Wołowie – zajmując siedzibę 
swych poprzedniczek – sióstr 
boromeuszek.

Tu w 1954 roku odeszła do 
wieczności ostatnia ksieni or-

miańskich benedyktynek, sama 
już nieormiańskiego pocho-
dzenia, ksieni Elekta Orłowska 
– niestety nie doczekała się 
swojego portretu. Z czasem 
konwent, z braku ormiańskich 
nowicjuszek, przeszedł na ob-
rządek łaciński. Następczynie 
i spadkobierczynie pieczołowi-
cie opiekowały się pamiątkami 
po swoich poprzedniczkach 
– w klasztornej kaplicy na oł-
tarzu stoi krzyż z ormiański-
mi ornamentami. Z nabożeń-
stwem przechowują relikwiarz 
ze szczątkami św. Rypsymy 
i św. Benedykta – patrona 
konwentu. Na ścianach wiszą 
obrazy przywiezione z lwow-
skiego klasztoru. Kilkanaście 
lat temu z mieszkankami klasz-
toru nawiązała kontakty nasza 
fundacyjna przedstawicielka 
z Dolnego Śląska – Roma-
na Obrocka, z czasem razem 
z Elżbietą Łysakowską zaprzy-
jaźniły się z obecną przełożoną 
zgromadzenia – siostrą Marią 
Trybałą. Przed kilku laty do 
zbiorów Archiwum Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich trafiły pierwsze, prze-
kazane nam pamiątki po or-
miańskich benedyktynkach. 
Z czasem otrzymywaliśmy 
oryginały lub kopie fotografii, 
modlitewniki, obrazki i rękopi-
sy uczennic z lwowskiej szkoły 
działającej przy klasztorze.

Pięć lat temu zostaliśmy obda-
rowani rulonem płócien, które 
przed wyprowadzką ze Lwowa, 
najwyraźniej zostały zdjęte 
z blejtramów i zwinięte w ru-
lon, aby łatwiej je przetrans-
portować, ze Lwowa trafiły na 
klasztorny strych w Wołowie, 
gdzie przeleżały ponad 70 lat. 
Były to portrety następujących 
ksień: Heleny Fortunaty Spen-
dowskiej (1710–1751), Magdale-
ny Benedykty Mańczukowskiej 
(1751–1757), Marii Alojzy Au-
gustynowiczówny (1757–1772), 
Marianny Rypsymy Matiasze-
wiczówny (1772–1788), Ksa-
wery Teodorowiczówny (1791–
1796), Barbary Weroniki 
Piramowiczówny (1796–1827) 
i Ludgardy Kolumby Nedy-
jówny (1828–1835). Ich stan 
zachowania były zdecydowanie 
kiepski i wszystkie wymagały 

fachowej konserwacji. Dzię-
ki decyzji dyrektora Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Maius w Krako-
wie, prof. dr. hab. Krzysztofa 
Stopki, zaopiekowała się płót-
nami główna konserwatorka 
Muzeum, która w towarzy-
stwie prof. Andrzeja A. Zięby 

z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
przejęła te płótna od naszych 
emisariuszek z Dolnego Ślą-
ska. W rulonie znajdowało się 
7 portretów ksień i wizerunek 
Matki Boskiej. Zaczęliśmy jako 
Fundacja, której ten dar został 
powierzony, starania o nie-
zbędne środki na konserwację. 
Po 2 latach bezskutecznych za-
biegów – światełko w tunelu – 
pierwsze środki otrzymaliśmy 
w dotacji od Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 
ale mimo ogromnego zaanga-
żowania konserwatorki z Kra-
kowa, mgr Jolanty Pollesch,  
otrzymane środki nie pokry-
wały niezbędnych kosztów 
konserwacji i badań przy 
wszystkich obrazach. Kolejne 
środki uzyskaliśmy w dotacji 
od Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, 
co pozwoliło na przeprowa-
dzenie prac przy wszystkich 
7 obrazach.

Wiadomo było, że cała kolek-
cja portretów liczyła 11 płócien 
– pozostałe cztery, nabite na 
blejtramy, zdobiły ściany klasz-
toru w Wołowie i siostry nie za-
mierzały się z nimi rozstawać. 
Kiedy zaczęły do nas docierać 
zdjęcia z pierwszymi efektami 
prac konserwatorskich, prze-
syłałam je siostrze Marii do 

Wołowa. Kilka serdecznych 
rozmów z siostrą przełożoną, 
w których szukałyśmy rozwią-
zania zadowalającego dla sióstr, 
a równocześnie umożliwiające-
go poddanie konserwacji pozo-
stałych portretów, skutkowało 
nieoczekiwaną dla nas wiado-
mością. Pod koniec ubiegłego 
roku siostra Maria przekaza-
ła mi wieść niespodziewaną 
– siostry podjęły kolektywną 
decyzję o przekazaniu pozo-
stałych czterech portretów do 
zbiorów Fundacji. Zaraz po 
nowym roku odbyłam podróż 
do Wołowa i w towarzystwie 
Romy Obrockiej z Obornik Śl. 
odwiedziłyśmy klasztor. Mia-
łam wówczas okazję zobaczyć 
kaplicę, a w niej ormiańskie 
pamiątki – obrazy, krzyż stoją-
cy na ołtarzu, relikwiarz i pa-
storał. Szczęśliwa, prócz czte-
rech portretów ksień, wiozłam 
do Warszawy również bardzo 
stary, zniszczony obraz Matki 
Boskiej ze zbiorów lwowskich 
benedyktynek.

Wszystkie te obrazy zostały 
wpisane do rejestru zabytków 
i doczekały się pozytywnego 
wyniku konkursu i dotacji na 
konserwację z Urzędu Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Trwa-
ją już prace badawcze i kon-
serwatorskie przy pozostałych 
4 portretach ormiańskich 
ksień – wśród nich pierwszy 
z kolekcji – portret Marianny 
Ksawery Nersesowiczówny, 
ksieni w latach 1701–1710, 
pozostałe trzy to portrety: 
Ludwiki Krzysztofowiczówny 
(1839–1843), Rozalii Kajeta-
ny Popowiczówny-Sarkisiewi-

czówny (1845–1893) i Joanny 
Alojzy Janowiczówny (1895–
1927).

Wróćmy jednak do wernisażu 
wystawy. Z uwagi na sporą licz-
bę zaproszonych gości odbywał 
się on w archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela. Zebranych gości 
przywitał pełniący obowiązki 
dyrektora Piotr Plewa, który 
wspomniał wieloletniego dy-
rektora, nieodżałowanego śp. 
ks. Mirosława Nowaka. Maria 
Ohanowicz w imieniu Funda-
cji, po krótkim przedstawieniu 
losów portretów, witała zapro-
szonych gości. W programie 
spotkania były trzy prelekcje, 
przeplatane muzyką w wyko-
naniu zespołu muzyki dawnej 
La Tempesta pod kierownic-
twem Jakuba Burzyńskiego. 
Pierwszym prelegentem miał 
być ks. prof. dr hab. Józef Na-
umowicz, niestety choroba nie 
pozwoliła na udział w otwarciu 
wystawy, ale znalazł godnego 
zastępcę w osobie prof. dr. 
hab. Krzysztofa Stopki z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Po 
prelekcji o obrządku ormiań-
skokatolickim muzycy wyko-
nali pieśń Surb Surb (Święty, 
Święty) w pięknej, dotychczas 
niesłyszanej aranżacji. Muzycy 
występowali 3 razy ze wspa-
niałą muzyką dawną, zespół 
składał się z 5 śpiewaków z to-
warzyszeniem 2 instrumentów 
– pozytywu i chitarone, oraz 
dyrygenta.

Drugi prelegent, prof. Andrzej 
Zięba, również z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, mówił o kon-
wencie benedyktynek ormiań-
skich i galerii portretów ksień. 
Następnie mgr Jolanta Pollesch, 
główny konserwator Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Maius w Krakowie, 
opowiedziała o przebiegu ba-
dań i konserwacji obrazów. Po 
końcowym występie muzyków 
goście przeszli (obok katedry) 
do budynku Muzeum, aby za-
poznać się z wystawą.

Prócz siedmiu zakonserwo-
wanych portretów pokazano 
zdjęcia czterech wizerun-
ków, ostatnio przekazanych 
Fundacji, które aktualnie są  

Dokończenie ze str. 1

Maria OhanOwicz wita przybyłych gOści
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Մարիա Օհանովիչը ողջունուՄ է հյուրերին

յոլանտա Պոլլեշը բացատրուՄ է կոնսերվատորական աշխատանքների 
գաղտնիքները
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Ներկայացրեցինք 7 վերականգնված դիման-
կարներ՝ ընդհանուր 11-ից։ Որպես լրացում 
կարելի է համարել վերջերս ստացված 
կտավների 4 լուսանկարները, որոնք դեռևս 
գտնվում են կոնսերվացիայի փուլում:

Դիմանկարների պատմությունը 
չափազանց հետաքրքիր է. ստեղծվել 
են 18-20-րդ դարերում, վանամայրերի 
հերթական պատկերները նկարվել են 
գրեթե նույնանման կեցվածքներով, նման 
ատրիբուտներով՝ տերողորմյա և գրքեր, և 
անբաժան ասայով՝ նրանց իշխանության 
խորհրդանիշով: Այս դիմանկարների 
հեղինակներն անհայտ են, սակայն, ինչպես 
խոստովանում են արվեստաբանները, 
նրանք այն ժամանակվա Լվովի նկարչական 
դպրոցի վերջին նկարիչները չէին:

Լվովի հայկական տաճարին կից վանքի 
գոյության պահին այս դիմանկարները 
կախված էին միայն միանձնուհիների 
համար հասանելի եկեղեցու երգչախմբի 
սենյակում: Պատկերներն առաջին անգամ 
հանրությանն են ներկայացվել Լվովում 
Հայկական ցուցահանդեսի ժամանակ, 
որը տևել է 1932 թ. հունիս-հոկտեմբեր 
ամիսներին. բենեդիկտուհիների 
պատկերասրահից ցուցադրվել են 
վանամայրերի 9 դիմանկարներ: Լվովյան 
հին լեհական դարաշրջանի արվեստի 
ականավոր փորձագետ, այն ժամանակ 
Լվովի Յան Կազիմիրի համալսարանի 
արվեստի պատմության ամբիոնի դոցենտ 
Միեչիսլավ Գեմբարովիչը ցուցահանդեսի 
կատալոգում գրել է. «Հիմնականում 
անհայտ, բայց ոչ անտաղանդ վրձնի այս 
գեղանկարները, ընդհանուր առմամբ, զուրկ 
չեն գեղարվեստական արժեքից, այլ ունեն 
ուժեղ արտահայտիչ ուժ» («Սբ. Գրիգորի 
սուրհանդակ», 1932, համար 64–66)։

Ավելի վաղ՝ XIX դարի կեսերին, նրանց 
մասին հիշատակել է Կրակովի և Վիեննայի 
գեղարվեստի դպրոցների շրջանավարտ 
Ֆելիցյան Լոբեսկին, ով Լվովի տաճարներում 
և արևելյան Գալիցիայի այլ քաղաքներում 
շրջագայելիս նկարագրում էր դրանցում 
պահվող հուշարձանները, հատկապես 
նկարները և արձանները: Այսպես ստեղծվել 
է «Լվով քաղաքի եկեղեցիներում գտնվող 
նկարների նկարագրությունը», որը 
տպագրվել է Լվովյան թերթի շաբաթական 
հավելվածում:

Դիմանկարների պատմությունը քսաներորդ 
դարի կեսերից ընթացել է այսպես. Երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմի ավարտից 
հետո հայ բենեդիկտյան քույրերը, ինչպես 
նախկին Կրեսերի տարածքում ապրող մեր 
նախնիները, ստիպված եղան լքել հայկական 
տաճարի իրենց նստավայրը և ուղևորվել 
դեպի Լեհաստանի նոր սահմաններից 
անդին: Ճանապարհորդության ընթացքում 
նրանք նախ հասան Լուբին, բայց մշտապես 
հաստատվեցին Վոլովում գտնվող վանքում՝ 
զբաղեցնելով իրենց նախորդների՝ 
բորոմեուշյան քույրերի տեղը:
Այստեղ՝ 1954 թ.-ին, կյանքից հեռացավ 
հայ բենեդիկտյան վերջին վանամայրը՝ 
Էլեկտա Օրլովսկան, որը հայկական 
ծագում չուներ։ Ցավոք, նա չունեցավ իր 
դիմանկարը: Միանձնուհիների միությունը 
հայ նորեկների պակասի պատճառով 
շուտով անցավ լատինական ծիսակարգի: 
Հետնորդներն ու ժառանգները խնամքով էին 
վերաբերվում իրենց նախորդներից մնացած 
հուշարձաններին։ Վանական մատուռում 
զոհասեղանին գտնվում է հայկական 
զարդանախշերով խաչ: Նվիրվածությամբ 
պահում են Սուրբ Հռիփսիմեի և 
միաբանության հովանավոր Սուրբ 
Բենեդիկտի մասունքներով սրբատուփը: 
Պատերին Լվովի վանքից բերված նկարներ 
են կախված: Տարիներ առաջ Ստորին 
Սիլեզիայի մեր հիմնադրամի ներկայացուցիչ 
Ռոմանա Օբրոցկան կապ հաստատեց 
միանձնուհիների հետ, ժամանակի 
ընթացքում Էլժբիետա Լիսակովսկայի հետ 
նրանք ընկերացան միաբանության ներկայիս 
վերադասի՝ քույր Մարիա Տրիբալայի հետ: 
Մի քանի տարի առաջ Լեհահայոց մշակույթի 
և ժառանգության հիմնադրամի արխիվների 
հավաքածուներին ավելացվեցին հայ 
բենեդիկտյան միանձնուհիների կողմից 
մեզ հանձնված առաջին հուշանվերները: 
Ժամանակի հետ վանքում գործող Լվովի 
դպրոցից ստացանք լուսանկարների, 
աղոթագրքերի, աշակերտների նկարների 
և ձեռագրերի բնօրինակներ կամ 
պատճեններ: 

Հինգ տարի առաջ մեզ մի շարք կտավներ 
նվիրեցին, որոնք, ըստ ամենայնի, Լվովը 
լքելուց առաջ հանվել էին շրջանակներից 
և փաթաթվել, որպեսզի ավելի հեշտ լիներ 
տեղափոխումը, այնուհետև, հայտնվել 
էին Վոլովում գտնվող վանատան 
ձեղնահարկում, որտեղ մնացել են ավելի քան 
70 տարի: Դրանք հետևյալ վանամայրերի 
դիմանկարներն էին՝ Հելենա Ֆորտունատա 
Սպենդովսկա (1710–1751), Մագդալենա 
Բենեդիկտա Մանչուկովսկա (1751–1757), 
Մարիա Ալոյզա Ավգուստինովիչուվնա 
(1757–1772), Մարիաննա Հռիփսիմե 

w pracowni konserwatorskiej. 
Ważnym elementem ekspozycji 
był oczywiście tytułowy pasto-
rał wypożyczony na tę wystawę 
przez siostry z Wołowa, razem 
z futerałem prezentowany 
w szklanej gablocie.

Wystawę wzbogacają plansze 
z tekstami i ilustracjami przy-
bliżające kulturę i dziedzictwo 
polskich Ormian, w tym histo-
rię kielicha z katedry ormiań-
skiej, który obecnie znajduje 
się na wyspie Rugia (Niemcy). 
Ciekawą historię i losy kielicha, 
który był darem wotywnym od 
ormiańskiej rodziny Doma-
żyrskich spod Lwowa, a zra-
bowany podczas szwedzkiego 
potopu trafił na wyspę Rugia, 
gdzie zdobi kościół ewangelic-
ki św. Andrzeja w Rappin (St. 
Andreas-Kirche zu Rappin) 
na wyspie Rugia, przybliżył 
zgromadzonym prof. dr hab. 
Krzysztof Stopka z UJ.

Na wystawie prezentowany jest 
także ornat czerwony z 1. po-
łowy XVII wieku, z elementami 
unikatowej tkaniny z XV wie-
ku, który pochodzi prawdo-
podobnie z zasobów szat litur-
gicznych katedry ormiańskiej 
we Lwowie. Ornat przeszedł 
w 2020 roku konserwację.

W gablotach możemy zoba-
czyć dokumenty i pamiątki po 
lwowskich benedyktynkach 
ormiańskich, jak modlitewnik, 
korespondencję ostatniej ksie-
ni Elekty Orłowskiej, sprawoz-
dania, zeszyt uczennicy szkoły 
prowadzonej przez siostry we 
Lwowie.

Pracownicy Muzeum przygoto-
wali dla zwiedzających ulotkę 
z najciekawszymi informacjami 
dotyczącymi prezentowanych 
obiektów, a także wybór zdjęć 
z kolejnych etapów konserwa-
cji poszczególnych portretów, 
prezentowany z mozartowskim 
podkładem muzycznym.

Mamy nadzieję, że wszyscy 
zwiedzający wyjdą z tej wysta-

wy wzbogaceni o nową wiedzę 
o pierwszym żeńskim zakonie 
benedyktynek ormiańskich, 
o wiedzę z mniej znanego 
zakresu historii polskich Or-
mian.

Wernisaż nie oznaczał wcale 
końca tego obfitującego w wy-
darzenia dnia. Po wernisażu 
zgromadzeni goście zostali 
zaproszeni do naszej siedziby, 
która jest wprawdzie w stanie 
remontu, ale zawsze radzi je-
steśmy widzieć tu naszych przy-
jaciół. Tego dnia świętowaliśmy 
również 15. rocznicę powoła-
nia do istnienia Fundacji Kul-
tury i Dziedzictwa Ormian Pol-
skich – co stało się 6 kwietnia 
2006 roku decyzją pierwszego 
fundatora, śp. JE Kardynała Jó-
zefa Glempa. Wiele wydarzyło 
się przez tych 15 lat, nie miej-
sce, aby analizować wszystkie 
dokonania – nasze działania są 
dostrzegane i wysoko cenione, 
jesteśmy dostrzegani wśród 
organizacji pozarządowych. 
Jak przystało na taką rocznicę 
– był urodzinowy tort, toasty 
i dużo szczęśliwych, uśmiech-
niętych twarzy.

Ksiądz prałat Cezary Annu-
sewicz z Gdańska pomyślał 
o wszystkim, miał z sobą kropi-

dło – była więc możliwość od-
mówienia stosownych modlitw 
i poświęcenia naszej nowej 
siedziby, za co księdzu najser-
deczniej dziękujemy. Z czasem 
przyjezdni goście zaczęli nas 
opuszczać, a Monika Zołoteń-
ka przedstawiła swoją wizję 
urządzenia ekspozycji muze-
alno-wystawienniczej w nowej 
siedzibie. To jedno z nowych 
wyzwań, jakie czeka nasz ze-
spół – po raz pierwszy mamy 
możliwość stworzenia stałej 
ekspozycji, na której będzie-
my prezentować nasze zbiory 
wszystkim zainteresowanym.
Tekst: Maria Ohanowicz-Tarasiuk, 

zdjęcia: Romana Obrocka, 
Daniel Górnicki – MAW,  

Władysław Deńca,  
Wojciech Łączyński

Ասաներով կանայք. ցուցահանդես 
Վարշավայի արքեպիսկոպոսության 
թանգարանում

w MAW

Շարունակություն 1-ին Էջի

Շարունակությունը` էջ 8

Urodzinowy tort Ծննդյան տորթը
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Մատիաշեվիչուվնա (1772–1788), Քսավերա 
Թեոդորովիչուվնա (1791–1796), Բարբարա 
Վերոնիկա Պիրամովիչուվնա (1796–1827) և 
Լուդգարդա Կոլումբա Նեդիյուվնա (1828–1835)։ 
Նկարների միանշանակ վատ վիճակում էին 
գտնվում և մասնագիտական կոնսերվացիայի 
կարիք ունեին: Կրակովի Յագելոնյան 
համալսարանի Կոլեգիում Մայուս թանգարանի 
տնօրեն՝ պրոֆ. հաբ. դոկտոր Քշիշտոֆ 
Ստոպկայի որոշմամբ կտավների խնամքով սկսեց 
զբաղվել թանգարանի գլխավոր կոնսերվատորը, 
որը Յագելոնյան համալսարանի պրոֆ. Անջեյ 
Ժիեմբայի հետ միասին, ընդունեց այս կտավները 
Ստորին Սիլեզիայի մեր միանձնուհիներից: 
Փաթեթը պարունակում էր վանամայրերի 
7 դիմանկարներ և Մարիամ Աստվածածնի 
պատկերը: Մեր հիմնադրամը, որին վստահել 
էին այս կտավները, սկսեց փնտրել անհրաժեշտ 
միջոցներ կոնսերվացիայի համար: Երկու 
տարվա անարդյունավետ որոնումներից հետո 
վերջապես լույս երևաց թունելի վերջում. առաջին 
միջոցները ստացանք ՆԳ և ԱՆ նախարարի 
կողմից դրամաշնորհի տեսքով, սակայն, չնայած 
Կրակովի կոնսերվատոր մագիստրոս Յոլանտա 
Պոլլեշի հսկայական հանձնառությանը, 
ստացված միջոցները չբավարարեցին բոլոր 
նկարների կոնսերվացման և հետազոտման 
համար անհրաժեշտ ծախսերը հոգալու համար: 
Հետագա միջոցները ձեռք բերեցինք Մազովեցկա 
վոյևոդության Հուշարձանների պահպանության 
պատասխանատուի կողմից՝ կրկին դրամաշնորհի 
տեսքով, որը մեզ հնարավորություն տվեց 
աշխատանքներ տանել բոլոր 7 նկարների 
վերականգնման համար: 

Հայտնի էր, որ դիմանկարների ամբողջ 
հավաքածուն բաղկացած էր 11 կտավներից. 
մյուս չորսը՝ շրջանակներով, զարդարում էին 
Վոլովի վանքի պատերը, և քույրերը մտադիր 
չէին բաժանվել դրանցից: Երբ մենք սկսեցինք 
լուսանկարներ ստանալ կոնսերվատորական 
աշխատանքների առաջին էֆեկտներով, 
դրանք ուղարկեցի Վոլովում գտնվող քույր 
Մարիային: Վերադաս քրոջ հետ մի քանի ջերմ 
զրույցներից հետո, որոնցում մենք փնտրում էինք 
քույրերին բավարարող լուծումներ, որը միևնույն 
ժամանակ թույլ կտար վերականգնել մնացած 
դիմանկարները, մեզ համար անսպասելի լուր 
ստացանք: Անցյալ տարվա վերջին քույր Մարիան 
ինձ անսպասելի լուր հաղորդեց՝ քույրերը 
կոլեկտիվ կերպով որոշում են կայացրել մնացած 
չորս դիմանկարները ևս նվիրել Հիմնադրամի 
հավաքածուին: Նոր տարվանից անմիջապես 
հետո ուղևորվեցի դեպի Վոլով և Օբորնիկի 
Շլոնսկեից Ռոմա Օբրոսկայի ընկերակցությամբ 
այցելեցինք վանք: Հնարավորություն ունեցա 
տեսնել մատուռը, հայկական նկարները, 
զոհասեղանի վրայի խաչը, սրբատուփը և 
գավազանը: Երջանիկ էի, քանզի վանամայրերի 
չորս դիմանկարներից զատ Վարշավա էի տանում 
նաև Լվովի Բենեդիկտյան միանձնուհիների 
հավաքածուից շատ ավելի հին, բայց նույնկեպ 
վնասված Տիրամոր պատկերը:

Այդ բոլոր նկարները գրանցվել են 
հուշարձանների գրանցամատյանում և 
կոնսերվացիայի համար դրամաշնորհ՝ 
Մազովեցկե վոյևոդության Հուշարձանների 
պահպանության պատասխանատուի 
գրասենյակի կողմից: Հայազգի վանամայրերի 
մյուս 4 դիմանկարներն արդեն գտնվում 
են հետազոտման և կոնսերվատորական 
աշխատանքների էտապում։ Հավաքածուի 
առաջին դիմանկարում պատկերված է 1701-
1710 թթ. վանամայր Մարիաննա Կսավերա 
Ներսեսովիչուվնան, իսկ մյուս երեքը՝ Լյուդվիկա 
Քշիշտոֆովիչովնայի (1839–1843), Ռոզալիա 
Կայետանա Պոպովիչուվնա-Սարկիսեվիչուվնայի 
(1845–1893) և Յոաննա Ալոյզա Յանովիչուվնայի 
(1895–1927) դիմանկարներն են։

Վերադառնանք ցուցահանդեսի բացմանը: 
Հրավիրված հյուրերի մեծ քանակի պատճառով 
այն անցկացվեց Սբ. Հովհաննես Մկրտիչ մայր 
տաճարում: Հյուրերին ողջունեց տնօրենի 
ժամանակավոր պաշտոնակատար Պիոտր 
Պլեվան, ով հիշեց երկարամյա տնօրեն, 
երջանկահիշատակ հայր Միրոսլավ Նովակին: 
Դիմանկարների ճակատագիրը կարճ 
ներկայացնելուց հետո Մարիա Օհանովիչը 
հիմնադրամի անունից դիմավորեց հյուրերին: 
Հանդիպման ծրագիրը ներառում էր երեք 
դասախոսություն՝ զուգորդված երաժշտությամբ՝ 
Յակուբ Բուժինսկու ղեկավարությամբ «La Tem-
pesta» երաժշտական անսամբլի կատարմամբ։ 
Առաջին բանախոսը պետք է լիներ պրոֆ. Յուզեֆ 
Նաումովիչը, ցավոք, հիվանդությունը թույլ չտվեց 
նրան մասնակցելու ցուցահանդեսի բացմանը։ 
Սակայն, նա գտել էր իրեն արժանի փոխարինող 
ի դեմս պրոֆեսոր Քշիշտոֆ Ստոպկայի՝ 
Յագելոնյան համալսարանից։ Հայ կաթողիկե 
ծիսակատարության մասին դասախոսությունից 
հետո երաժիշտները կատարեցին «Սուրբ, Սուրբ» 
գեղեցիկ երգը՝ մինչ այդ երբևէ չհնչած մշակումով: 
Երաժիշտները հանդես եկան 3 անգամ՝ հիանալի 
երաժշտությամբ, 5 երգիչ և 2 գործիքային 
կատարող՝ պոզիտիվ և կիթառոն: 

Երկրորդ բանախոսը դոկտոր հաբ. Անջեյ 
Ժիեմբան էր՝ նույնպես Յագելոնյան 
համալսարանից։ Նա խոսեց Հայ բենեդիկտյան 
քույրերի համագումարի և վանամայրերի 
դիմանկարների պատկերասրահի մասին։ 
Վերջում Կրակովի Յագելոնյան համալսարանի 
«Collegium Maius» թանգարանի գլխավոր 
կոնսերվատոր, մագիստրոս Յոլանտա Պոլլեշը 
խոսեց հետազոտության ընթացքի մասին և 
ներկայացրեց նկարների կոնսերվացիայի որոշ 
գաղտնիքներ: Երաժիշտների վերջին ելույթից 
հետո բոլորը քայլեցին (տաճարի կողքով) դեպի 
թանգարանի շենք` բուն ցուցադրության համար:

Բացի վերականգնված յոթ դիմանկարներից, 
ցուցադրության էին ներկայացվել նաև վերջերս 
հիմնադրամին նվիրաբերված և ներկայումս 
կոնսերվատորական արվեստանոցում 
գտնվող չորս կտավների լուսանկարները։ 
Ցուցահանդեսի ամենակարևոր տարրը, բացի 
նկարներից, իհարկե Վոլովի քույրերի կողմից 
այս ցուցահանդեսի համար տրամադրած ասան 
է` պատյանի հետ միասին, որը ներկայացված է 
ապակե ցուցափեղկում:
Ցուցահանդեսը հարստացնում են լեհահայոց 
մշակույթը և ժառանգությունը ներկայացնող 
տեքստերը, ներառյալ հայկական մայր տաճարից 
«շվեդական արշավանքի» ժամանակ թալանված 
սկիհի պատմությունը, որն այժմ գտնվում է 
Ռուգեն կղզում: Յագելոնյան համալսարանի 
պրոֆ. Քշիշտոֆ Ստոպկան ներկաներին 
ներկայացրեց սկիհի հետաքրքիր պատմությունն 
ու ճակատագիրը, որը Լվովի մերձակայքից հայ 
Դոմաժիրսկի ընտանիքի թանկագին նվերն էր և 
գողացվել էր «շվեդական արշավանքի» ժամանակ, 
հասավ Ռուգիա կղզի, որտեղ զարդարում է 
Ռուգեն կղզում (Գերմանիա) գտնվող Ռապինի 

Սբ. Անդրեասի Ավետարանական եկեղեցին (St. 
Andreas-Kirche zu Rappin):
Ցուցադրված է նաև 17-րդ դարի առաջին կեսի 
կարմիր ուրար (ornat)՝ 15-րդ դարի եզակի 
գործվածքի տարրերով, որը, հավանաբար, 
Լվովի հայկական տաճարի պատարագային 
հանդերձանքներից է: Ուրարը կոնսերվացման է 
ենթարկվել 2020 թ.։
Ապակե ցուցափեղկերում կարելի է տեսնել 
Լվովի հայ բենեդիկտուհիների փաստաթղթեր, 
աղոթագիրք, վերջին վանամոր՝ Էլեկտա 
Օրլովսկայի նամակագրությունը, զեկուցագրեր 
և Լվովում քույրերի կողմից վարվող դպրոցի 
աշակերտի տետրը:
Թանգարանի աշխատակիցները այցելուների 
համար պատրաստել էին բուկլետ՝ ներկայացված 
առարկաների վերաբերյալ ամենահետաքրքիր 
տեղեկություններով, ինչպես նաև անհատական 
դիմանկարների կոնսերվացիայի հերթական 
փուլերից լուսանկարներ՝ ներկայացված Մոցարտի 
երաժշտությամբ:
Հուսով ենք, որ այցելուները այս ցուցահանդեսից 
դուրս կգան նոր գիտելիքներով հարստացած՝ 
առաջին հայկական բենեդիկտյան միանձնու-
հիների միաբանության՝ լեհահայոց պատմության 
քիչ հայտնի դրվագի մասին գիտելիքներով։

Վերնիսաժը չէր նշանակում այս իրադարձու-
թյուններով լի օրվա ավարտը: Վերնիսաժից 
հետո հավաքված հյուրերը հրավիրվեցին 
մեր գրասենյակ, որը դեռևս գտնվում է 
վերանորոգման փուլում, սակայն միշտ ուրախ 
ենք այստեղ տեսնել մեր ընկերներին: Այդ օրը 
նշում էինք նաև ԼՄԺՀ հիմնադրման 15-ամյակը, 
որը տեղի է ունեցել 2006 թ. ապրիլի 6-ին` 
առաջին հիմնադիր, երջանկահիշաատակ Ն.Ս. 
կարդինալ Յուզեֆ Գլեմպի որոշմամբ: Այս 15 
տարիների ընթացքում շատ բան է կատարվել, 
իհարկե, այստեղ մեր բոլոր ձեռքբերումները 
չենք թվարկի։ Մեր գործունեությունը նկատելի 
է և բարձր է գնահատվում, մենք ընկալվում ենք 
որպես օրինակելի հիմնադրամ հասարակական 
կազմակերպությունների շրջանում: Ինչպես 
վայել է նման տարեդարձին, կար ծննդյան տորթ, 
հնչեցին կենացներ և շատ էին ուրախ, ժպտացող 
դեմքերը:

Գդանսկի պրելատ Ցեզարի Աննուշևիչը 
համապատասխան ծիսակարգով և աղոթքներով 
օրհնեց մեր նոր նստավայրը, ինչի համար 
անչափ շնորհակալ ենք: Հեռվից ժամանած 
հյուրերը գնացին, իսկ Մոնիկա Զոլոտենկան 
ներկայացրեց նոր նստավայրում թանգարան և 
ցուցահանդես ստեղծելու իր տեսլականը: Սա մեր 
թիմի առջև ծառացած նոր մարտահրավերներից 
մեկն է. առաջին անգամ հնարավորություն 
ունենք ստեղծելու մշտական ցուցահանդես, 
որտեղ մեր հավաքածուները կներկայացնենք 
բոլոր հետաքրքրվողներին:

Լուսանկարները՝ Ռոմանա Օբրոցկայի, Դանիել 
Գուրնիցկու՝ ՎԱԹ, Վլադիսլավ Դենցայի

Տեքստի հեղինակ՝ Մարիա Օհանովիչ-
Տարասյուկ

Ասաներով կանայք. ցուցահանդես Վարշավայի 
արքեպիսկոպոսության թանգարանում

Շարունակություն 7-ին Էջի

Spotkanie w FundacjiՀանդիպում Հիմնադրամում
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Dr Paweł Grzesik w prasie 
w Armenii

15 maja 2021 roku w ormiań-
skim dzienniku „Aravot” uka-
zał się artykuł opowiadający 
o badaniach naukowych i pra-
cach popularyzatorskich, które 
prowadzi dr Paweł Grzesik.

Badania dotyczą historii Or-
mian, w tym Ormian polskich. 
Autorką artykułu, pierwszego 
z cyklu, jest Astghik Kirako-
syan, która aktualnie mieszka 
w Kielcach. Tekst jest opubli-
kowany w języku ormiańskim 
i angielskim. Współpracę za-
początkował przypadkowy / 
nieprzypadkowy zbieg okolicz-
ności, opisem którego autorka 
rozpoczyna wywiad:

Pawła Grzesika spotkałam 
przypadkowo, pytając o drogę. 
Jakie są szanse, aby wolonta-
riuszka z Armenii pierwszego 
dnia pobytu w Polsce wpadła 
na historyka badającego hi-
storię i kulturę Armenii? Pa-
weł zaprosił mnie wtedy do 
Muzeum Narodowego w Kiel-
cach, gdzie przeprowadziłam 
z nim wywiad na temat jego 
zawodowej pracy – był mile 
zaskoczony.
Całość wywiadu można prze-
czytać pod poniższymi linka-
mi:

IԼեհաստանում հայերը 
ունեին իրենց եկեղեցին եւ 
օրենսդրությունը
h t t p s : / / w w w . a r a v o t .
am/2021/05/15/1191100/
 
In Poland Armenians had the-
ir church and their own law. 
Pawel Grzesik
h t t p s : / / w w w. a r a vo t - e n .
am/2021/05/24/283431/

Ormianie polscy,  
Ormianie kieleccy

„Ormianie polscy, Ormianie 
kieleccy” to 15-minutowy film 

opublikowany na YouTubie, 
a opracowany przez dr. Pawła 
Grzesika w ramach Muzeum 
Narodowego w Kielcach, które 
w dobie pandemii przeniosło 
swoje działania do Internetu. 
Autor filmu przybliża historię 
Armenii, opowiada o historii 
Ormian w Polsce, zabytkach 
kultury w zbiorach kieleckie-
go Muzeum oraz przywołuje 
postaci Ormian związanych 
z Kielcami. Aby obejrzeć film, 
należy wpisać na youtube.com 
„Ormianie polscy, Ormianie 
kieleccy – podcast MNKi”

Mural w Kielcach

Gdyby nie zainteresowanie się 
Pawła Grzesika postacią Marii 
Kiebabczy, to niewątpliwie nie 
powstałby w tym mieście mu-
ral poświęcony tej kieleckiej 
Ormiance i prawdziwej biznes-
woman.

W latach 1914–1946 Maria 
Kiebabczy prowadziła charak-
terystyczne kioski z prasą, któ-
re były ozdobą starych Kielc, 
a także Biuro Dzienników, funk-
cjonujące z dużym sukcesem,  

zatrudniające pracownice biu-
rowe i sprzedawców, będące 
lokalnym liderem w zakresie 
sprzedaży prasy i publikacji 
ogłoszeń. 

Z inicjatywy Kieleckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej powsta-
nie na osiedlu Sady mural 
przedstawiający Marię Kiebab-
czy jako jedną z zasłużonych 
dla miasta kobiet. Ponadto 
przedstawione zostaną w ten 
sposób także dwie inne kiel-
czanki – Kazimiera Gruner-
tówna oraz Maria Opielińska. 
Projekt muralu wykonała Alek-
sandra Banaś z Instytutu Di-

wydarzenia | Dr Paweł Grzesik, kierownik Działu Historii Muzeum 
Narodowego w Kielcach, często porusza tematykę ormiańską – publikując 
ważne artykuły i prezentacje, udzielając wywiadów, inicjując wydarzenia  
i organizując wystawy poświęcone Ormianom i podejmując wiele innych 
inicjatyw. Przedstawiamy kilka z nich. 

Projekt muralu Przedstawiającego marię kiebabczy

dr Paweł grzesik. Fot. www.aravot.am

maria kiebabczy, atelier stanisława rachalewskiego, kielce, 1888-1898, 
Prywatna kolekcja lindy hitchcock, jedynej Prawnuczki marii kiebabczy

Dzieje się w Kielcach

zajnu w Kielcach na podstawie 
jednego ze zdjęć Marii Kiebab-
czy – opublikowanego po raz 
pierwszy przez Muzeum Naro-
dowe w Kielcach dzięki uprzej-
mości pani Lindy Hitchcock 
– mieszkającej w Stanach Zjed-
noczonych, która współpracuje 
z dr. Pawłem Grzesikiem.

Na stronie internetowej Mu-
zeum, w dziale „Edukacja – 
Cykle edykacyjne” i cyklu „Mu-
zelane foto-atelier” możemy 
zobaczyć i przeczytać więcej 
o Marii Kiebabczy i jej rodzi-
nie.

dzeron kiebabczy z Początku 
XX wieku wystawił trzy kioski 

z Prasą, będące ozdobą starych 
kielc – na rogu obecnej ulicy 

sienkiewicza i leśnej, mickiewicza 
i Placu wolności oraz na rynku. na 

FotograFii obok – zrekonstruowany 
kiosk kiebabczych.  
Fot. Paweł grzesik
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Nazwiska Ormian polskich 
WYWIAD | Prezentujemy kolejną z serii rozmów przeprowadzonych przez dr. Andrzeja Glińskiego – historyka z Wrocławia. 
Tym razem rozmawia on z dr. Łukaszem Trzeciakiem – językoznawcą i sekretarzem zarządu Stowarzyszenia Ormiańskiego 
„Mer Hajrenik” im. Abp. Józefa Teofila Teodorowicza – o historii nazwisk Ormian polskich i współczesnych organizacjach 
ormiańskich na polskim Pomorzu.

Andrzej Gliński. Chciałbym za-
pytać o zainteresowania badaw-
cze Pana Doktora, szczególnie 
te z ormiańskim akcentem.

Łukasz Trzeciak. Moje zainte-
resowania badawcze zdomi-
nowała onomastyka, a przede 
wszystkim antroponomastyka 
– zarówno historyczna, jak 
i współczesna. Spieszę z wy-
jaśnieniami, gdyż z pewnością 
dla niemałej części naszych 
Czytelników brzmi to tajem-
niczo: onomastyka jest sub-
dyscypliną językoznawstwa 
poświęconą nazwom własnym, 
zaś antroponomastyka – jeden 
z jej działów – zajmuje się ba-
daniem nazw osobowych (an-
troponimów). Jak wiadomo, 
pierwsi Ormianie przybyli na 
ziemie polskie już w XIV wieku, 
zatem tak długotrwałe współ-
istnienie naszych narodów 
nie mogło nie zostawić śladu 
w polskiej antroponimii.

Podzielę się z Państwem moją 
radością: w kolejnym numerze 
„Roczników Humanistycznych” 
– w zeszycie „Językoznawstwo” 
– znajdzie się artykuł „Współ-
czesne polskie nazwiska pa-
tronimiczne (z sufiksami -icz, 
-owicz/-ewicz) pochodzenia 
ormiańskiego”. Ormiańskie 
(i zarmenizowane) antroponi-
my potraktowałem jako bazę 
leksykalną współczesnych pol-
skich nazwisk, w tym opracowa-
niu uwzględniłem wyłącznie te 
z przyrostkami patronimicznymi: 
-icz, -owicz/-ewicz. Patronimik to 
nazwa osobowa wywodzona od 
antroponimu ojca; a zauważmy, 
że w ormiańskiej antroponimii 
przeważają właśnie odojcowskie 
nazwy osobowe, z najpowszech-
niejszym sufiksem transkry-
bowanym w polszczyźnie jako 
-jan/-ian. To kolejne świadectwo 
szczególnego znaczenia więzów 
pokrewieństwa, silnych tradycji 
ormiańskiej wspólnoty rodowej. 
Choć w polskim nazewnictwie 
osobowym udział nazw patroni-
micznych jest mniejszy niż w or-
miańskim, łączy nas przywiąza-
nie do rodziny. Pamiętajmy, że 
otoczenie słowiańskie na Kre-
sach Południowo-Wschodnich 
musiało wpływać na stopniową 
slawizację, polonizację ormiań-
skich antroponimów, z pełną 
świadomością znaczenia zastę-
powano na przykład ormiańskie 
sufiksy patronimiczne -jan/-ian 
słowiańskimi – -icz, -owicz/-
ewicz.

AG. Jak to się stało, że zaintere-
sował się Pan tymi tematami?

ŁT. To, co dzieje się w naszym 
życiu, nie może być dziełem 

przypadku, zatem nieprzy-
padkowo spotkałem na swej 
drodze śp. profesora Edwarda 
Brezę – wybitnego językoznaw-
cę, polihistora, niezwykłego 
człowieka o wielkiej kulturze 
osobistej, który – dzięki swej 
erudycji – fascynująco przed-
stawiał zagadnienia gramatyki 
opisowej języka polskiego oraz 
kultury języka z leksykologią. 
Profesor był poliglotą, a przed 
filologią polską ukończył stu-
dia filozoficzno-teologiczne, 
więc umiejętnie – w formie 
dygresji – wzbogacał wiedzę 
humanistyczną studentów. Ci, 
którzy najlepiej radzili sobie 
z gramatyką opisową, dostąpili 
zaszczytu przyjęcia na prosemi-
narium, następnie seminarium 
dyplomowe, mogłem więc pod 
kierunkiem mojego Nauczyciela 
napisać pracę licencjacką. Jak to 
często w przypadku studentów 
bywa, wówczas jeszcze nie zda-
wałem sobie sprawy, jak wiele 
zawdzięczam Profesorowi i że 
to spotkanie wyciśnie na mnie, 
na mojej drodze naukowej, 
zawodowej, tak trwałe piętno. 
A dodam, że jako maturzysta 
skłaniałem się raczej ku wybo-
rowi innego kierunku studiów, 
zgodnego z moimi zaintereso-
waniami, np. stosunków mię-
dzynarodowych, wschodoznaw-
stwa, politologii, slawistyki… 
Ostatecznie, z różnych wzglę-
dów, zdawałem tylko na filolo-
gię polską, więc to onomastycz-
ne przeznaczenie musiało być 
silniejsze. Sporo zawdzięczam 
profesor Annie Piotrowicz, pod 
której kierunkiem napisałem 
pracę magisterską, i profesoro-
wi Stanisławowi Mikołajczakowi 
– pod jego opieką przygotowa-
łem rozprawę doktorską „An-
troponimia rzymskokatolickiej 
parafii w Żółkwi z XVII i XVIII 
wieku (na podstawie ksiąg 
chrztów)”. Godne podkreślenia, 
że profesor Stanisław Mikołaj-
czak tworzył społeczny komitet 
na rzecz pomocy ofiarom trzę-
sienia ziemi w Armenii w 1988 
roku, a podczas niedawnych 
działań wojennych w Arcachu 
był sygnatariuszem listu otwar-
tego do władz Rzeczypospolitej 
Polskiej; zatem o moich mi-
strzach mogę mówić z najwyż-
szym uznaniem – również, gdy 
chodzi o pozanaukową działal-
ność – mam świetne, choć pew-
nie niedoścignione, wzory.

Przechodząc do tematyki or-
miańskiej, gdyż Pan Doktor 
pyta przede wszystkim o nią: 
w mojej rozprawie pojawiają 
się nieliczne antroponimy Or-
mian, którzy przybyli do Żół-
kwi już w pierwszych latach jej 
istnienia, np. Karepetowicz, 

Piramowicz, ale pamiętajmy, 
że materiał badawczy pocho-
dził z ksiąg metrykalnych pa-
rafii rzymskokatolickiej, a sama 
Żółkiew nie należała przecież 
do silnych ośrodków diaspory. 
Moja fascynacja onomastyką 
wynika też z jej charakteru, 
np. w badaniach antropono-
mastycznych potrzebna jest 
wiedza nie tylko językoznawcza 
(gramatyczna, leksykologicz-
na, dialektologiczna, etymolo-
giczna itd.), ale i pozajęzyko-
wa – aby zjawiska onimiczne 
rozpatrywać w kontekstach: 
historyczno-kulturowym czy 
społeczno-gospodarczym – co 
łączy się wyborem interdy-
scyplinarnego, polimetodo-
logicznego instrumentarium 
badawczego. I tu ormiańska 
ciekawostka – dzieje Żółkwi 
poznałem dzięki znakomitej 
pracy o. Sadoka Barącza, pol-
skiego Ormianina. Natomiast 
moje zainteresowania tematyką 
ormiańską sięgają ostatnich lat 
szkoły podstawowej – przygo-
towując się do konkursów hi-
storycznych, trafiłem na infor-
macje o polskich Ormianach, 
ich wielowiekowej obecności 
na naszych ziemiach, niebaga-
telnej roli w historii, kulturze 
Polski, wiernym trwaniu przy 
polskości, zwróciłem też uwagę 
na postać arcybiskupa Józefa 
Teodorowicza, to wszystko za-
chęciło mnie do poznania dzie-
jów Armenii, kultury Ormian.  

jednak dopiero od niedawna 
– dzięki Ormiańskiemu Towa-
rzystwu Kulturalnemu – pobie-
ram nauki języka ormiańskiego 
u profesora Andrzeja Piso-
wicza. Badanie nazewnictwa 
osobowego polskich Ormian 
wynika zatem z moich zain-
teresowań – onomastycznych 
i armenistycznych. Oczywiście, 
niezależnie od tego, tematyka 
ta jest dla językoznawcy bar-
dzo atrakcyjna, bo niezbadana 
– owszem, są świetne, ważne 
prace, np. Jana Hanusza, Mie-
czysława Buczyńskiego, An-
drzeja Pisowicza, jednak gdy 
zwrócimy uwagę na bogactwo 
źródeł i fakt opracowania m.in. 
antroponimii polskich Tatarów, 
Żydów, należy stwierdzić, że 
nazewnictwo osobowe Ormian 
zasługuje na monografie – tak, 
monografie, w liczbie mnogiej.

AG. Czy natrafił Pan w czasie 
swoich badań na jakieś intere-
sujące dokumenty, szczegóły, 
ciekawostki związane z Ormia-
nami?

ŁT. Badania zacząłem od 
współczesnej antroponimii, 
więc ufam, że takie znalezi-
ska dopiero przede mną, gdy 
przejdę do opracowania histo-
rycznego nazewnictwa osobo-
wego. Jednak nawet w zasobie 
nowopolskich nazwisk można 
spotkać ciekawe przykłady – 
nie wykluczam ormiańskiej  

genezy antroponimów Arewicz, 
Dadurewicz czy Wachanowicz. 
Nazwiska te nie zostały odno-
towane w pracach Jana Hanu-
sza i Mieczysława Buczyńskie-
go, uzupełniałyby zatem zbiór 
polskich antroponimów pocho-
dzenia ormiańskiego.

AG. Jak to było z ormiańskimi 
nazwiskami w Polsce? Dla-
czego wśród polskich Ormian 
znajdziemy takie nazwiska jak 
Bogdanowicz czy Stefanowicz?

ŁT. Historię ormiańskich an-
troponimów w Polsce możemy 
poznać m.in. dzięki pracom 
wybitnych naukowców – pro-
fesora Krzysztofa Stopki, hi-
storyka, i profesora Andrzeja 
Pisowicza, językoznawcy, ar-
menisty. Podsumowując ich 
ustalenia – możemy zaznaczyć, 
że średniowieczni osadnicy 
ormiańscy posługiwali się ję-
zykiem kipczackim, a później-
si koloniści – ormiańskim, co 
miało wpływ również na uży-
wane przez nich nazwy osobo-
we. Wspominałem wcześniej 
o stopniowej polonizacji or-
miańskich antroponimów, ale 
mogła się ona przejawiać nie 
tylko w zastępowaniu kipczac-
kich leksemów (oglu/ohlu ‘syn’) 
czy ormiańskich przyrostków 
patronimicznych (-jan/-ian) sło-
wiańskimi (-icz, -owicz/-ewicz), 
ale i w stosowaniu odpowied-
ników semantycznych imion, 

Dr Łukasz Trzeciak. FoT. elżbieTa broDa, Miejska biblioTeka Publiczna w sŁawnie
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i pomorskie chaczkary
np. Astwadzadur – Bogdan, 
w używaniu imiennictwa rzym-
skokatolickich polskich sąsia-
dów – Augustyn, Jan, Kasper, 
Stefan. O ile nie będziemy 
mieli problemów ze wskaza-
niem ormiańskiego pochodze-
nia nazwisk Warteresiewicz, 
Zadygowicz, to jednoznaczna 
odpowiedź w przypadku takich 
antroponimów jak Augustyno-
wicz, Bogdanowicz, Janowicz, 
Kasprowicz, Stefanowicz nie 
będzie możliwa – są to pol-
skie nazwiska, więc tylko jakaś 
część ich nosicieli może mieć 
ormiańskie korzenie.

AG. Jest Pan sekretarzem za-
rządu Stowarzyszenia Ormiań-
skiego „Mer Hajrenik” im. 
Abp. Józefa Teofila Teodoro-
wicza, czy zechciałby Pan coś 
opowiedzieć o tej organizacji, 
o diasporze ormiańskiej z Po-
morza Środkowego?

ŁT. Stowarzyszenie powstało 
ponad trzy lata temu w Ko-
szalinie, zrzesza i Ormian 
(głównie z nowej emigracji, 
ale także potomków tych, któ-
rzy przybyli na Kresy kilkaset 
lat temu), i Polaków. Nazwa 
organizacji musi więc nawią-
zywać do różnorodności: „Mer 
Hajrenik” – po ormiańsku 
„nasza ojczyzna”, to również 
tytuł i pierwsze słowa hymnu 
Armenii; a patron – abp Józef 
Teodorowicz – to przecież bar-
dzo ważna postać dla polskich 
Ormian. Naszym prezesem 
jest Vahan Hakobyan. W pię-
cioosobowym zarządzie nale-
żę – jak mówię z uśmiechem 
– do polskiej mniejszości na-
rodowej, więc powierzenie mi 
funkcji sekretarza odbieram 
jako wyraz wielkiego zaufania. 
Skoro prezesem prężnego 
Związku Polaków w Armenii 
jest wykształcona w Polsce Or-
mianka, Liana Harutyunyan, 
wykonująca wspaniałą pracę 
na rzecz moich rodaków w Ar-
menii, mam – jako Polak – do-
datkową motywację do działa-
nia na rzecz Ormian w Polsce. 

Również w 2018 roku powsta-
ło Szczecineckie Stowarzysze-
nie Kultury Ormiańskiej, jego 
prezesem jest Yurik Khurshu-
dyan. Wśród celów środko-
wopomorskich stowarzyszeń 
są m.in. działania na rzecz 
wspierania ormiańskiej mniej-
szości narodowej, podtrzy-
mywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgno-
wanie ormiańskości i polsko-
ści, języka i kultury ormiań-
skiej oraz reprezentowanie 
lokalnej społeczności ormiań-
skiej. Choć Koszalin i Szcze-
cinek są najbardziej znanymi 
ośrodkami diaspory w tej czę-
ści województwa zachodniopo-
morskiego, nie zapominajmy 
o Kołobrzegu i Darłowie. Do-
dam, że na naszych ziemiach 
są dwa chaczkary… 

Ormian kojarzymy przede 
wszystkim z przedsiębiorczo-
ścią, nie inaczej jest i w tym 
przypadku, ale należy zazna-
czyć, że coraz więcej osób 
zajmuje się czymś innym niż 
prowadzenie działalności go-
spodarczej, handlem, w lo-
kalnej diasporze są między 
innymi: kosmetolog, policjant, 
student medycyny, piłkarz. 
Ciekawym przykładem będzie 
wspomniany już Vahan Hako-
byan – teolog katolicki, zawo-
dowy kierowca, a od niedawna 
mistrz Polski w dżudo (ma-
sters). Zasługujących na od-
rębne i bogate przedstawienie 
jest naprawdę wielu! Co cieka-
we, w naszym środowisku zro-
dził się pomysł koncertu cha-
rytatywnego na rzecz Arcachu 
– w firmowanym przez Caritas 
przedsięwzięciu wzięli udział 
nie tylko mieszkający w Polsce 
Ormianie (także występujący 
z Polakami) – Inga Marukyan 
i Aram Ayrumyan, Lilit Hovha-
nnisyan i Urszula Hazuka, Lilit 
Minasyan, Aszot Martirosyan 
z zespołem Kairos, Sargis Dav- 
tyan z Orkiestrą Dętą Miasta 
Imielin, Artashes „Arci” Ba-
royan, ale i znani polscy ar-
tyści – zespół Kombi, Natalia 

Sikora, Filip Lato, Katarzyna 
Gacek-Duda i Paulina Statecz-
na, Małgorzata Hutek i Karol 
Makowski, Szymon Grzybacz, 
Krzysztof „Kielich” Kieliszkie-
wicz, zespół Organic Noises, 
Kamil Radzimowski… Gdyby 
nie zaangażowanie księdza 
profesora Józefa Naumowicza, 
pani Ewy Różewicz (i wielu 
innych osób!), realizacja pro-
jektu – będąca wielkim wyzwa-
niem – nie zakończyłaby się 
powodzeniem. Podkreślam, 
że z powyższego grona tylko 
Lilit Minasyan – która z sukce-
sami bierze udział w konkur-
sach wokalnych i festiwalach 
– związana jest z regionem, ze 
Szczecinkiem. Lilit pochodzi 
z obdarzonej licznymi talenta-
mi rodziny: jej ojciec – Norik 
– wspaniale gra na duduku, 
a siostra – Ani – także może 
być znana naszym Czytelni-
kom, jest politologiem, au-
torką m.in. komentarzy do-
tyczących polityki armeńskiej 
przygotowanych dla think tan-
ku. Dodam, iż jeszcze przed 
powołaniem stowarzyszeń or-
ganizowaliśmy wydarzenia kul-
turalne, wystawy; w Szczecin-
ku odbywają się turnieje piłki 
nożnej, w których uczestniczą 
drużyny ormiańskie z całej 
Polski. Działalność tych zrze-
szeń jest więc naszą dumą – 
pomimo braku bogatych tra-
dycji i niewielkiej liczebności 
całkiem sporo udało się nam 
osiągnąć.

AG. Wspomniał Pan o chacz-
karach na Pomorzu Środko-
wym, czy mógłby Pan przybli-
żyć historię ich powstania?

ŁT. Jeśli chodzi o Świętą Górę 
Polanowską: wszystko zaczęło  
się od spotkania Marka Mazika 
z artystą Grigorem Aslania-
nem, ale sam pomysł dojrze-
wał przez lata. Inicjator dzia-
łań, wielki przyjaciel Ormian 
(wspomnę tylko, że część go-
spodarstwa agroturystyczne-
go Marka to dom ormiański 
„Mała Armenia”), całą historię 

pięknie opisał w letnim nu-
merze kwartalnika „Awedis” 
w 2016 roku – podkreślał, że 
do głębi poruszył go film o lu-
dobójstwie, wtedy to nabrał 
przekonania, że chaczkar – 
poświęcony w szczególności 
ormiańskim ofiarom tureckie-
go ludobójstwa – musi stanąć 
właśnie w tym świętym miejscu, 
a zaznaczę, że Marek Mazik po-
dejmował cierpliwe i skuteczne 
działania, aby sanktuarium – 
zniszczone w czasach reforma-
cji – zostało odbudowane. Sta-
rania były wsparte, nie tylko 
modlitewnie, przez o. Janusza 
Jędryszka. Wykonawcą pomni-
ka przedstawiającego chaczkar 
był wspomniany Grigor Asla-
nian, w pracach pomagał mu 
syn, rzeźbiarz – Rafael. Uro-
czyste odsłonięcie nastąpiło 
101 lat po ludobójstwie, a nie-
dawno – tuż obok – stanął po-
mnik św. Grzegorza z Nareku, 
kolejne dzieło Grigora i Rafa-
ela. Yurik Khurshudyan zapra-
gnął, aby w Szczecinku został 
ślad – z wymiarem chrześci-
jańskim – obecności Ormian, 
do jego pomysłu przekonani 
byli też członkowie tamtejszej 
diaspory. Kamień krzyżowy – 
dar Ormian dla Szczecinka, 
z dwujęzyczną inskrypcją „Ku 
wieczności przyjaźni ormiań-
sko-polskiej” – wykonał Hovik 
Minasyan, brat Norika. Chacz-
kar stanął w centrum mia-
sta, przy kościele Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, we 
wrześniu 2018 roku.

AG. Jest Pan również człon-
kiem Instytutu Badań Ormiań-
skich. Można więc zakładać, 
że będzie Pan kontynuować 
badania naukowe związane 
z Ormianami?

ŁT. Instytut Badań Ormiań-
skich powstał trzy lata temu, 
tworzą go przedstawiciele 
nauk społecznych i humani-
stycznych zajmujący się pro-
blematyką ormiańską – na-
ukowcy zarówno z Polski, jak 
i z Armenii. Prezesem nasze-

go stowarzyszenia naukowego 
jest Paweł Nieczuja-Ostrowski, 
doktor nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o polityce. Jak 
widać, w Akademii Pomorskiej 
w Słupsku musi być dobra 
atmosfera dla badań ormiań-
skich – obaj jesteśmy pracow-
nikami tej uczelni, choć w in-
nych instytutach. Wśród celów 
IBO możemy wyróżnić rozwija-
nie i popularyzowanie badań 
nad współczesną Armenią, jej 
polityką, społeczeństwem, kul-
turą, nad diasporą ormiańską. 
Kładziemy nacisk na rozwijanie 
współpracy i integrację środo-
wiska naukowego, osób prowa-
dzących badania ormiańskie. 
Nie tylko dla nas okres pan-
demii jest sporym wyzwaniem 
– w takich okolicznościach 
utrudnione są badania wyjaz-
dowe, wywiady bezpośrednie 
z przedstawicielami społecz-
ności ormiańskiej, a przecież 
do wielu osób nie sposób do-
trzeć online. Zauważmy, że 
językoznawcy należą w naszym 
stowarzyszeniu do mniejszości, 
najbardziej znanym jest doktor 
Grair Magakian z Uniwersytetu 
Śląskiego. Kontynuujemy pro-
wadzenie badań ormiańskich, 
mamy różne plany naukowe, 
nawet dosyć bogate.

Chciałbym również przypo-
mnieć, że dzięki współpracy 
Fundacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich z Ośrodkiem 
Badań nad Kulturą Ormiań-
ską w Polsce jest realizowany 
znakomity projekt „Pomniki 
dziejowe Ormian polskich”, 
a w ubiegłym roku wydano Ja-
sachy gminy Ormian lwowskich 
za lata 1598–1638 w języku 
ormiańsko-kipczackim w opra-
cowaniu profesora Krzysztofa 
Stopki. Autor, podkreślając 
znaczenie tego źródła (do-
tychczas, przede wszystkim 
z powodu bariery językowej, 
niewykorzystanego), zaznacza, 
że: „Szczególnie interesujące 
jest dla ustaleń onomastycz-
nych” – całkowicie się z tym 
zgadzam i chciałbym podjąć to 
wyzwanie, wnieść swój wkład 
w dzieło. Dobra okazja już 
jesienią – ufam, że podczas 
międzynarodowej konferencji 
naukowej będę miał możliwość 
przybliżenia tematyki słowiań-
skich antroponimów Ormian 
lwowskich z XVI–XVII wieku. 

Łukasz Trzeciak – dok-
tor nauk humanistycznych 
w zakresie językoznawstwa, 
pracownik naukowo-dydak-
tyczny Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, adiunkt w Instytu-
cie Filologii (Katedra Filologii 
Polskiej). Członek Polskiego 
Towarzystwa Onomastyczne-
go oraz Instytutu Badań Or-
miańskich, sekretarz zarządu 
Stowarzyszenia Ormiańskie-
go „Mer Hajrenik” im. Abp. 
Józefa Teofila Teodorowicza.

Członkowie StowarzySzenia ormiańSkiego „mer Hajrenik” im. abp. józefa teofila teodorowiCza w koSzalinie. drugi od prawej – łukaSz trzeCiak
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Niezapomniany Michał Bohosiewicz
BIOGRAFIA | Wszystko o nas, Ormianach, wiedzący prof. Andrzej Pisowicz wytknął mi był, iż w swoim artykule o „roku ju-
bileuszowym” („Awedis” nr 46 s. 10) nie uwzględniłem dorobku śp. Michała Bohosiewicza i jego zasług, szczególnie w pierw-
szym okresie organizacji Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego.

...A kiedy Miasto padnie i oca-
leje jeden 

On będzie niósł Miasto po 
drogach wygnania

On będzie Miasto...
Zbigniew Herbert

Mea maxima, maxima culpa – 
bo przecież nie tylko o Michale 
Bohosiewiczu z Gliwic nie na-
pisałem ani słowa, ale również 
i profesora Pisowicza, naszego 
przyjaciela i nauczyciela, Polo-
nusa, acz sercem Ormianina, 
pominąłem. Tego Pisowicza, 
o którym niewątpliwie możemy 
mówić „gente Polonus, natione 
Armenus”, który jest z nami od 
samego początku, od owego 
listopadowego zjazdu w 1980 
roku, który przez te wszystkie 
lata uczył i nadal uczy nas na-
szego rodzinnego języka, dzię-
ki któremu (przewodniczący 
Kolegium Redakcyjnego) „Biu-
letyn OTK” osiągnął tak znako-
mity poziom naukowy i literac-
ki, któremu zawdzięczamy tak 
wiele, że koniecznym jest po-
święcić Jego postaci i dziełom 
osobny artykuł – może w na-
stępnym numerze „Awedisu”.

Tymczasem wróćmy do Micha-
ła Bohosiewicza, który mi się 
gdzieś zapodział... A wszystko 
przez tych „Bohosiewiczów” 
– jedni z Wrocławia, drudzy 
z Gliwic, trzeci z Krakowa, 
a każdy zasłużony, a każdy za-
pracowany w dziele zbierania, 
zapisywania, pamiętania dzie-
dzictwa kulturowego Ormian 
polskich.

W środowisku lwowskich eks-
patriantów do dzisiaj krąży 
anegdota o słynnych balach 
ormiańskich. Młodemu lwow-
skiemu dziennikarzowi (przy-
był do miasta z dalekiej pro-
wincji) naczelny polecił napisać 
„szpunta” o balu ormiańskim. 
Ot, kilka zdań – kto był, jakie 
potrawy i napoje podawano, 
co tańczono etc. Przy wejściu 
do Kasyna Literackiego (przy 
Akademickiej 13) portierzy od-
bierają laski, cylindry, płaszcze 
– a nasz dziennikarz zauważył, 
że każdy wchodzący wymawia 
jakieś dziwne słowa powitania 
brzmiące jak „bohosjeeewi”. 
Uznawszy, że jest to po ormiań-
sku „dobry wieczór”, wkroczył 
odważnie i, pochylając głowę, 
zaśpiewał po kresowemu: „bo-
hosjeeewi”... „A z których to 
Bohosiewiczów, bo nie znam 
jeszcze szanownego pana?” – 
zapytał portier.

Zasadne pytanie, wszak po-
cząwszy od XVIII wieku roz-
rodzili się na Kresach Bohosy 
z Kamieńca Podolskiego po 
Bukowinę, po Bohosiewiczów 
z Kut, Baniłowa, Słobowa, Lwo-
wa. Spokrewnieni i spowino-

waceni nie tylko z najznaczniej-
szymi rodami polskich Ormian, 
ale przypominający wyszpera-
ny gdzieś zapis: Celessimus ac 
Illustrimus Dominus, Dominus 
Regni Armeniae Princeps Toros 
Princeps de Bohosiewicz Ma-
mikonian, Haeres latifundio-
rum in Principato Moldoviae 
(Najwznioślejszy i Najjaśniejszy 
Pan, Książę Królestwa Arme-
nii Teodor Książę Bohosiewicz 
Mamikonian, dziedzic latyfun-
dium w Księstwie Mołdawii). 
Historycy biegli w dziejach Or-
mian podają wprawdzie w wąt-
pliwość i między bajki zalecają 
włożyć i książęcy tytuł, i nazwi-
sko Mamikonian, ale przecież 
spora dawka gigantomanii cha-
rakterystyczna jest zarówno dla 
nas, Ormian, jak dla Kresowian 
w ogóle. Toż każdy lwowiak 
wie, że „we Lwowie metr był 
dłuższy, kilogram cięższy, każ-
dy lwowianin miał kamienicę 
w mieście, uczeń gimnazjum to 
już był student, a student uni-
wersytetu akademik” itd. itp.

Wracając do tego „wysypu” 
Bohosiewiczów, to dziejopis 
rodu na „stronie domowej An-
drzeja Bohosiewicza” zapisał 
tak: „Tym, który dał początek 
licznego rodu, jest syn Pawła – 
Jan (Owanes), podaje on, co od-
notowano w księgach chrztów 
parafii kuckiej, że zajmował się 
kupiectwem..., miał siedmioro 
dzieci: Pawła Piotra, Bogdana 
(Deodata), Antoniego, Micha-
ła Macieja, Kajetanę, Teodora 
Bohosa Mikołaja i Pawła Grze-
gorza.”. A było to w połowie 
XVIII wieku – przez ponad 
ćwierć tysiąclecia namnożyło 
się nam tych „synów Bohosa”, 
że nietrudno o pomyłkę, że 
dobrze zapytać: „a z których to 
Bohosiewiczów?”.

No więc „nasz” Michał, a do-
kładnie mówiąc: Michał An-
drzej Jan Bohosiewicz z Gliwic, 
urodził się 1 stycznia 1926 
roku we Lwowie jako syn Jana 
Andrzeja Michała i Stefanii ze 
Swirzewskich, dziedziców ma-

jątku ziemskiego w Baniłowie 
nad Czeremoszem oraz mająt-
ku w Kozinie pod Stanisławo-
wem. W prostej linii „po mie-
czu” był on prawnukiem Jana 
„Malowanego” z Baniłowa, 
a skoro tak, to i praprapraw-
nukiem Jana (Owanesa) syna 
Pawła...

Sielskie dzieciństwo spędzane 
w Kozinie i szkołach w Stani-
sławowie przerwała II wojna 
światowa. Po 17 września ro-
dzina znalazła się w Rumunii, 
gdzie w miejscowości Kiczera 
na Bukowinie rodzina Bohosie-
wiczów również miała majątek 
ziemski. Tam Michał uczęsz-
czał do polskich szkół, a w ro-
ku 1945 rozpoczął nawet stu-
dia prawnicze w uniwersytecie 
bukareszteńskim.

Kiedy po 1945 roku Ormianie 
gremialnie – wraz z całą lud-
nością polską wygnaną z Kre-
sów – wyjeżdżali na Śląsk, 
Bohosiewicze opuścili Rumu-
nię i w 1947 roku zamieszkali 
w Gliwicach, a Michał podjął 
studia prawnicze na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, uzysku-
jąc dyplom magistra prawa 
w 1950 roku, a jednocześnie 
– jak pisze Ewa Bohosiewicz- 
-Żukowska (wdowa po Mi-
chale) w „Biuletynie OTK” nr 
76/77 – kończąc Szkołę Nauk 
Politycznych przy Wydziale 
Prawa tego uniwersytetu, tuż 
przed delegalizacją tej szko-
ły. Od tego czasu zarabiał na 
życie jako radca prawny wielu 
firm i instytucji na Śląsku oraz 
jako tłumacz przysięgły języka 
rumuńskiego. Tu pozwolę so-
bie odesłać PT Czytelników do 
wspomnianej powyżej biografii 
Michała Bohosiewicza zamiesz-
czonej w „Biuletynie OTK”, 
podczas gdy ja chciałbym wró-
cić do herbertowskiego motta 
niniejszego artykułu. Michał 
Andrzej Jan Bohosiewicz był 
bowiem z tych „jednych”, któ-
rzy mieli odwagę i siłę nieść 
w sobie „tamten świat” po dro-
gach wygnania.

Wbrew powszechnemu na-
kazowi milczenia o Lwowie, 
Kresach, polskim patriotyzmie 
mniejszości narodowych, dzie-
dzictwie kulturowym i nauko-
wym „tam” powstałym i stam-
tąd przywiezionym, wbrew 
zakazowi pisania, mówienia, 
prowadzenia badań nauko-
wych – on, wykorzystując swoje 
możliwości finansowe, kontakty 
w kraju i w świecie, możliwo-
ści wyjazdów, przez wszyst-
kie lata pracował, pracował, 
pracował... Zbierał i opraco-
wywał dokumenty do dziejów 
Ormian polskich, docierał do 
archiwów Wiednia, Budapesz-
tu, Bukaresztu i sowieckiego 
Lwowa, utrzymywał kontakty 
z większością polskich anty-
kwariatów, skupował wszelkie 
„armenika”, często ocalając 
od wyrzucenia na śmietnik 
bibeloty, drobiazgi, pamiąt-
ki z „tamtego świata”, książki, 
mapy, widokówki, obrazy etc. 
Jednocześnie był wraz z księ-
dzem Kazimierzem Roszką, 
prof. Antonim Jakubowiczem, 
Ludwikiem Teodorowiczem, 
Waldemarem Bohosiewiczem 
współtwórcą nieformalnego 
„centrum ormiańskiego” przy 
kościele ormiańskim w Gliwi-
cach. Wykorzystując swoją hi-
storyczną wiedzę i przebogate 
zbiory, redagował biogramy 
sławnych i zasłużonych Ormian 
w Polskim słowniku biograficz-
nym. Wraz z prof. Jakubowi-
czem przygotowywał odrębny 
Słownik biograficzny Ormian 
polskich. Szczególnie – będąc 
członkiem międzynarodowych 
towarzystw heraldycznych 
m.in. w Wiedniu i w Lejdzie 
(Holandia) – ceniony był za 
swoją biegłość w dziedzinie 
heraldyki, genealogii, hagio-
grafii, sfragistyki.

Kiedy w lutym 1980 roku – 
w związku z okrągłą 350. 
rocznicą unii Ormian polskich 
z Rzymem – Klub Inteligencji 
Katolickiej w Krakowie zorgani-
zował odczyt Tadeusza Żychie-
wicza o Kościele ormiańskim 
w Polsce, na którym spotkali 
się nie tylko Ormianie z Krako-
wa, musiało wybuchnąć... Od 
dłuższego już czasu Muzeum 
Etnograficzne w Krakowie, za 
sprawą dr. Janusza Kamockie-
go i Stanisława Donigiewicza, 
przygotowywało powołanie 
przy Polskim Towarzystwie 
Ludoznawczym Koła Zaintere-
sowań Kulturą Ormian. Obaj 
panowie wykorzystali odczyt 
w KIK, żeby zebranym tam Or-
mianom zaproponować wstą-
pienie do Koła, zastrzegając, 
aby w deklaracji wstąpienia 
w rubryce „specjalne zainte-
resowania” każdy wpisywał 
coś, co można by uznać za za-
interesowanie etnograficzne. 

„W ten sposób – jak napisał 
Janusz Kamocki w numerze 9 
„Biuletynu OTK” – przy od-
dziale krakowskim PTL po-
wstało koło, będące de facto 
zakamuflowanym Związkiem 
Ormian Polskich”.

Na zjeździe blisko pięciuset 
Ormian z całej Polski w dniach 
8–9 listopada 1980 roku 
pierwszym przewodniczącym 
tego Koła został właśnie „nasz” 
Michał Bohosiewicz. Jak go 
określił w swojej relacji ze zjaz-
du Leon Ter-Oganjan: „Michał 
Bohosiewicz – Zeus wieńcono-
śny”. Euforia jesieni 1980 roku 
dość szybko niestety skończyła 
się stanem wojennym, a wszel-
ka działalność społeczna nie-
kontrolowana przez władzę 
była nie tylko podejrzana, ale 
wręcz likwidowana. Mimo to 
raz ruszonego koła nie dawa-
ło się już zatrzymać. Zwolniło 
co prawda bieg na kilka lat, ale 
przecież Michał Bohosiewicz 
ze swoimi współpracownikami 
zorganizował i przeprowadził 
dwie duże sesje naukowe na 
tematy ormiańskie w Krako-
wie. W Gliwicach natomiast, 
w jedynym w Polsce kościele 
ormiańskokatolickim, przygo-
tował niespotykaną uroczystość 
– koronację cudownego ob-
razu Matki Boskiej Łysieckiej. 
Przygotował, bo stan zdrowia 
i wyeksploatowanego serca nie 
pozwolił mu doczekać uroczy-
stego dnia 3 września 1989 
roku. Zmarł 9 maja 1988 roku 
w Gliwicach.

Kontynuacja i wypełnienie jego 
misji znalazły wyraz w Ormiań-
skim Towarzystwie Kulturalnym 
w Krakowie, powołanym do ży-
cia w 1990 roku na bazie Ko-
ła Zainteresowań Kulturą Or-
mian przy PTL, a w roku 1995 
– w Związku Ormian w Polsce 
im. Ks. Abpa Józefa Teodoro-
wicza w Gliwicach. Pani Ewa 
(z Romaszkanów) Bohosie-
wicz-Żukowska we wspomnie-
niu o swoim mężu napisała: 
„Zgromadzone zbiory armeni-
ków pozostają chlubą rodziny 
i pamiątką najszlachetniejszej 
Jego pasji kolekcjonerskiej. 
Mam nadzieję, że w którymś 
z potomnych ujawni się taka 
sama pasja i podjęta zostanie 
przerwana praca Michała”.

Naszym zaś zadaniem – człon-
ków zarówno Związku Ormian, 
jak i OTK – powinno być zebra-
nie i zabezpieczenie opracowa-
nych przez Michała Bohosie-
wicza i Antoniego Jakubowicza 
materiałów i doprowadzenie 
do wydania Słownika biogra-
ficznego Ormian polskich. 

Bogdan Stanisław Kasprowicz
Astwacatur Ilovecy Gasparian

Prezydium zjazdu Ormian w KraKOwie. Przemawia michał BOhOsiewicz.  
za stOłem: BP alBin małysiaK i dr janusz KamOcKi. FOt. z archiwum Fundacji 
Kultury i dziedzictwa Ormian POlsKich
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Moja Mama, Romana z domu 
Łucka (16.01.1927–23.05.2014), 
urodziła się w Kutach nad wart-
ką rzeką Czeremosz, u stóp góry 
Owidiusz. Moja babcia, Katarzy-
na z Pogonowskich (28.10.1888
–03.1944), była Ormianką i 30 
stycznia 1910 r. wzięła w koście-
le ormiańskim ślub z kancelistą 
sądowym Szczepanem Łuckim 
(14.05.1881–12.10.1937), tam 
też ochrzciła moją mamę 12 lute-
go 1927 r. Jeden wuj mamy – Jan 
Pogonowski, był legionistą, inny 
– Stanisław Pogonowski, został 
zamordowany w Katyniu, a wuj 
ze strony ojca – Jakub Łucki, 
został zamordowany w Oświęci-
miu. Babcia Katarzyna, starsza 
siostra mojej mamy Helena (ur. 
21.11.1912), jej mąż, miejscowy 
poeta Władysław Drebot (ur. 
17.10.1910) i dwuletni syn Eu-
geniusz zostali zamordowani 
przez Ukraińców w marcu 1944 
roku. Babcia została pochowana 
w zbiorowej mogile. Brat ma-
my, Stanisław Łucki (3.05.1917
–28.01.2013), po miesięcznym 
pobycie pod okupacją sowiecką, 
23 października 1939 r. prze-
kroczył Czeremosz w Kutach 
i przedostał się do Rumunii. Po-
tem przez Grecję i Jugosławię 
udał się do Francji, gdzie brał 
aktywny udział we francuskim 
ruchu oporu.

Romana Łucka opuściła Ku-
ty po 6 stycznia 1946 r. wraz 
z ormiańską rodziną Osad-
ców i wraz z nimi osiedliła się 
w Oławie. Po przeprowadzce 
do Brzegu w 1948 r. utrzymy-
wała z tą rodziną stałe kontakty. 
W dzieciństwie często bywaliśmy 
w Oławie w domu Rozalii Osad-
cy (14.02.1897–10.05.1983), 
a jej córka, Aniela Osadca 
(19.01.1928–29.06.2014), 
przyjeżdżała do nas do Brzegu. 
Szczególnie często pojawiała się 
na początku sierpnia. Wtedy nie 
wiedzieliśmy, jaki był jej cel tych 
wizyt. Okazało się to jednak po 
latach. Nasza mama dwa razy 
w roku, przy specjalnych oka-
zjach rodzinnych spotkań, go-
towała nam zupę, której smak 
był niezapomniany i trudny 
do określenia, którą nazywała 
bardzo egzotycznie: gandża-
bur. Gdy pokazała nam kiedyś, 
z jakiego półproduktu w formie 
ususzonego czopka pochodzi 
jej esencjonalny smak, nazywa-
liśmy ją w naszej rodzinie zupą 
„czopkową”. Wtedy nie intere-
sowało nas, skąd mama brała 
te czopki. Z wiekiem zaczęło 
nas to bardziej ciekawić. Wtedy 
dopiero dowiedzieliśmy się, że 
nasza mama ma ormiańskie ko-
rzenie, a zupa „czopkowa” była 
specjałem ormiańskich miesz-
kańców Kut. Mama wyróżniała 
przy tym gandżabur, który się 
jadło z makaronem, i tot-mes 
(tak to zapamiętałem), który się 
jadło z wołowymi (a bardziej 

cielęcymi) uszkami. Gdy byliśmy 
już w szkole średniej, dowie-
dzieliśmy się, że dostarczycie-
lem owego półproduktu, który 
nosił równie egzotyczną nazwę 
chorutu, była Aniela Osadca 
z Oławy. Wtedy wyjaśniły się też 
jej sierpniowe wizyty w Brzegu. 
Okazało się bowiem, że przyjeż-
dżała specjalnie po pietruszkę.

Mój ojciec, Jan Nowak 
(19.03.1926–21.10.2003), któ-
ry pochodził z okolic Turku, 
był także wielkim miłośnikiem 
gandżaburu i dlatego obsadzał 
wyłącznie dla niego 2 ary po-
la pietruszką. Aniela zrywała 
z niej tylko młodziutkie pędy, 
tzw. serduszka. Przy tej okazji 
padało z naszej strony zawsze 
pytanie do naszej mamy, dlacze-
go nie przygotowuje własnego 
chorutu. Okazało się wtedy, że 
jego receptura to wielka tajem-
nica, której Aniela nie chciała 
zdradzić. Twierdziła, że zrobi 

to przed swoją śmiercią. Kiedy 
zmarła jej mama, Rozalia, zno-
wu namawialiśmy naszą mamę 
na wydobycie tajemniczego 
przepisu. Nic z tego! Aniela nie 
miała zamiaru zdradzać, jak 
powstaje ten ormiański specjał. 
W 1986 r. mama, podczas wi-
zyty w Oławie, stała się mimo-
wolnym świadkiem przygotowy-
wania chorutu. Już w następnym 
roku postanowiła przygotować 
go samodzielnie z odtworzenia. 
Była to pełna improwizacja, bo 
istotnym składnikiem chorutu 
była tzw. huślanka, czyli spe-
cjalnie przygotowane skwaśniałe 
mleko, którego recepturę nasza 
mama odtwarzała tylko z opo-
wiadań. Kolejne etapy produkcji 
były zresztą też jej intuicyjnymi 
działaniami. Kiedy jednak pew-
nego sierpniowego dnia zoba-
czyliśmy pietruszkowe czopki 
suszące się na słońcu w prze-
wiewnym miejscu, byliśmy szczę-
śliwi i pewni, że teraz częściej 
będziemy jedli zupę „czopkową”. 
Niestety zaczęliśmy grymasić, że 
chorut Anielki miał niezwykły 
grynszpanowy kolor, a nasz jest 
zgniłozielony, że jej czopki były 
bardziej kształtne. W smaku nie 
wyczuwaliśmy jednak różnicy 
pomiędzy naszym gandżaburem 

a tym z chorutu Anielki. Mama 
uniosła się jednak ambicją i wię-
cej własnego chorutu nie przy-
gotowywała. Korzystaliśmy więc 
dalej ze stałej dostawy z Oławy, 
która pozwalała nam gotować 
zupę tylko kilka razy w roku.

Wszystko zmieniło się w czerw-
cu 2011 r., kiedy to przypad-
kowo odwiedziłem koleżanki 
z Muzeum Etnograficznego we 
Wrocławiu. Obejrzałem wtedy 
wystawę „Z widokiem na  Ararat. 
Losy Ormian w Polsce”. Była to 
kolejna odsłona tej planszowej 
ekspozycji, przygotowanej przez 
Fundację Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich we współpra-
cy z Domem Spotkań z Histo-
rią oraz Towarzystwem Ormian 
Polskich. W pewnym momencie 
stanąłem jak wryty, bo zobaczy-
łem fotografię mojej babci, cioci 
i mamy, którą znałem z rodzin-
nego archiwum. Pochwaliłem 
się natychmiast koleżankom 

z muzeum, że moja rodzina po-
jawiła się na tej prezentacji. Kie-
dy wróciłem z tą informacją do 
mamy, też nie mogła uwierzyć 
i bardzo się wzruszyła, wykazu-
jąc także dumę.

To zapewne sprawiło, że kie-
rowniczka Muzeum Etnogra-
ficznego, Ela Berendt, zapro-
siła mnie do udziału w filmie 
poświęconym mniejszości or-
miańskiej w Polsce. W 2014 r. 
Muzeum Etnograficzne, Oddział 
Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu zrealizowało bowiem 
projekt „Dolny Śląsk. Lud, jego 
zwyczaje, sposób życia, pieśni, 
muzyka i tańce…”. Powstało 15 
filmów edukacyjnych poświęco-
nych powojennemu osadnic-
twu na Dolnym Śląsku. Jeden 
z nich poświęcony był Ormia-
nom, a ja opowiadałem w nim 
o odkrywaniu naszych ormiań-
skich korzeni przez kulinaria 
w postaci zupy gandżabur. Na 
promocji tego filmu w Muzeum 
Etnograficznym w dniu 16 maja 
2015 r. poznałem m.in. Ro-
manę Obrocką, niezastąpioną 
popularyzatorkę ormiańskiej 
kultury, dziennikarkę i współ-
założycielkę Towarzystwa Or-
mian Polskich. Wtedy mogliśmy 

spożyć kolejny raz gandżabur, 
a co najważniejsze – otrzymali-
śmy artystycznie wydrukowany 
przepis na wykonanie choru-
tu. To był pierwszy krok. Ko-
lejnym było zaproszenie mnie 
i mojej siostry, Barbary, przez 
panią Romanę do Obornik, do 
jej domu, gdzie w dniach od 1 
do 2 sierpnia 2015 r. odbywało 
się coroczne przygotowywanie 
chorutu – „Pietruszka 2015”. 
Najpierw znamienici goście 
o ormiańskich korzeniach rwali 
na ganku listki pietruszki, które 
potem były mielone i mieszane 
z przygotowaną wcześniej hu-
ślanką, a potem na przeszklo-
nej werandzie spożywaliśmy 
kolację, której główne danie 
stanowił gandżabur sporządzo-
ny z chorutu z poprzedniego 
roku. W czasie tych przygoto-
wań w kuchni pani Romy pilnie 
przyglądałem się kolejnym eta-
pom jego produkcji.

W 2014 r. w odstępie miesią-
ca zmarły moja mama i Aniela 
Osadca, które nie przekazały 
nam żadnych szczegółów, jak 
przygotować huślankę i sam 
chorut. Dodatkowo na stypie 
siostra Anieli i znajome oław-
skie, Ormianki, powiedziały 
nam, żebyśmy nie liczyli już na 
gotowy chorut. Po powrocie do 
domu uznaliśmy więc z żoną, 
iż czas najwyższy spróbować 
przygotować go samodzielnie. 
Nasze działania były więc po-
czątkowo pełną improwizacją 
i opierały się głównie na tym, 
co zobaczyłem w Obornikach 
i co wyczytaliśmy w otrzymanym 
przepisie. W 2016 r. w sierpniu 
powstała pierwsza partia samo-
dzielnie wykonanego chorutu. 
Trudności pojawiły się już na 
etapie zdobywania mleka, które 
mogłoby się skwasić, a powsta-
ła z niego huślanka nie wyszła 
też najlepiej. Pietruszka była 
w porządku, ale już sama pulpa 
po zmieszaniu z huślanką mia-
ła inny kolor niż chorut Anieli 
Osadcy. Czopki uformowały 
się jednak dobrze i pięknie za-
suszyły. Główną atrakcją świą-
tecznego stołu w grudniu 2016 
r. był więc gandżabur z wła-
snej produkcji chorutu. Nasze 
dzieci, Jagoda i Grzegorz oraz 
siostra Basia i ciocia Pola oraz 
siostrzeńcy Piotr i Szymon, ci, 
którzy znali smak gandżaburu 
mojej mamy i Anieli Osadcy, 
uznali, iż zupa smakuje jak ta 
naszej mamy, ale nie ma tego 
szmaragdowego koloru zupy 
Anieli. My pocieszaliśmy się jed-
nak tym, że u pani Obrockiej 
kolor był podobny do naszego.

To zachęciło nas do kolejnych 
eksperymentów w 2017 r. Uzna-
liśmy, iż grynszpanowy kolor to 
zasługa miedzianego garnka, 
w którym jest przygotowywana 
pietruszkowa masa. Dlatego 

intensywnie poszukiwaliśmy ta-
kiego prawdziwego, nie oszuki-
wanego rondelka. Udało się, ale 
niestety przygotowany w nim 
chorut dalej miał nieodpowied-
ni według nas kolor. Dzieliliśmy 
się nim mimo to z całą rodziną, 
a przygotowywany gandżabur 
zaczął się stawać naszą rodzinną 
kulinarną wizytówką. W dniach 
21–22 lipca 2018 r. zorganizo-
waliśmy nawet na wzór spotkań 
u pani Romy Obrockiej naszą 
rodzinną „Pietruszkę” w do-
mu mojej siostry w Osolinie. 
Przy pięknej pogodzie mieliśmy 
piękny „urobek”, co pozwoliło 
nam wyprodukować ponad 70 
czopków chorutu. Kolejny rok 
2019 i zdobyte wiejskie mleko 
udoskonaliły naszą produkcję 
huślanki, ale źle obliczone pro-
porcje sprawiły, że zakupiliśmy 
za dużo pietruszki, z której mo-
gliśmy wyprodukować ponad 
100 czopków. Dlatego przesta-
liśmy już je wydzielać naszej ro-
dzinie i znajomym, a gandżabur 
gości już na naszym stole nie 
tylko od święta. Zapropono-
wałem nawet mojej żonie Uli, 
która jest głównym wykonawcą 
chorutu, abyśmy sprzedawali 
go za pośrednictwem internetu, 
tam gdzie sami poszukiwaliśmy 
go wcześniej, kiedy skończyło 
nam źródło zaopatrzenia.

Kiedy opowiadam znajomym 
o gandżaburze, mam zawsze 
problem z określeniem spe-
cyfiki jego smaku. Brakuje mi 
słów, które właściwie opisywa-
łyby jego właściwości smakowe. 
Dlatego zamiast barwnie opisy-
wać, przy najbliższej nadarza-
jącej się okazji zawsze częstuję 
wszystkich zainteresowanych 
tym specjałem Ormian z Kut. 
To zawsze jest okazja do opo-
wiedzenia o swoich korzeniach 
i rodzinie. Magia chorutu i gan-
dżaburu jest wielka. Ostatnio 
poczęstowaliśmy nim ks. prof. 
Andrzeja Hanicha z Opola – au-
tora dwutomowej, monumen-
talnej książki kucharskiej, który 
nie ukrywał zachwytu nad jej 
specyficznym smakiem, a z po-
darowanych czopków chorutu 
już po tygodniu sam gotował 
gandżabur. Głosy zachwytu 
i podziękowania za „królewski” 
poczęstunek w postaci tej or-
miańskiej zupy, które zawsze 
słyszymy od gości po jej spoży-
ciu, są dla nas najlepszą zachętą 
do dalszej produkcji chorutu 
i gotowania gandżaburu, które 
dla nas i naszej rodziny są dziś 
jedynymi „reliktami” naszych 
ormiańskich korzeni i okazją, 
aby się nimi pochwalić przed 
światem. Obdarzeni chorutem 
nasi znajomi, którzy z Ormia-
nami nie mają wiele wspólnego, 
stają się natomiast mimowolny-
mi ambasadorami ormiańskiej 
kultury kulinarnej. 

Romuald Nowak

Gandżabur – zupa dzieciństwa
DZIEDZICTWO | O historii rodziny pochodzącej z Kut oraz o przygodzie z tradycyjną potrawą kuchni Ormian polskich pisze 
pan Romuald Nowak.

Skubiemy, Skubiemy, Skubiemy… Fot. archiwum rodzinne
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W maju 2021 roku w poznań-
skim wydawnictwie „Repli-
ka” (www.replika.eu) ukazała 
się książka Beaty Agopsowicz 
„Kresowa miłość”. W opisie 
redakcyjnym czytamy: W 1924 
roku mała ormiańska dziew-
czynka, Marysia Amirowicz, 
musi opuścić ukochane Kuty. 
Wraz z rodziną przenosi się 
do Stanisławowa, a po kil-
ku latach rozpoczyna studia 
we Lwowie, gdzie, choć jeszcze 
o tym nie wie, czeka miłość jej 
życia – przystojny student che-
mii, Antoni. Sielankę i szczęście 
zakochanych burzy wojna.

Czterdzieści lat później w ży-
cie starej i schorowanej Marii 
Amirowicz wkracza jej brata-
nica, Dorota, którą staruszka 
traktuje jak córkę i opowiada 
jej całe swoje życie, nie kryjąc 
rozgoryczenia i żalu do losu.
Nastaje rok 2013. Dagmara, 
nauczycielka matematyki, po-
znaje w Krośnie młodego inży-
niera, Adama i zakochuje się w 
nim z wzajemnością. 

Fabuła, na 336 stronach, do-
prowadzona jest do czasów 
współczesnych. Polecamy!

red

„Eseje wizualne” – 
Teodor Axentowicz

Polsko-ormiański electropop

Beletrystycznie o Kresach

Noc Muzeów 2021 za nami

KULTURA | Takie czasy, że mnóstwo twórczej 
aktywności, wszelkiego rodzaju, swój finał i pre-
mierę ma w Internecie. Ostatni rok, z powodu 
sytuacji jaka jest, spotęgował to zjawisko. Oby-
śmy z tego oceanu wyławiali same perły.MUZYKA | KIWI to artystyczny pseudonim Wiktorii Nazarian – wokalistki, 

kompozytorki i autorki tekstów z Krakowa. W zeszłym roku ukazała się 
jej debiutancka płyta „Nocą”.

KULTURA | Pomysł, aby w ramach Nocy Muzeów (15 maja) zaprosić miesz-
kańców i turystów na spacer historycznymi śladami Ormian po Starej 
Warszawie, okazał się trafiony w 100%.

Dedykowane ofiarom 
ludobójstwa i wojny
POEZJA| O poruszających efektach współpracy 
poetki Sony Van i aktorki Beaty Poźniak pisa-
liśmy już w „Awedisie” nr 43 s. 14, prezentując 
audiobook Droga do Nieba (2020).

Wyłowiliśmy takową: cykl „Ese-
je wizualne”, a w nim „Teodor 
Axentowicz”. Już sam tytuł – 
„Eseje wizualne” – brzmi za-
chęcająco, a bohater odcinka 
– Teodor Axentowicz – każe 
otworzyć Facebooka tylko na 
3 minuty i 15 sekund (w wy-
szukiwarce należy wpisać „Teo-
dor Axentowicz: wyrafinowany 
portrecista i mistrz pasteli”). 
W tym czasie przed oczami 
widzów przewijają się obrazy 
„wyrafinowanego portrecisty 
i mistrza pasteli”, o którym je-
go uczeń – Henryk Uziębło – 
pisał: Pozbawiony wszelkiej po-

zy był przede wszystkim sobą. 
Uroczy światowiec, fizycznie 
porywający kształtną, wysoką, 
szczupłą sylwetką. Fascynował 
nas młodych aparycją i nie-
zwykle męską urodą diabolicz-
nego bruneta. Tymże cytatem 
autorka eseju – Urszula Koza-
kowska-Zaucha – rozpoczyna 
filmowy komentarz.
„Eseje wizualne” – cykl w opar-
ciu o zbiory własne Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Ob-
razy do obejrzenia również 
w Internetowym Katalogu 
Zbiorów www.zbiory.mnk.pl .

red

KIWI jako artystka solowa za-
debiutowała prawie rok temu 
singlem „Zatraceni” – melan-
choliczną balladą w eterycz-
nym stylu z pogranicza electro-
popu i dreampopu. Niedługo 
potem ukazał się jej kolejny 
utwór „Nocą”, idący bardziej 
w stronę nowoczesnego hip-
hopu. Te dwa utwory znalazły 
się na debiutanckiej płycie 
artystki, która zawiera także 
cztery inne utwory. W kwestii 

wprowadzania elementów kul-
tury ormiańskiej do własnej 
twórczości KIWI w wywiadzie 
dla portalu rytmy.pl zadeklaro-
wała: „Chciałabym wprowadzić 
trochę orientalnych barw do 
mojej muzyki i pewnie w naj-
bliższej przyszłości się to wyda-
rzy. Nadal będzie to zrobione 
po mojemu, zderzone z elek-
troniką, ale postaram się poka-
zać Wam niektóre ormiańskie 
(i nie tylko) brzmienia.” jk

21 kwietnia Beata Poźniak za-
wiadomiła nas, że nowy tomik 
wierszy – Libretto dla pustyni – 
autorstwa Sony Van (Sona Ter-
Hovhannisyan), w tłumaczeniu 
prof. Jerzego Szokalskiego, 
wychodzi w rocznicę ludobój-
stwa Ormian, 24. kwietnia. Ten 
audiobook również czyta Beata 
Poźniak (dostępny na stronie 
www.audible.com).

Poetka Sona Van – urodzona 
w sowieckiej Armenii – z za-
wodu jest lekarzem i psycholo-

giem. Na stałe mieszka w Kali-
fornii. Jako poetka debiutowała 
w 1996 roku tomikiem Rays of 
Light. Beata Poźniak – uro-
dzona w Gdańsku – aktorka, 
reżyserka filmowa i teatralna, 
producentka filmowa, malar-
ka. Wszechstronna artystka 
w 1985 roku wyjechała do 
USA. Jak podaje Wikipedia: 
Jest pierwszą nieanglojęzyczną 
aktorką, która nagrała w ję-
zyku angielskim audiobooka 
(2014).

red

Okładka płyty „NOcą”

Nadspodziewanie dużo osób, 
bo ponad 200, odwiedziło 
nasze stoisko przed lokalem 
Fundacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich przy ulicy 
Świętojerskiej 12. Przewod-
nicy warszawscy oprowadzali 
zainteresowanych, którzy do 

ostatniej chwili zgłaszali się 
na zapowiedziane przez nas 
ormiańskie przechadzki po 
Starej Warszawie. Uczestnicy, 
bardzo zadowoleni ze spaceru, 
z wielu otrzymanych wiadomo-
ści i ciekawostek, przyznawali, 
że ten prawie nieznany temat 

niezwykle ich zainteresował, 
wiele osób deklarowało chęć 
odwiedzenia naszej tworzącej 
się ekspozycji muzealnej.
Ekipa Fundacji obdarowywała 
gości przygotowanymi map-
kami, ulotkami, publikacjami, 
zakładkami z ormiańskim al-
fabetem, na których Aharon 
Samvelyan – Ormianin, kle-
ryk seminarium duchownego 
w Warszawie, wpisywał imiona 
ormiańskimi literami. Na proś-
bę uczestników spaceru Aha-
ron Samvelyan odśpiewał jed-
ną z pieśni liturgii ormiańskiej, 
co spotkało się z ogromnym 
uznaniem słuchaczy.
Noc Muzeów, jak przystało na 
tę nazwę, zakończyliśmy po 
północy, zmęczeni, ale zado-
woleni i szczęśliwi z udanej ak-
cji dla mieszkańców i turystów 
odwiedzających Warszawę.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk
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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 Bibliote-
ka Publiczna, ul. Rajska 1, II piętro, 
31-124 Kraków

łódź
kontakt: Nune Hovhannisyan
tel. (+48) 536 808 707
e-mail: nairi.lodz@gmail.com
www.facebook.com/nairi.lodz
miejsce zajęć: Ormiańskie Centrum 
Edukacyjno-Kulturowe „Nairi”, ul. 
Piotrkowska 238, Łódź

warszawa – płock
kontakt: mgr Margarita Jeremian
tel. (+48) 601 068 368
e-mail: maga379@wp.pl
miejsca zajęć: zkoła 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 Towarzy-
stwie 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

Լոձ
կապ՝
Նունե Հովհաննիսյան
հեռ.` (+48) 536 808 707
էլ. փոստ` nairi.lodz@gmail.com
www.facebook.com/nairi.lodz
պարապմունքների վայրը` «Նաիրի» 
հայկական կրթամշակութային, կենտ-
րոն, Պիոտրկովսկա փող. 238, Լոձ

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
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Mama, Teresa Wójtowicz z do-
mu Borkowska,  po kądzieli 
z Teodorowiczów, urodziła się 
30 maja 1927 r. w Lublinie. 
Zmarła po krótkiej chorobie 
6 maja 2021 r. w Warszawie. 
Ojciec Mamy – Zygmunt Bor-
kowski, był przedwojennym 
sędzią, a po wojnie adwoka-
tem. Matka Mamy, Zofia z Ki-
lińskich, przed wojną była 
nauczycielką. Jej prababka, 
nauczycielka, wywodziła się 
z Teodorowiczów.

Mama z zawodu była dentyst-
ką. Stomatologię ukończyła 
na Akademii Medycznej we 
Wrocławiu. Pierwszą pracę 
podjęła w Fabryce Wagonów 
„Pafawag” we Wrocławiu. Na-
stępnie, w 1995 r., przeniosła 
się do Krasnegostawu, gdzie 
pracowała w Ośrodku Zdro-
wia do emerytury. Prowadziła 
także gabinet prywatny w Kras- 
nymstawie i Szczebrzeszynie. 
Większość swego życia spędziła 
w Krasnymstawie. Mama miała 
dwie pasje. Pierwszą była ro-
dzina: dzieci, wnuki i prawnuki. 
Była im oddana. A drugą była 
miłość ojczyzny, Polski. Przed 
wojną należała do harcerstwa; 
w 1939 r. była drużynową.

Do Armii Krajowej wstąpi-
ła wiosną 1943 r., na kilka 
miesięcy przed ukończeniem 
16 lat. Została zaprzysiężona 
w Turobinie, gdzie mieszka-
ła wraz z rodziną, i przyjęła 
pseudonim „Łęcka” – nazwisko 
głównej bohaterki powieści 
Lalka. Przysięgę odebrał Zyg-
munt Szumowski, pseudonim 
„Sędzimir”. Mama była sanita-
riuszką. Pracowała w szpitalu 
partyzanckim w Turobinie. Po-
nadto przenosiła konspiracyj-
ne wydawnictwa.

Po wojnie „wykonywała pole-
cenia organizacji”. Z tym że 
z biegiem czasu było tego co-
raz mniej. Ostatni raz „pocztę” 
przewoziła w 1953 r. Do czasów  
Gierka Mama była pod obser-

wacją, o czym przeczytała w ak-
tach IPN po rozpadzie Związku 
Sowieckiego. Po upadku ko-
muny była czynnym członkiem 
i organizatorem „Solidarności 
Ziemi Krasnostawskiej”. Osta-
nie ponad 20 lat swego życia 
spędzała w swojej ukochanej 
Okunince nad jeziorem Bia-
łym obok Włodawy, gdzie od 
1968 r. posiadała działkę 
rekreacyjną. Do swojej córki 
w Warszawie przyjeżdżała na 
wiosnę i jesień, a na zimę wy-
jeżdżała do syna do Holandii.

Mama bardzo popierała Radio 
Maryja. Zawsze głosowała na 
prawicę. Do końca życia in-
teresowała się polityką, świa-
tem. Ostatnią książką, którą 
przeczytała jeszcze w styczniu, 
była książka Jacka Bartosiaka 
Koniec końca Historii. Autora 
uważała za wizjonera. Wiedzę, 
dzięki smartfonowi, czerpała 
również z YouTube. Chętnie 
słuchała wykładów i dyskusji 
o świecie, ogrodzie, gotowa-
niu, polityce, kosmosie…

Mama spodziewała się śmierci, 
ale mimo to ona Ją zaskoczyła. 
Mama została pochowana 25 
czerwca 2021 r. na cmentarzu 
przy parafii św. Elżbiety w Po-
wsinie.

K. J. Mikulski

8 kwietnia 2021 roku odszedł do 
Pana dr Stanisław Dziedzic, 
historyk literatury, publicysta, 
animator kultury, wielce zasłu-
żony dla Krakowa. Ormianie 
polscy byli jedną z jego pasji ba-
dawczych i popularyzatorskich. 
Wspierał imprezy Ormiańskie-
go Towarzystwa Kulturalnego, 
w 2018 roku zorganizował 
w Krakowie konferencję nauko-
wą i wystawę poświęconą wkła-
dowi polskich Ormian w nie-
podległość Polski.

Był dziennikarzem, pedago-
giem uniwersyteckim, niezwy-
kle aktywnym uczestnikiem ży-
cia naukowego oraz autorem 
wielu publikacji. 

Wśród ponad tysiąca publika-
cji, jeden z głównych tematów 
stanowiła kultura dawnych 
polskich Kresów Wschodnich, 
bardzo dużo miejsca poświęcił 
też polskim Ormianom.

Za: armenopolonia.pl

Poszukiwanie krewnych
GENEALOGIA | W ostatnim „Awedisie” (nr 46, wiosna 2021) ukazał się frag-
ment wspomnienia Marii Migockiej. W biogramie M. Migockiej opubliko-
wanym w Wiki.Ormianie, pokazana została fotografia, częściowo opisana, 
z prośbą do Szanownych Czytelników o pomoc w rozpoznaniu osób wi-
docznych na zdjęciu. Uszczegółowienie opisu nadesłał nam 24 maja 2021 r. 
pan Bartłomiej Pęgiel-Kornecki.

Dr Stanisław Dziedzic

Wspomnienia
Teresa Wójtowicz

Osoby i sytuacje zidentyfikowała 
jego babcia – pani Janina Kor-
necka z Janowiczów, spowino-
wacona z Migockimi. Ponadto 
otrzymaliśmy kolejną fotografię 
z rodzinnego spotkania Janowi-
czów i Migockich oraz została 
właściwie opisana fotografia 
„Chrzciny” zamieszczona też 
w biogramie ks. Samuela Ma-
nugiewicza. Te trzy fotografie 
publikujemy na naszych łamach 
ze względu na liczną reprezen-
tację kuckiego środowiska, nie 
tylko ormiańkiego.
Ponadto pani Janina Kornecka, 
zamieszkała w Krakowie, po-
szukuje potomków małżeństwa 
Wojciecha Migockiego i Stani-
sławy z d. Wojewoda. Rodzi-
na po wojnie osiadła w Kato-
wicach. Janina Kornecka, tel. 
606 536 211.

Pan Bartłomiej Pęgiel-Kornecki 
przekazał nam, co następuje.
Zgodnie z informacją mojej 
Babci Janiny Korneckiej (rodzi-
na Janowiczów z Kut) na zdję-
ciu są osoby. Od lewej:
1. NN – być może Leopold 
Migocki 
2. Maria Migocka 
3. Marian Migocki 

4. NN – podobno jest to Jadwi-
ga Kozubowiczówna, ja jednak 
widzę pewne podobieństwo 
do osoby nr 8 z poniższego 
zdjęcia i jest podpisana jako 
Lusia Melnik „niania”
5. Wojciech Migocki
6. Stanisława Migocka
7. Mikołaj „Puńko” Janowicz 
8. NN.

W domu u moich rodziców 
w Kutach, spotkanie Janowi-
czów z Migockimi. Siedzą:
1. Stanisława Migocka (żona 
Wojtka 6)
2. Wujek „Polo” Leopold 
Migocki (mąż 4, teść 1, ojciec 
6 i 10)
3. Ksiądz „Manugel” Samuel 
Manugiewicz
4. Ciocia Maria Migocka (żona 
2, teściowa 1, mama 6 i 10) 
5. ? – (siostra mojej Babci 
Anny Janowicz)
Stoją:
6. Wojciech Migocki (mąż 1, 
syn 2 i 4, brat 10)
7. Wujek „Bohos” Piotr Jano-
wicz (brat mojej Mamy 12)
8. Lusia Melnik „niania”
9. Wujek „Puńko” Mikołaj 
Janowicz (brat mojej Mamy 12)
10. Marian Migocki (syn 2 i 4, 
brat 6)
11. Mój Tato Tadeusz Piekarski
12. Moja Mama Eugenia Pie-
karska z d. Janowicz
13. Pan Kaczkowski.

Janina Kornecka z domu Pie-
karska podaje: w domu moich 
rodziców w Kutach – 1938 r. – 
w czasie chrztu mojego brata, 
Zachariasza:
1. Minia Mojzesowicz, babcia 
mojej mamy

2. Maria Migocka, siostra 
mojej babci
3. Eugenia z Janowiczów Pie-
karska, moja mama
4. Tadeusz Piekarski, mój tata
5. Mikołaj „Puńko” Janowicz, 
brat mamy

6. Lusia Melnik-Hankiewicz 
„niania”
7. Marian Piekarski, mój brat
8. Wiktoria z Koziorowskich 
Janowiczowa, żona Piotra 
„Bohosa” Janowicza
9. Eugenia Martynowicz ku-
zynka mojej mamy
10. P. Kaczkowski
11. Piotr „Bohos” Janowicz, 
brat mamy
12. Aniela Gregorowicz, ciocia
13. Leopold Migocki, mąż 
Marii Migockiej
14. Zachariasz „Dziunek” 
Piekarski, mój brat
15. Klimcia Janowiczowa, 
gospodyni księdza
16. Ks Samuel „Manugel” 
Manugiewicz.
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