
Հայկական արմատներով այս ականավոր լեհի մահվան 
140-րդ տարելիցը հունվարին էր, իսկ մարտին նրա ծննդյան 
200-ամյակն է: Այս առիթով Լեհաստանի Հանրապետության 
Սեյմը նրան հռչակեց 2022 թվականի հովանավորներից 
մեկը՝ գնահատելով «Իգնատի Լուկասևիչի մեծ և արտասովոր 
արժանիքները Լեհաստանի արդյունաբերության և տնտեսու- 
թյան համար, ինչպես նաև նրա նվիրվածությունը հայրենիքի 
անկախության համար մղվող պայքարին և աշխատողների 
նկատմամբ հոգատարությանը»։

biografia | Ojciec przemysłu naftowego, 
chemik, farmaceuta, wynalazca, przedsiębiorca, 
a jednocześnie wielki patriota, spiskowiec, poli-
tyk, społecznik i filantrop – trwa Rok Ignacego 
Łukasiewicza.

Solidarni z Ormianami z Ukrainy

WYDARZENIA | Po ataku Rosji na Ukrainę  
cała Polska ruszyła na pomoc uchodźcom  
zza wschodniej granicy. To również czas dużej 
mobilizacji w kręgach społeczności ormiańskiej.

Օգնություն ուկրաինահայերին

we lwowie trwa zabezpieczanie zabytków przed możliwym zniszczeniem w czasie działań militarnych rosji.  
do schronu trafia figura chrystusa z kaplicy ukrzyżowania, znajdującej się na dziedzińcu katedry ormiańskiej.  
ta fotografia – „zdjęcie z krzyża” – rozsyłana w internecie jest znakiem nadziei: za trzy dni chrystus powstanie 
z martwych. czytaj więcej na str. 6  
po prawej – kaplica po renowacji przeprowadzonej przez fundację kultury i dziedzictwa ormian polskich z fun-
duszy polskiego ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. fot. fb (2022) oraz romana cielątkowska (2013)

Լվովում շարունակվում են հուշարձանների պաշտպանության աշխատանքները։ ապաստարան է տեղափոխվեԼ 
հայկական տաճարի բակում գտնվող խաչեԼության մատուռից քրիստոսի արձանը։ համացանցում տեղադրված 
այս Լուսանկարը՝ «խաչից իջեցնեԼը», հույսի նշան է. երեք օրից քրիստոսը հարություն կառնի։ ավեԼին 
կարդացեք 6-րդ էջում։
աջ կողմում մատուռը՝ Լեհաստանի մշակույթի և ազգային ժառանգության նախարարության միջոցներով 
Լեհահայերի մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի կողմից իրականացված վերանորոգումից հետո։ 
Լուս.՝ Ֆբ(2022) և ռոմանա չեԼոնտկովսկա (2013)

միջոցառումներ | Ուկրաինայի վրա 
Ռուսաստանի հարձակումից հետո 
ամբողջ Լեհաստանը օգնության ձեռք 
մեկնեց արեւելյան սահմանից ժամանող 
փախստականներին: Սա նաեւ մեծ 
մոբիլիզացիայի ժամանակ է հայ համայնքի 
շրջանում։
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Rok Łukasiewicza Լուկասեւիչի տարի
կենսագրություն | Նավթային արդյունա-
բերության հայր, քիմիկոս, դեղագործ, գյուտա- 
րար, ձեռնարկատեր եւ միեւնույն ժամանակ 
մեծ հայրենասեր, ապստամբ, քաղաքական 
գործիչ, հասարակական ակտիվիստ եւ 
բարերար. ընթանում է Լուկասեւիչի տարին:

Շարունակությունը` էջ 9

«Օրական պատասխանում եմ մեկ տասնյակից ավելի 
հեռախոսազանգերի,- պատմում է Պշեմիսլից՝ իրավաբան 
Արման Բադալյանը, ով ռուսական հարձակումից 
անմիջապես հետո իր հեռախոսահամարը հանրայնացրեց 
Ուկրաինայից ժամանած փախստականներին՝ ովքեր 
իրավական խորհրդատվության կարիք ունեին,– խոսում 
եմ լեհերեն, անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն: Մտածեցի, որ 
օգտակար կլինեմ։

– Odbieram po kilkanaście te-
lefonów dziennie – mówi Ar-
man Badalyan, radca prawny 
z Przemyśla, który krótko po 
rosyjskiej napaści udostępnił 
swój numer telefonu ucieki-
nierom z Ukrainy, potrzebują-
cym porady prawnej. – Mówię 
po polsku, angielsku, rosyjsku 
i ormiańsku. Pomyślałem, że się 
przydam. Zwłaszcza że wśród 
uchodźców są moi rodacy 

– mówi młody prawnik, któ-
ry – z niewielkimi przerwami 
– mieszka w Polsce od 5. ro-
ku życia. – Ludzie pytają o swój 
status prawny i procedury zwią-
zane z legalizacją pobytu – wy-
mienia Arman, który dodatko-
wo dyżuruje również w punkcie 
pomocy prawnej, utworzonym 
przez Okręgową Izbę Radców 
Prawnych w Rzeszowie.

Շարունակությունը` էջ 3

Dokończenie na str. 2

W styczniu przypadała 140. 
rocznica śmierci, a w marcu 
200. rocznica urodzin tego wy-
bitnego Polaka o ormiańskich 
korzeniach.

Z tej okazji Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej uczynił go 
jednym z patronów 2022 roku, 

doceniając „wielkie i niezwykłe 
zasługi Ignacego Łukasiewicza 
dla przemysłu i gospodarki 
Polski, a także Jego zaangażo-
wanie w walkę o niepodległość 
Ojczyzny oraz dbałość o pra-
cowników”.

Dokończenie na str. 8

իգնատի Լուկասևիչ (1822-1882), 
Լուս.՝ ազգային թվային արխիվի 
հավաքածուից

ignacy łukasiewicz (1822-1882),  
fot. ze zbiorów narodowego 
archiwum cyfrowego
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Drodzy Czytelnicy!
Ostatnie tygodnie wszyscy 
przeżywamy w cieniu brutal-
nej agresji Rosji na Ukrainę. 
Z niepokojem spoglądamy za 
wschodnią granicę. Z troską 
obserwujemy kolejne setki 
tysięcy uchodźców przyby-
wających do Polski. Z podzi-
wem patrzymy na ogromną 
mobilizację Polaków, z jaką 
starają się ich przyjąć i ugo-
ścić. Społeczność ormiańska 
również nie pozostaje obojęt-
na, szczególnie na losy swo-
ich rodaków, także masowo 
uciekających z Ukrainy, która 
była domem dla około 100 
tys. Ormian.
W kontekście tych wyda-
rzeń wracają wspomnienia 
związane z niedawną wojną 
w Arcachu. Do tematu tego 
powrócił również Parlament 
Europejski, który w specjal-
nej rezolucji zdecydowanie 
potępił „prowadzoną przez 
Azerbejdżan politykę wyma-
zywania i negowania armeń-
skiego dziedzictwa kulturo-
wego w Górskim Karabachu 
i jego sąsiedztwie”, uznając 
jednocześnie opisane działa-
nia za „część szerszego wzor-
ca systematycznej, państwo-
wej polityki ormianofobii”. 
Ten ważny głos w obronie or-
miańskiej kultury został nie-
stety zagłuszony przez huk 
rosyjskich bomb.
W cieniu wojny na Ukrainie 
celebrowano również 30-lecie  
nawiązania stosunków dyplo-
matycznych pomiędzy Rze-
cząpospolitą Polską a Repu-
bliką Armenii. Historię tych 
relacji przybliżamy na na-
szych łamach.
W tym numerze rozpoczyna-
my też obchody Roku Ignace-
go Łukasiewicza. Przypomi-
namy sylwetkę tego – niestety 
trochę zapomnianego – wy-
nalazcy i przedsiębiorcy or-
miańskiego pochodzenia. 
Zaś już w kolejnym wydaniu 
zaprezentujemy wakacyjny 
przewodnik „Śladami Łuka-
siewicza”.
Na koniec odnotujmy też na-
sze małe święto. Trzymacie 
bowiem w dłoniach, Drodzy 
Czytelnicy, pięćdziesiąty już 
numer „Awedisu”. Dziękuje-
my, że jesteście z nami i liczy-
my, że kolejne wydania będą 
przyjmowane z taką samą 
życzliwością, jaką darzyliście 
nas dotychczas.

Redakcja

– Zaangażowaliśmy się w zbiór-
kę na rzecz ukraińskich szpi-
tali. W gotowości mieliśmy też 
dwa busy, gdyby trzeba było 
jechać po kogoś na granicę. 
Nasze lektorki na bieżąco po-
magały jako tłumaczki w za-
jęciach terapeutycznych dla 
dzieci z Ukrainy – mówi Var-
tan Ayvazyan, który prowadzi 
w Gliwicach szkołę językową. 
– Postanowiliśmy też ufundo-
wać bezpłatny kurs języka pol-
skiego dla dzieci z Ukrainy. Na 
razie utworzyliśmy dwie grupy. 
Ale, jeśli będzie taka potrzeba, 
pomyślimy o otwarciu kolej-
nych. Chcemy w ten sposób 
nawiązać też kontakt z całymi 
rodzinami, poznać ich potrze-
by i wziąć na stałe pod opiekę 
– podkreśla Vartan.
Na pomoc ruszyły także orga-
nizacje ormiańskie. – Zdecy-
dowaliśmy się zorganizować 
oddzielną zrzutkę, żeby pomóc 
ukraińskim Ormianom ucieka-
jącym przed wojną. Ze zgroma-
dzonych środków będą mogli 
skorzystać wszyscy potrzebują-
cy uchodźcy z Ukrainy, którzy 
mają pochodzenie ormiańskie – 
deklaruje Hayk Hovhannisyan, 
reprezentujący stowarzyszenie 
polsko-ormiańskie LEHAHAY-
ER. – Uruchomiliśmy również 
bezpłatne tłumaczenia doku-
mentów z języka ormiańskiego 
na język polski (i odwrotnie) dla 
ormiańskich uchodźców z Ukra-
iny – dodaje tłumacz, znany 
również z łamów „Awedisu”.
Na Ukrainie żyje duża – bo 
licząca blisko 100 tys. osób 
– mniejszość ormiańska. Jak 
poinformowała Ambasada Re-
publiki Armenii w Polsce, Or-
mian przekraczających w tych 
dniach polsko-ukraińską gra-
nicę są setki. W związku z tym 
na granicę osobiście pojechał 
ambasador Samvel Mkrtchian.
Ormiańscy uchodźcy pochodzą 
z różnych części Ukrainy – m.in. 
Charkowa, Kijowa i Lwowa. 
Niektórym udało się zabrać ze 
sobą najpotrzebniejsze rzeczy. 
Inni uciekli tylko w tym, co mie-
li na sobie. Ambasada Armenii 
w ścisłej współpracy z Fundacją 
Polsko-Ormiańską oraz człon-
kami ormiańskiej społeczności 
stara się zaoferować im wszel-
ką możliwą pomoc. Już na po-

czątku marca kilkadziesiąt osób 
prosiło o znalezienie mieszka-
nia oraz o wsparcie finansowe 
przy organizacji powrotu do Ar-
menii. Część Ormian chce poje-
chać dalej – do Niemiec, Austrii 
czy Francji. Są też tacy, którzy 
planują zostać w Polsce.
Fundacja Polsko-Ormiańska 
wspiera tych Ormian, którzy 
nie posiadają ukraińskiego 
paszportu, gdyż ich nie obej-
mują udogodnienia oferowane 
obywatelom Ukrainy. Przyjeż-
dżając do Warszawy, mogą li-
czyć na przyjęcie na kilka dni 
w siedzibie FPO. – Teraz jest 
tam grupa około 25 kobiet 
i dzieci. Cała społeczność bar-
dzo pomaga. Ktoś kupi bilet, 
ktoś inny przyniesie jedzenie, 
dostarczy wodę, załatwi ma-
terace i pościel, przywiezie 
kolejne osoby z dworca. Co-
dziennie odwiedza nas dusz-
pasterz Apostolskiego Ko-
ścioła Ormiańskiego o. Taron 
Ghulikyan. Przyjmujemy też 
naszych rodaków do siebie 
do domu. W sumie w pomoc 
zaangażowało się około 200 
osób – opowiada Diana Hova-
kimyan, manager FPO. – Bę-
dziemy działać tak długo, jak 
będzie potrzeba – zapewnia.

***
Przedstawiciel mniejszości or-
miańskiej w Komisji Wspólnej 

Rządu i Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych Bogdan Ka-
sprowicz uruchomił Centrum 
Koordynacyjne Pomocy Or-
mianom z Ukrainy. Kontakt: 
41-902 Bytom, ul. Moniuszki 
9/5, tel. 602 131 933, e-mail: 
biurokasprowicz@interia.pl.
W przypadku zaistnienia po-
trzeb dla uchodźców i ich ro-
dzin należy przesyłać następu-
jące informacje:
1 – listę osób i instytucji po-
trzebujących pomocy
2 – miejsce udzielenia pomocy 
(Ukraina, Polska)
3 – kategorię koniecznej pomocy:
• rzeczowa (medykamenty, 
żywność, odzież)
• finansowa (np. pieniądze na 
przejazd, na zakup opału)
• organizacyjna (np. pomoc 
w emigracji do Polski, innych 
państw europejskich).
Wpłat na fundusz pomocowy 
można dokonywać na konto:

Bogdan Kasprowicz
69 2490 0005 0000 4000 

6893 2625
z dopiskiem „Pomoc-Ukraina-

-Ormianie”.
Wsparcie otrzymać można 
również w Ambasadzie Repu-
bliki Armenii w Polsce, kon-
taktując się z Alviną Hovsepyan 
– tel. 22 899 09 40, e-mail: 
sekretariat@armenia.internetdsi.pl.

Sylwia Uryga

Od redakcji

Փետրվարի 27-ին՝ Մեծ Պահքի առաջին կիրակի օրը, ՈւկրաինայՈւՄ 
բնակվՈղ լեհերի Ու հայերի և Ուկրաինայի հաՄար աղՈթք է հնչեցվել 
հայկական ծիսակարգՈվ Պատարագի ժաՄանակ, Որը ՄատՈւցվել է ՊրՈֆ. 
յՈւզեֆ (հՈվսեՓ) նաՈւՄՈվիչի կՈղՄից վարշավայի բիելանիՈւՄ գտնվՈղ 
եկեղեցՈւՄ։ սկՈւտեղին դրված գՈւՄարը լեհաստանի կարիտասի ՄիջՈցՈվ 
ՓՈխանցվել է ռՈւս ագրեսՈրի դեՄ ՄարտընչՈղ Ուկրաինացիներին 
օգնելՈւ հաՄար։ լՈւսանկարՈւՄ՝ հավատացյալները ՄՈտենՈւՄ են 
քահանային՝ իրենց գլխին ՄՈխիր ցանելՈւ։ լՈւս.՝ վլադիսլավ դենցա

W skrócie
Dwujęzyczna Encyklo-
pEDia ormian polskich

5 stycznia 2022 roku minister 
edukacji i nauki podpisał 
decyzję o przyznaniu finanso-
wania w 9. konkursie Naro-
dowego Programu Rozwoju 
Humanistyki w module „Dzie-
dzictwo narodowe” (z 2019 
roku). Wśród projektów, które 
wygrały konkurs, znajduje się 
dwujęzyczna, polska i angiel-
ska, Encyklopedia Ormian 
polskich. Beneficjentem 
grantu jest Fundacja Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich 
w Warszawie. Zespół, który 
pod kierunkiem Andrzeja A. 
Zięby będzie realizował pro-
jekt, składa się głównie z pra-
cowników Ośrodka Badań nad 
Kulturą Ormiańską w Polsce, 
a także warszawskiej Fundacji 
i wrocławskiego Instytutu 
Piramowicza. O założeniach 
i etapach realizacji projektu 
informacje będą ukazywać się 
na stronie Ośrodka w osob-
nym dziale.

www.armenopolonia.pl

Համառոտ
լեհահայերի երկլեզՈւ 
հանրագիտարանը

2022 թ. հունվարի 
5-ին ԿԳ նախարարը 
ստորագրել է «Ազգային 
ժառանգություն» (2019 թ.) 
մոդուլով հումանիտար 
գիտությունների զարգա-
ցման ազգային ծրագրի 9-րդ 
մրցույթում ֆինանսավորում 
տրամադրելու մասին 
որոշումը։ Հաղթող նախա- 
գծերի թվում էր լեհահայերի 
երկլեզու՝ լեհերեն և անգլերեն 
հանրագիտարանը: 
Դրամաշնորհի շահառուն 
Վարշավայի Լեհահայոց 
մշակույթի և ժառանգության 
հիմնադրամն է: Թիմը, 
որը Անջեյ Ա. Ժեմբայի 
ղեկավարությամբ կիրա-
կանացնի նախագիծը, 
բաղկացած է հիմնականում 
Լեհաստանում Հայկա-կան 
մշակույթի հետազոտու-
թյունների կենտրոնի, 
ինչպես նաև Վարշավայի 
Հիմնադրամի և Վրոցլավի 
Պիրամովիչի ինստիտուտի 
աշխատակիցներից: 
Նախագծի իրականացման 
նախադրյալների և փուլերի 
մասին տեղեկատվությունը 
կտեղադրվի Կենտրոնի 
կայքում՝ առանձին բաժնում:

www.armenopolonia.pl

za ukrainę oraz polaków i ormian na ukrainiE moDlono się 27 lutEgo, 
w i niEDziElę wiElkiEgo postu (niEDziEla DobrEgo Życia), poDczas mszy św. 
w obrząDku ormiańskim, sprawowanEj przEz ks. prof. józEfa naumowicza 
w kościElE na warszawskich biElanach. taca została przEkazana za 
pośrEDnictwEm caritas polska na pomoc ukraińcom walczącym z rosyj-
skim agrEsorEm. na zDjęciu: wiErni poDchoDzą, by ksiąDz posypał im głowy 
popiołEm. fot. właDysław DEńca

Dokończenie ze str. 1

Solidarni z Ormianami 
z Ukrainy

Ostatnie pożegnanie Krzysztofa Pendereckiego
Na 29 marca 2022 r. – już 
po zamknięciu tego numeru 
„Awedisu” – zaplanowano uro-
czysty pogrzeb Krzysztofa Pen-
dereckiego. Prochy wybitnego 
kompozytora spoczną w Pan-
teonie Narodowym w krypcie 
pod prezbiterium kościoła św. 
św. Piotra i Pawła w Krakowie. 
Krzysztof Penderecki zmarł 
29 marca 2020 r. w wieku 86 

lat. 2 kwietnia 2020 r. odbyła 
się msza pogrzebowa. Z powo-
du pandemii Covid-19 uroczy-
stość miała charakter zamknię-
ty. Urna z prochami Mistrza 
została tymczasowo złożona 
w kościele św. Floriana.
Krzysztof Penderecki urodził 
się 23 listopada 1933 r. w Dę-
bicy. Był jednym z największych 
współczesnych kompozytorów 

i dyrygentów oraz jednym 
z najbardziej znanych Polaków 
na świecie. Wielokrotnie na-
wiązywał do swojego ormiań-
skiego pochodzenia. Więcej 
o tej wybitnej postaci można 
przeczytać pod linkiem: http://
www.wiki.ormianie.pl/index.
php?title=Krzysztof_Pende-
recki.
Tekst red., fot. Wikimedia.org
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Հատկապես, որ փախստականների թվում իմ 
հայրենակիցներն են,– ասում է երիտասարդ 
իրավաբանը, ով կարճ ընդմիջումներով 5 
տարեկանից ապրում է Լեհաստանում,– մարդիկ 
հարցնում են Լեհաստանում իրենց օրինական 
կարգավիճակի և կացության օրինականացման 
հետ կապված ընթացակարգերի մասին, - 
նշում է Արմանը, ով նաև հերթապահում է 
իրավաբանական օգնության կետում, որը 
ստեղծվել է Ժեշուվի Իրավախորհրդատուների 
մարզային պա-լատի կողմից»։
«Ներգրավվեցինք ուկրաինական հիվանդա-
նոցների համար դրամահավաքին։ Երկու 
միկրոավտոբուս էլ պատրաստ ունեինք, եթե 
ինչ-որ մեկի համար անհրաժեշտ լիներ սահման 
գնալ։ Մեր ուսուցիչները որպես թարգմանիչներ 
օգնել են Ուկրաինայից ժամանած երեխաների 
թերապևտիկ դասընթացներին,– պատմում 
է Վարդան Այվազյանը, ով Գլիվիցեում 
լեզուների ուսուցման դպրոց է վարում,– 
որոշեցինք նաև ֆինանսավորել լեհերենի 
անվճար դասընթացներ Ուկրաինայից եկած 
երեխաների համար: Առայժմ երկու խումբ 
ենք ստեղծել։ Սակայն, եթե անհրաժեշտ լինի, 
կմտածենք ևս մեկը բացելու մասին։ Այդպիսով 
ցանկանում ենք կապ հաստատել նաև ամբողջ 
ընտանիքների հետ, ճանոթանալ նրանց 
կարիքներին և մշտական խնամքի տակ առնել 
նրանց,- ընդգծում է Վարդանը»։
Օգնություն են տրամադրում նաև հայկական 
կազմակերպությունները. «Որոշեցինք առանձին 
դրամահավաք կազմակերպել՝ պատերազմի 
հետևանքով փախստական դարձած 
ուկրաինահայերին օգնելու համար։ Հավաքված 
միջոցներից կարող են օգտվել Ուկրաինայից 
եկած բոլոր այն կարիքավոր փախստականները, 
որոնք հայկական ծագում ունեն,– 
հայտարարում է Հայկ Հովհաննիսյանը, ով 
ներկայացնում է լեհ-հայկական «ԼԵՀԱՀԱՅԵՐ» 
հասարակական կազմակերպությունը,– նրանց 
համար առաջարկում ենք նաև փաստաթղթերի 
անվճար թարգմանություն՝ հայերենից լեհերեն 
(և հակառակը),- ավելացնում է արտոնագրված 
թարգմանիչը, ով հայտնի է նաև «Ավետիսի» 
էջերից»։
Ուկրաինայում հայկական փոքրամասնությունը 
մեծ թիվ է կազմում՝ գրեթե 100 հազար։ 
Ինչպես տեղեկացնում է Լեհաստանում ՀՀ 
դեսպանությունը, այս օրերին լեհ-ուկրաինական 
սահմանը հատում են հարյուրավոր հայեր։ Այդ 
կապակցությամբ դեսպան Սամվել Մկրտչյանը 
անձամբ է սահման մեկնել։
Հայ փախստականները ժամանում են 
Ուկրաինայի տարբեր մասերից՝ Խարկով, Կիև 
և Լվով։ Նրանցից ոմանց հաջողվել է իրենց հետ 
վերցնել ամենաանհրաժեշտ իրերը։ Մյուսները 
կարողացել են փախչել միայն իրենց կրած 
հագուստով։ Հայաստանի դեսպանությունը, 
Լեհ-հայկական հիմնա-դրամի և հայ համայնքի 
անդամների հետ սերտ համագործակցությամբ, 
փորձում է նրանց առաջարկել հնարավոր ողջ 
օգնու-թյունը։ Արդեն մարտի սկզբին մի քանի 
տասնյակ մարդ խնդրել է բնակարան գտնել 
և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել 
Հայաստան վերադարձը կազմակերպելու 
համար։ Հայերի մի մասը ցանկանում է ճար-
ունակել ճանապարհը դեպի Գերմանիա, 
Ավստրիա կամ Ֆրանսիա։ Կան նաև այն- 
պիսիք, ովքեր ծրագրում են մնալ Լեհա-
ստանում։
Լեհ-հայկական հիմնադրամն աջակցում է 
այն հայերին, որոնք չունեն ուկրաինական 
անձնագիր, քանզի Ուկրաինայի քաղաքա-
ցիներին առաջարկվող հարմարությունները 
նրանց չեն ներառում։ Ժամանելով Վարշավա՝ 
նրանք կարող են մի քանի օր մնալ ԼՀՀ-ի 
կենտրոնակայանում։ «Այժմ կա այնտեղ մոտ 
25 կանանց և երեխաների խումբ։ Ամբողջ 
համայնքը շատ է օգնում։ Մեկը տոմս է գնում, 

մյուսը ուտելիք և ջուր բերում, դասավորում 
ներքնակներն ու անկողինը, կայարանից 
էլի մարդ բերում։ Ամեն օր մեզ է այցելում 
Հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր հովիվ 
հայր Տարոն Վարդապետ Ղուլիկյանը։ Մեր 
հայրենակիցներին նաև ընդունում ենք մեր 
տներում։ Ընդհանուր առմամբ, օգնության 
համար ներգրավվել է մոտ 200 մարդ,– 
տեղեկացնում է ԼՀՀ-ի մենեջեր Դիանա 
Հովակիմյանը,– կգործենք այնքան ժամանակ, 
քանի դեռ դրա կարիքը կա,- վստահեցնում է 
նա»։

***
Կառավարության և ազգային և էթնիկ 
փոքրամասնությունների համատեղ 
հանձնաժողովում հայերի ներկայացուցչի 
կողմից ստեղծվել է Ուկրաինայի հայերի 
օգնության համակարգող կենտրոն: Հասցե՝ 41-
902 Բիտոմ, Մոնիուշկա 9/5, հեռ.՝ 602 131 933, 
էլ.փոստ՝ biurokasprowicz@interia.pl.
Փախստականների և նրանց ընտանիքների 
համար օգնության անհրաժեշտություն առա-
ջանալու դեպքում անհրաժեշտ է ուղարկել 
հետևյալ տեղեկությունները.
1 – օգնության կարիք ունեցող մարդկանց և 
հաստատությունների ցանկը
2 – օգնության հատկացման վայր (Ուկրաինա, 
Լեհաստան)
3 – անհրաժեշտ օգնության տեսակը
• նյութական (դեղորայք, սնունդ, հագուստ)
• ֆինանսական (օրինակ՝ գումար ճանապա-
րհորդության, վառելիքի համար)
• կազմակերպչական (օրինակ՝ օգնություն 
Լեհաստան և այլ եվրոպական երկրներ 
արտագաղթելու հարցում)
Օգնության հիմնադրամին վճարումները 
կարողեն կատարվել հետևյալ հաշվեհամարով.

Բոգդան Կասպրովիչ
69 2490 0005 0000 4000 6893 2625 

«Օգնություն-Ուկրաինա-հայեր» նշումով։
Աջակցությունը հասանելի է նաև 
Լեհաստանում Հայաստանի 
Հանրապետության դեսպանատանը` Ալվինա 
Հովսեփյանի հետ կապ հաստատելու միջոցով. 
հեռ.՝ 22 899 09 40, էլ. փոստ՝ sekretariat@arme-
nia.internetdsi.pl

Սիլվիա Ուրիգա

W skrócie
ArmeniAn StAte  
Symphony orcheStrA

Na stronie internetowej ma-
gazynu muzycznego „Presto” 
4 stycznia 2022 r. ukazał się 
wywiad z Sergeyem Smbaty-
anem, zatytułowany „W na-
szym brzmieniu jest coś unika-
towo armeńskiego”.
Sergey Smbatyan jest dyry-
gentem Armenian State Sym-
phony Orchestra w Erywaniu. 
Prowadzący wywiad, dzienni-
karz Jacek Kornak, rozpoczyna 
pytaniem: Historia Armenian 
State Symphony Orchestra jest 
niezwykła. Szesnaście lat te-
mu wraz z innymi studentami 
konserwatorium w Erywaniu 
założyliście zespół składający 
się z młodych muzyków. Dziś 
jest to wysokiej klasy, profesjo-
nalna orkiestra, która koncer-
tuje w najważniejszych salach 
koncertowych Europy. Jak do-
konałeś tego cudu?
Warto przeczytać ciąg dalszy 
tej rozmowy. Sergey Smbatyan 
z wielką pasją i miłością współ-
tworzył orkiestrę i z nie mniej-
szą czułością pięknie o tym 
opowiada.
Czytaj całość: https://presto-
portal.pl/sergey-smbatyan-w-
naszym-brzmieniu-jest-cos-
unikatowo-armenskiego 

Znak jedności 
z WAtykAnem

Papież Franciszek potwierdził 
wspólnotę kościelną z nowym 
patriarchą Cylicji dla Ormian 
katolików Rafaelem Bedrosem 
XXI Minassianem. Stało się to 2 
lutego w Uroczystość Ofiarowa-
nia Pańskiego podczas Eucha-
rystii sprawowanej w Bazylice 
Świętego Piotra w Watykanie. 
W koncelebrze uczestniczył 
również prefekt Kongregacji 
Kościołów Wschodnich kard. 
Leonardo Sandri. Następnie 
patriarcha przewodniczył, 
odbywającemu się w dniach 
4-12 lutego w Papieskim Ko-
legium Ormiańskim w Rzymie, 
Synodowi biskupów Kościoła 
ormiańskokatolickiego. Pro-
gram obrad obejmował przede 
wszystkim ocenę ogólnej sytu-
acji i potrzeb ormiańskiego 
Kościoła katolickiego oraz pro-
blematykę i zadania jego epar-
chii na świecie. Przedmiotem 
szczególnej uwagi były stosun-
ki z Kościołami siostrzanymi.

Օգնություն 
ուկրաինահայերին

Շարունակություն 1-ին Էջի

Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։  
ԼուՍ.՝ «ՊրեՍտո» ամՍագրի։

Dyrygent Sergey SmbAtyAn. 
Fot. mAgAzyn preSto

Համառոտ
ՀայաՍտանի Պետական 
Սիմֆոնիկ նվագախումբ

«Պրեստո» երաժշտական 
ամսագրի կայքում 2022 թ. 
հունվարի 4-ին հրապարա-
կվել է հարցազրույց Սերգեյ 
Սմբատյանի հետ՝ «Մեր 
հնչողության մեջ յուրահա-
տուկ հայկական բան 
կա» վերնագրով։ Սերգեյ 
Սմբատյանը Երևանում 
Հայաստանի պետական 
սիմֆոնիկ նվագախմբի 
դիրիժորն է։ Լրագրող 
Յացեկ Կորնակը 
հարցազրույցը սկսում 
է հետևյալ հարցով. 
«Հայաստանի պետական 
սիմֆոնիկ նվագախմբի 
պատմությունն արտառոց 
է։ Տասնվեց տարի առաջ 
Երևանի կոնսերվատորիայի 
մյուս ուսանողների հետ 
ստեղծեցիք երիտասարդ 
երաժիշտների խումբ։ 
Այսօր այն բարձրակարգ, 
պրոֆեսիոնալ նվագախումբ 
է, որը ելույթ է ունենում 
Եվրոպայի կարևորագույն 
համերգասրահներում։ 
Ինչպե՞ս եք իրագործել այս 
հրաշքը»։
Արժե կարդալ այս զրույցի 
շարունակությունը։ 
Սերգեյ Սմբատյանը մեծ 
կրքով ու սիրով հիմնել է 
նվագախումբը և ոչ պակաս 
քնքշությամբ էլ պատմում է 
այդ մասին։
Կարդացեք ամբողջը՝ https://
prestoportal.pl/sergey-smba-
tyan-w-naszym-brzmieniu-jest-
cos-unikatowo-armenskiego 

վատիկանի Հետ 
միաՍնության նշան

Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապը 
հաստատել է եկեղեցական 
միությունը Կիլիկիո Հայ 
Կաթողիկե նոր պատրիարք 
Ռաֆայել Պետրոս XXI 
Մինասյանի հետ։ Դա 
տեղի է ունեցել փետրվարի 
2-ին Վատիկանի Սուրբ 
Պետրոսի բազիլիկում 
Տեառնընդառաջի 
տոնին մատուցված 
հաղորդության ժամանակ: 
Հանդիսությանը ներկա էր 
նաև Արևելյան եկեղեցիների 
միաբանության պրեֆեկտ 
կարդինալ Լեոնարդո 
Սանդրին։ Այնուհետև 
պատրիարքը նախագահել է 
փետրվարի 4-ից 12-ը Հռոմի 
պապական հայկական 
վարժարանում տեղի 
ունեցած Հայ Կաթողիկե 
եպիսկոպոսների Սինոդում: 
Օրակարգում նախևառաջ 
Հայ Կաթողիկե եկեղեցու 
ընդհանուր իրավիճակի և 
կարիքների, ինչպես նաև 
աշխարհում նրա թեմի 
խնդիրների ու առաջա-
դրանքների գնահատումն 
էր։ Առանձնակի 
ուշադրության առարկա 
էին քույր եկեղեցիների հետ 
հարաբերությունները։

Հայ-ԼեՀական ՀաՍարակական կոմիտեն Զաբժեի 
ՀաՍարակական օգնության քաղաքային կենտրոնին 
1,5 տոննա նվեր է տրամաԴրեԼ ուկրաինայից 
փախՍտականների Համար։ «մենք՝ ՀայերՍ, շատ 
Լավ գիտենք, թե ինչ է ՊատերաԶմը։ ՀույՍ ունենք, 
որ Դրա մղձավանջից տուժած ուկրաինացիները 
չեն մոռացվի այնՊեՍ, ինչՊեՍ երկու տարի առաջ 
արցախում աԴրբեջանի Հարձակման ԶոՀերը»,- 
ընԴգծեԼ է ՀԼՀկ-ի նախագաՀ Հրաչյա բոյաջանը։ 
ԼուՍ.՝ Հայ-ԼեՀական ՀաՍարակական կոմիտեի արխ.

ormiańsko-Polski komitet sPołecZny PrZekaZał 
miejskiemu ośrodkowi Pomocy sPołecZnej w ZabrZu 
1,5 tony darów dla uchodźców Z ukrainy. – my 
ormianie doskonale wiemy, cZym jest wojna. mamy 
nadZieję, że dotknięci jej kosZmarem ukraińcy, nie 
Zostaną ZaPomniani, tak jak ofiary naPaści aZerbej-
dżanu w Górskim karabachu niesPełna dwa lata temu 
– Podkreślił hracZja bojadżjan, PrZewodnicZący oPks. 
fot. arch. ormiańsko-PolskieGo komitetu sPołecZneGo
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Na linii Warszawa–Erywań. Debata byłych 

Relacje między narodami or-
miańskim i polskim kształto-
wały się przez wiele stuleci, 
jednak na poziomie oficjalnym 
zawiązane zostały dopiero 
26 lutego 1992 roku. Doku-
ment podpisany przez mini-
strów spraw zagranicznych 
Republiki Armenii (Raffiego 
Howannisiana) i Rzeczypospo-
litej Polskiej (Krzysztofa Skubi-
szewskiego) bez wątpienia dał 
impuls do zacieśnienia relacji 
kulturalnych i politycznych, 
które wszak trwały już kilkaset 
lat, ale w sposób niesformali-
zowany. Dopiero upadek ZSRS 
i całego bloku komunistyczne-
go, a wraz z nim utworzenie 
niepodległych państw otwo-
rzyło nowy rozdział w stosun-
kach dwustronnych Armenii 
i Polski.
Krakowska debata zgroma-
dziła byłych ambasadorów 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Erywaniu i miała na celu 
znalezienie odpowiedzi na py-
tania: jak z perspektywy minio-
nych dziesięcioleci oceniamy 
polsko-ormiańskie stosunki; 
czy możemy mówić o stabil-
nym partnerstwie, przyjaźni, 
czy o chłodnym pragmatyzmie 
politycznym; jaki wpływ na te 
stosunki miała i ma geopolity-
ka oraz aktualna sytuacja mię-
dzynarodowa; jak relacje mię-
dzypaństwowe przekładały się 
na poznawanie się i wzajemne 
postrzeganie obu społeczeństw 
(polskiego i ormiańskiego), na 
współpracę kulturalną i eko-
nomiczną, a przede wszystkim 
na zwyczajne stosunki między-
ludzkie. 
Zgodnie z założeniem organi-
zatorów wśród gości znaleźli 
się wyłącznie byli ambasado-
rowie Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Erywaniu: Wiktor Ross 
(2003–2004), dr Tomasz Kno-
the (2004–2009), Zdzisław 
A. Raczyński (2010–2014),  

Marek Nowakowski (2014–
2017), a także Anna Maria 
Knothe i Jadwiga Nowakow-
ska. Spotkanie poprowadzili 
krakowscy armeniści Andrzej 
A. Zięba i Jakub Osiecki. Po 
krótkim wprowadzeniu do dys-
kusji, przygotowanym przez 
Andrzeja Ziębę, głos zabrał 
Wiktor Ross – politolog, rosjo-
znawca i wykładowca Studium 
Europy Wschodniej Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Ambasa-
dor Ross, pracujący od 1991 
roku w polskiej dyplomacji, 
po raz pierwszy trafił na Za-
kaukazie jeszcze w latach 90. 
Tymczasem na placówkę dy-
plomatyczną w Erywaniu udał 
się właśnie w 2003 roku. 
Wiktor Ross wspominał trud-
ne początki funkcjonowania 
ambasady, która w pierwszych 
latach mieściła się przy słyn-
nym bazarze przy alei Mesro-
pa Masztoca. Nieco łatwiejsze 
okoliczności do pełnienia misji 
dyplomatycznej miał Zdzisław 
Raczyński, który do Erywa-
nia dotarł na początku 2010 
roku. Wcześniej Zdzisław Ra-
czyński w latach 2004–2007 
pełnił funkcję ambasadora 
w Tunezji, a po powrocie do 
Polski w latach 2007–2009 
pracował w Departamencie 
Strategii i Planowania Polityki 
Zagranicznej MSZ. Dnia 24 
listopada 2009 roku otrzy-
mał nominację na stanowisko 
ambasadora Rzeczypospolitej 
Polskiej w Erywaniu.
Jak zaznaczył w swoim wystą-
pieniu Raczyński, początek XXI 
wieku w relacjach Polski i Ar-
menii był szczególny. Polska 
postrzegana była na Kaukazie 
Południowym jako lider prze-
mian politycznych. Była już 
wówczas członkiem NATO oraz 
Unii Europejskiej i uważana 
była za najdynamiczniej rozwi-
jający się kraj w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Jednak jak 

podkreślił ambasador Raczyń-
ski, przyjeżdżając do Armenii, 
miał świadomość, że relacje 
bilateralne Polski i Armenii 
mają swoje wyraźne ograni-
czenia. Dla Armenii w owym 
czasie kluczowe pozostawało 
zapewnienie bezpieczeństwa, 
stabilności granic oraz rozwią-
zanie sporu wokół Górskiego 
Karabachu. W żadnych z tych 
zadań politycznych – jak wspo-
mniał Zdzisław Raczyński – 
Polska nie była w stanie pomóc 
Armenii. Podjęto jednak próbę 
nawiązania bliższych relacji 
ekonomicznych. Inwestycjami 
w Armenii zainteresowana by-
ła między innymi firma pocho-
dząca z Wielkopolski, produ-
kująca namioty, Lubawa S.A., 
ale po kilku latach współpraca 
została zerwana i niestety nie 
udało się już jej kontynuować.
Wątek kulturalny w relacjach 
Polski i Armenii, z kolei poru-
szył w swojej wypowiedzi dr To-
masz Knothe – historyk, praw-
nik, absolwent moskiewskiego 
Instytutu Stosunków Między-

narodowych. Tomasz Knothe 
od ponad 25 lat związany jest 
z polską dyplomacją. Począt-
kowo służył w Departamen-
cie Europy Wschodniej MSZ, 
a także jako stały przedstawi-
ciel RP przy Biurze ONZ w Ge-
newie. Ambasadą w Erywaniu 
kierował w latach 2004–2009. 
Tomasz Knothe wspomniał 
w swojej wypowiedzi bliskie 
relacje Krzysztofa Penderec-
kiego z Armenią. Opowiedział, 
jakim prestiżem i estymą cie-
szyła się jego muzyka w Ery-
waniu. Organizowane przez 
Operę Erywańską recitale Pen-
dereckiego gromadziły tysiące 
melomanów. Ambasador Kno-
the przypomniał także postać 
Krzysztofa Zanussiego, który 
odwiedzał Armenię przy oka-
zji Międzynarodowego Festi-
walu Filmowego Złota Morela. 
Jak przypomniał, sale kinowe 
wypełnione były kinomanami 
po brzegi przy okazji filmów 
i warsztatów przygotowanych 
przez Zanussiego. Olbrzymie 
wrażenie na Ormianach wy-
warła również postać innego 
Polaka, Jana Pawła II. Piel-
grzymka papieża do Armenii 
była wydarzeniem niezwykle 
ważnym w stosunkach Polski 
i Armenii. Przemówienie Jana 
Pawła II w kontekście ludobój-
stwa Ormian odbiło się szero-
kim echem w całej Armenii, 
nie tylko wśród katolików.
W pierwszej części dyskusji 
nad stosunkami Polski i Arme-
nii wyraźnie wybrzmiała wypo-
wiedź Marka Nowakowskiego, 
który kierował ambasadą RP 
w latach 2014–2017. 
Marek Nowakowski zwrócił 
uwagę na fakt, że od 2015 ro-
ku dyplomacja polska popełni-
ła wiele błędów w kontekście 
relacji z Erywaniem. Jednym 
z nich była absencja prezyden-
ta Bronisława Komorowskiego 
na obchodach stulecia ludo-
bójstwa Ormian. Od tego mo-

mentu – jak zaznaczył Marek 
Nowakowski – można mówić 
o coraz chłodniejszych stosun-
kach i nieporozumieniach na 
linii Warszawa–Erywań. Am-
basador Nowakowski w barw-
ny sposób przywołał również 
postać byłego prezydenta Ar-
menii Serża Sarkisjana, który 
w Polsce niesłusznie jedno-
znacznie traktowany był przez 
polski MSZ jako sojusznik Ro-
sji, co znacząco obniżało jego 
notowania nad Wisłą. Marek 
Nowakowski zwrócił również 
uwagę, że armeńska polityka 
zagraniczna poza oczywistym 
wymiarem pragmatycznym, 
związanym z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i utrzymaniem 
ciągłości państwa, ma także 
bardzo silny wymiar symbo-
liczny, czego polski MSZ cza-
sami nie rozumiał i nie potrafił 
odpowiednio uszanować. Wraz 
z oziębieniem politycznym nie-
stety przyszło również poluź-
nienie relacji gospodarczych – 
zerwany został m.in. kontrakt 
polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych na druk pasz-
portów dla obywateli Republiki 
Armenii. 
Marek Nowakowski i Zdzi-
sław Raczyński zgodzili się, że 
mankamentem naszych relacji 
od 30 lat jest w zasadzie brak 
długofalowego planu działania 
i nakreślenia wyraźnych ram 
i płaszczyzn współpracy. Ta 
konstatacja nie dotyka jednak 
– całe szczęście – obszaru kul-
tury. Wydarzeniem bez prece-
densu była wystawa malarstwa 
Teodora Axentowicza – polskie-
go Ormianina, rektora Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
wybitnego portrecisty. Ekspo-
zycja otwarta została w Galerii 
Narodowej w Erywaniu, a na 
wernisażu pojawili się najwyżsi 
dostojnicy z obu państw: prezy-
dent Serż Sarkisjan z małżonką 
oraz pani prezydentowa Anna 
Komorowska. 

KraKowsKa debata zgromadziła byłych ambasadorów rzeczypospolitej polsKiej w erywaniu. ze zbiorów jaKuba 
osiecKiego.

uczestnicy debaty. od prawej: mareK nowaKowsKi, zdzisław a. raczyńsKi, Krzysztof stopKa, Vigen yeremyan, 
jadwiga nowaKowsKa, andrzej a. zięba, jaKub osiecKi. ze zbiorów jaKuba osiecKiego

wydarzenia | Organizatorzy krakowskiej serii odczytowej „Porozmawiajmy o Armenii” 25 lutego 2022 roku przygotowali 
w Collegium Maius – Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego szczególne spotkanie. Tym razem pretekstem do rozmów była 
30. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii.
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Trzydzieści lat stosunków 
dyplomatycznych między 
Polską a Armenią
WYDARZENIA | Trzydzieści lat temu, 26 lutego 1992 r., Rzeczpospolita  
Polska po raz pierwszy w historiii nawiązała stosunki dyplomatyczne  
z niepodległym państwem Ormian – Republiką Armenii.

Z tej okazji Jego Ekscelencja 
Samvel Mkrtchian ambasa-
dor Armenii w Polsce wydał 
raut, czyli uroczyste przyjęcie 
w Ambasadzie, na które obok 
wielu postaci z życia politycz-
nego i społecznego Ormian 
w Polsce zostałem zaproszony 

i ja, jako przedstawiciel Or-
mian w Komisji Wspólnej Rzą-
du i Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych.
Któż to więc tam, czyli w war-
szawskiej willi przy ul. Bekasów 
50, nie tańcował – niekoniecznie 
dlatego, że od niedzieli trwa or-
miański post, lecz przede wszyst-
kim dlatego, że jak chce słownik 
wyrazów obcych: „raut to uro-
czyste przyjęcie, bez tańców”.
A więc specjałami ormiańskiej 
kuchni, wybornym winem 
i brandy „Ararat” raczyli się 
w przerwach pomiędzy ofi-
cjalnymi przemówieniami i ży-
wymi rozmowami w grupach, 
podgrupach i indywidualnych. 
Brali w nich udział zaprosze-
ni przez Pana Ambasadora  
Mkrtchiana goście, m.in. były 
ambasador Polski w Armenii 
Tomasz Knothe, Konsul Ge-
neralny Shushanik Grigoryan, 
Sekretarz Ambasady Manushak 
Kochunts, Konsul Honorowy 
Republiki Armenii w Polsce 
Rafał Choma; polskie władze 
państwowe reprezentował dy-
rektor Andrzej Sosnowski z Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, a także 
niżej podpisany (jako członek 
Komisji Rządowej) z żoną 
Grażyną (jako wiceprezesem 
Związku Ormian w Polsce) oraz 
licznie zgromadzeni przedsta-
wiciele Ormian w Polsce, m.in. 
Jan Abgarowicz, Arsen Ovsepy-
an, Hraczia Bojadżian.

Oczywiście toasty i zakąski by-
ły nieco później – zaczął nato-
miast Pan Ambasador, który 
na tle pięknego olbrzymiego, 
kolorowego okolicznościowego 
plakatu przypomniał drogę od 
podpisania w dniu 26 lutego 
1992 r. dokumentu o nawią-

zaniu stosunków dyplomatycz-
nych między Rzecząpospolitą 
Polską w Republiką Armenii, 
poprzez realne otworzenie 
Ambasady w Warszawie w ro-
ku 1998, po stan dzisiejszy. 
Podkreślił niezwykle ważną 
dla państwa armeńskiego wy-
mianę naukową, kulturalną 
i coraz to bardziej rosnące ob-
roty gospodarcze, podkreślił 
też pomoc państwa polskiego 
i Polaków dla umęczonych woj-
ną Ormian w Arcachu. 
Zanim Pan Ambasador zdążył 
wznieść toast za przyjaźń pol-
sko-armeńską, głos zabrał ni-
żej podpisany.
Przypomniałem, powtarzając 
za prof. Krzysztofem Stopką, 
że realne stosunki między-
państwowe zostały nawiąza-
ne już blisko siedem wieków 
temu (1367 r.), kiedy to król 
Kazimierz Wielki wydał przy-
wilej zezwalający Ormianom 
na utworzenie biskupstwa we 
Lwowie, przywilej dotarł do 
siedziby katolikosa w Sis, a ten 
wyznaczył biskupa Grzegorza 
na stolec we Lwowie.
I to był pierwszy i ostatni (do 
1992 r.) akt stosunków dyplo-
matycznych polsko-armeń-
skich.
Jak podkreśliłem – nie dlatego, 
że ani my, ani Ormianie nie 
chcieliśmy. Po prostu długi-
mi okresami historii i Polacy, 
i Ormianie byli pozbawieni 
własnego państwa. Dopiero 30 

lat temu, po rozpadzie Związ-
ku Sowieckiego, otworzyły się 
możliwości dla naszych suwe-
rennych narodów i niepodleg-
łych państw.
Patrząc na sytuację miedzy-
narodową, na to, co dzieje się 
na naszej wschodniej granicy, 

na napaść Rosji na Ukrainę – 
musimy pielęgnować stosunki 
polsko-armeńskie, pilnować 
suwerenności i niepodległości 
obydwu państw, z największym 
wysiłkiem i zdecydowaniem 
bronić pokoju i wielowiekowej 
tradycji przyjaźni między na-
szymi narodami.
Na zakończenie rzekłem, już 
głosem bardziej donośnym:
Kecce Hajastan. Kecce Le-
chastan. Ajsor, vaxy, miszt! – 
Niech żyje Armenia. Niech żyje 
Polska. Dzisiaj, jutro, zawsze!
A potem gospodarz wzniósł 
starym araratem toast „za 
przyjaźń armeńsko-polską” 
i podzielił ogromny tort, wspa-
niale dekorowany słodkimi fla-
gami Armenii i Polski.
I ja tam byłem, i w Waszym, 
Drodzy Czytelnicy, imieniu ja-
dłem i piłem, lecz możecie mi 
wierzyć – nie za dużo, bo od 
niedzieli ormiański post, a po-
za tym w kuluarach królował 
tylko jeden temat – sytuacja na 
Ukrainie, i nastroje w związku 
z tym były bardzo minorowe. 
W rozmowach  dominowały 
przymiarki do ewentualnej 
pomocy dla Ormian z Ukra-
iny, którzy wraz z uchodźcami 
ukraińskimi mogą znaleźć się 
na Polskiej granicy.
Co niestety właśnie realizuje 
się na naszych oczach.

Bogdan Stanisław Kasprowicz
Astwacatur Ilovacy Gasparyan

Jego ekscelencJa samvel mkrtchian ambasador republiki armenii w polsce ze swoimi gośćmi z okazJi 30-lecia 
nawiązania stosunków dyplomatycznych miedzy polską a armenią. Fot. ambasada armenii

ambasadorów
W dyskusji przygotowanej 
przez krakowskie środowi-
sko armenistów wzięły udział 
również panie Jadwiga Nowa-
kowska i Maria Anna Knothe. 
Ta druga podzieliła się swoimi 
refleksjami związanymi z re-
lacjami społecznymi panują-
cymi w Armenii, które 20 lat 
temu były nieco zaskakujące 
dla przeciętnego Polaka. Pa-
ni Knothe wspominała okres, 
kiedy pracowała jako lektorka 
języka polskiego na Uniwer-
sytecie im. W. Briusowa. Pani 
Jadwiga Nowakowska tym-
czasem, z charakterystyczną 
sobie łagodnością przybliżyła 
kulisy realizacji filmu doku-
mentalnego „Kraj wojny, kraj 
marzeń”, którego była reży-
serką. Ta ważna historia filmo-
wa w ustach Pani Jadwigi była 
również opowieścią o zwykłych 
Ormianach, których pozna-
ła w Karabachu i w Armenii, 
dzięki którym powstał ten cen-
ny film. 
Zgromadzeni w Collegium 
Maius oraz uczestnicy on-line 
zgodnie przyznali, że najważ-
niejszym i najcenniejszym wy-
miarem naszych wzajemnych 
relacji polsko-ormiańskich 
jest wymiar ogólnoludzki. Nie-
zwykle trudny do uchwycenia 
i do opisania jest właśnie ten 
aspekt relacji Polski i Armenii, 
ale niewątpliwie jest on funda-
mentem i ozdobą wielowieko-
wych kontaktów między naszy-
mi krajami. 
Do debaty dołączyli także zna-
mienici goście, biorąc udział 
w dyskusji lub chociażby dzię-
kując za możliwość spotka-
nia się w wyjątkowym gronie. 
W tym duchu wypowiadali 
się były ambasador Armenii 
w Warszawie Edgar Ghazaryan  
oraz przewodnicząca Polonii 
Liana Harutyunian, a także 
Marianna Karakejan z ambasa-
dy w Erywaniu, która w imie-
niu aktualnego ambasadora 
RP w Armenii, Pawła Cieplaka,  

serdecznie podziękowa-
ła wszystkim uczestnikom. 
Niestety w związku z wojną 
w Ukrainie udział ambasado-
ra Cieplaka w debacie nie był 
możliwy. Bardzo cenne były 
spostrzeżenia Adama Terlec-
kiego, który przywołał wyda-
rzenia sprzed 30 lat, kiedy 
do Krakowa zaczęli napływać 
pierwsi uchodźcy z Armenii, 
bądź to po trzęsieniu ziemi 
w Giumri i Spitaku, bądź jako 
wychodźcy z Arcachu. Adam 
Terlecki przypomniał, że brak 
placówki dyplomatycznej Ar-
menii na terytorium Rzeczy-
pospolitej był sporą przeszko-
dą w formalizowaniu pobytu 
i integracji nowoprzybyłych 
na polskiej ziemi. Ambasada 
Republiki Armenii w Warsza-
wie powstała dopiero w 1998 
roku, zatem przez niemal 6 lat 
obywatele Armenii nie mogli li-
czyć na pomoc ze strony włas-
nej placówki dyplomatycznej. 
Ze strony Vahrama Mkhita-
ryana padło również pyta-
nie o ewentualne powołanie 
w przyszłości katedry armeni-
styki w Warszawie czy Krako-
wie. Odpowiedzi na to pytanie 
udzielił moderator spotkania 
Andrzej Zięba, który nieste-
ty rozwiał wszelkie nadzieje, 
iż takowa jednostka miałaby 
powstać w najbliższym cza-
sie. Obecnie jedyną jednostką 
naukową zajmującą się bada-
niami armenistycznymi w Pol-
sce jest Ośrodek Badań nad 
Kulturą Ormiańską w Polsce, 
działający w Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie. 
Trwające niemal trzy godziny 
spotkanie zakończył apel o dal-
sze rozwijanie dwustronnych 
stosunków i wspólne opraco-
wanie dokumentu, który bę-
dzie drogowskazem do peł-
niejszego zrozumienia i jeszcze 
bardziej dojrzałych relacji na 
płaszczyźnie ekonomicznej, 
kulturowej i politycznej.

 Jakub Osiecki
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Zabezpieczanie 
zabytków Lwowa

Krzyż męczeństwa

WYDARZENIA | Rada Miejska Lwowa podjęła decyzję o ochronie zabytków 
przed działaniami wojennymi.

WYDARZENIA | Siedem miejsc męczeństwa narodu polskiego w latach 
1939–1945 upamiętniono w kościele św. Piotra i Pawła i Sanktuarium  
Matki Bożej Łaskawej w Gdańsku. Uroczystość poświęcenia Krzyża  
Pamięci odbyła się w niedzielę 16 stycznia 2022 r.

Bezcenne dzieła sztuki są 
przenoszone w bezpieczne 
miejsca do schronów. To, cze-
go nie można przenieść, jest 
zabezpieczane przeciwpożaro-
wo i wzmacniane obudowami. 
Na prośbę ukraińskich konser-
watorów w akcję pomocy włą-
czyła się Fundacja Dziedzictwa 
Kulturowego wspólnie z miej-
skimi konserwatorami zabyt-
ków z całej Polski. 

Lwów jest największym ze-
społem polskiej architektury 
zabytkowej na świecie. Jego 
historyczne centrum zostało 
wpisane w 1998 r. na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO. 

Od blisko trzech dekad trwa 
rewaloryzacja zabytków Lwo-
wa, prowadzona przez polsko-
-ukraińskie zespoły konserwa-
torów, finansowana z budżetu 
państwa polskiego.
W tym wielkim dziele nasza 
fundacja ma również swój 
udział. W latach 2010–2013 
z dotacji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pro-
wadziła rewaloryzację kaplicy 
Ukrzyżowania, zwanej Golgotą, 
znajdującej się na dziedzińcu 
katedry ormiańskiej. Wspania-
łego osiemnastowiecznego za-
bytku, polichromowanej, drew-
nianej kompozycji rzeźbiarskiej 
przedstawiającej ukrzyżowane-
go Chrystusa i dwie kobiece 
postacie: Matkę Bożą i Marię 
Magdalenę. 

FuNDAcjA DZIEDZIctWA KultuRoWEgo (https://WWW.FAcEbooK.com/
fundacjadziedzictwakulturowego) zorganizowała zbiórkę sprzętu 
i środków zabezpieczających (gaśnic proszkowych, gaśnic pianowych, 
koców przeciwpożarowych, tkanin ognioodpornych, wełny mineralnej, 
taśm montażowych) do ochrony zabytków w ukrainie. ogłosiła na ten 
cel również zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl (https://zrzutka.
pl/sg67k8). z zebranych środków zakupiony zostanie brakujący sprzęt 
przeciwpożarowy.

Լվովի 
հուշարձանների 
պաշտպանությունը
կենսագրություն | Լվովի քաղաքային 
խորհուրդը հուշարձանները ռազմական 
գործողություններից պաշտպանելու որոշում է 
կայացրել։ 
Արվեստի անգին գործերը տեղափոխվում են 
ապաստարաններ։ Այն, ինչ հնարավոր չէր տեղափոխել, 
ամրացվել է պատյաններով հրդեհից պաշտպանելու համար: 
Ուկրաինացի ռեստավրատորների խնդրանքով ակցիային 
է միացել Մշակութային ժառանգության հիմնադրամը՝ 
ամբողջ Լեհաստանից հուշարձանների մունիցիպալ 
ռեստավրատորների հետ միասին։ 
Լվովում է գտնվում լեհական պատմական ճարտարա-
պետության խոշորագույն հավաքածուն աշխարհում։ 
Նրա պատմական կենտրոնը 1998 թվականին ներառվել 
է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության 
ցանկում։ Շուրջ երեք տասնամյակ շարունակվում է Լվովի 
հուշարձանների վերականգնումը, որն իրականացվում է 
լեհ-ուկրաինական ռեստավրատորների խմբերի կողմից՝ 
ֆինանսավորվելով Լեհաստանի պետական բյուջեից։
Այս մեծ գործում իր բաժինն ունի նաև մեր հիմնադրամը, 
որը 2010–2013 թթ. Մշակույթի և Ազգային Ժառանգության 
նախարարության դրամաշնորհով վերականգնել է Գողգոթա 
անունով հայտնի Խաչելության մատուռը, որը գտնվում է 
հայկական տաճարի բակում։ Այն 18-րդ դարի հիասքանչ 
հուշարձան է, պոլիքրոմ փայտե քանդակագործական 
կոմպոզիցիա, որը պատկերում է խաչված Քրիստոսին 
և երկու կին կերպարների՝ Աստվածամորը և Մարիամ 
Մագդաղենացուն: 
Խաչելության վերականգնված մատուռի հանձնման 
հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ 2013 
թվականի սեպտեմբերի 15-ին՝ Լվովի հայկական տաճարի 
650-ամյակի տոնակատարության ժամանակ։
10 տարին չլրացած...
2022 թ. մարտի 5-ին Ֆեյսբուքում հայտնվեց տեղեկություն՝ 
«Գողգոթայի» պաշտպանությունը ցուցադրող 
լուսանկարներով։ Խմբի ամենահին տարրը՝ Քրիստոսի 
կերպարանքը, հնարավոր է, 15-րդ դարից, տեղափոխվել 
է ապաստարան։ Վերջին անգամ այն պաշտպանվել է 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։

www.ordynariat.ormianie.pl, www.skarbnica.ormianie.pl 
Մշակութային ժառանգության հիՄնադրաՄը կազՄակերպել է 
սարքավորուՄների և պաշտպանության Միջոցների հավաքագրուՄ 
(փոշե կրակՄարիչներ, փրփրաՄարիչներ, հակահրդեհային ծածկոցներ, 
հրակայուն գործվածքներ, Միներալային բաՄբակ, Մոնտաժային 
ժապավեններ) ուկրաինայի հուշարձանների պաշտպանության հաՄար: 
այդ նպատակով նաև դրաՄահավաք է հայտարարվել websiterzutka.pl 
կայքուՄ (https://zrzutka.pl/sg67k8)։ հավաքված Միջոցներով ձեռք 
կբերվեն պակասող հակահրդեհային սարքավորուՄները։

Uroczyste przekazanie zrewa-
loryzowanej kaplicy Ukrzyżo-
wania odbyło się 15 września 
2013 r. w czasie obchodów 
jubileuszu 650-lecia katedry 
ormiańskiej we Lwowie.

Nie minęło 10 lat…
5 marca 2022 na facebooku 
pojawiła się informacja ze 

zdjęciami pokazującymi za-
bezpieczanie „Golgoty”. Naj-
starszy element grupy – figurę 
Chrystusa, która może pocho-
dzić z XV wieku, wyniesiono do 
schronu przeciwlotniczego. Po 
raz ostatni była tak chroniona 
podczas II wojny światowej.

www.ordynariat.ormianie.pl, 
www.skarbnica.ormianie.pl.

Krzyż według projektu pla-
styka Jacka Ileckiego wykonał 
artysta kowal Leszek Szupiń-
ski z Oliwy. Wkomponowana 
w niego została ziemia, po-
chodząca z miejsc, w których 
w czasie II wojny światowej 
dokonano zbrodni na pol-
skiej ludności: Czarnego La-
su w Stanisławowie, Obozu 
Stutthof, Katynia, Miednoje, 
Bykowni, Charkowa, Piaśni-
cy, Szpęgawska, Westerplat-
te oraz Zaspy, gdzie znajdują 
się groby b. Polonii Gdańskiej 
i Gdańskich Pocztowców.

Kazanie wygłosił ks. kan. 
Zbigniew Cichon, proboszcz 
Parafii św. Stanisława Bisku-
pa i Męczennika w Gdańsku-
Wrzeszczu, nowo mianowany 
Kapelan b. Polonii Gdańskiej 
oraz opiekun pamiątek po bł. 
ks. Bronisławie Komorowskim, 
zamordowanym w 1940 r. 
w Stutthofie.
W uroczystości uczestniczy-
li ks. kan. Bartłomiej Stark, 
proboszcz z Parafii Chrystusa 
Króla i kustosz pamięci bł. ks. 
Franciszka Rogaczewskiego, 
męczennika II wojny światowej; 

ks. inf. Daniel Nowak, pro-
boszcz Parafii Chrystusa Króla 
i Bł. Alicji Kotowskiej w Wejhe-
rowie, Kustosz Miejsca Pamię-
ci w Piaśnicy; o. Tomasz Jank 
OFM Conv., gwardian i rektor 
kościoła św. Trójcy, w pobliżu 
którego znajduje się dawna 
Victoria Schule, gdzie miały 
miejsce pierwsze aresztowa-
nia Polonii Gdańskiej; Piotr 
Tarnowski, dyrektor Muzeum 
Stutthoff w Sztutowie; Piotr 
Mazurek, Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Gdańska, które 
skupia b. Polonię Gdańską; 

oraz przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Rodziny Katyńskiej 
w Gdańsku z prezes Hanną 
Śliwą-Wielesiuk i reprezentan-
ci Rodziny Piaśnickej z Wejhe-
rowa, a także generalny kon-
serwator sanktuarium Tomasz 
Korzeniowski.
Wpisy na temat poszczegól-
nych miejsc męczeństwa Po-
laków zamieszczone w Księdze 

Zmarłych przygotowała Elżbie-
ta Groth. Historię Męczeństwa 
w Czarnym Lesie opracowała 
Krystyna Stafińska, prezes Ko-
ła Stanisławowian z Krakowa.
Uroczystość zgromadziła wielu 
parafian oraz wiernych z oko-
licznych parafii. 

Ks. Cezary Annusewicz
Proboszcz Parafii św. Piotra 

i Pawła w Gdańsku
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…z wszystkich możliwych 
opcji wybrałam Polskę…
WYWiad | Staram się w każdy sposób prezentować naszą kulturę – mówi Nune Srapyan, doktorantka 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawia z nią Andrzej Gliński.

Drodzy Czciciele Matki Bożej 
Łaskawej!
W planach modernizacyjnych, 
kościoła i zarazem Sanktu-
arium Matki Bożej Łaskawej, 
jest jeszcze wiele do zrobienia. 
Zapoczątkowane w 2021 roku 
wykonanie 4-metrowej mensy 
ołtarza głównego, w tym roku 
zostało ukończone.

Na ukończeniu są prace projek-
towe dotyczące kaplicy ormiań-
skiej z ołtarzem Św. Kajetana, 
którego obraz został przywie-
ziony z kościoła w Tyśmienicy 
przez ks. prałata Kazimierza 
Filipiaka. Św. Kajetan z Thieny 
(1480–1547) zajmował szcze-
gólne miejsce w pobożności 
polskich Ormian. Jego kult na 
gruncie polskim rozprzestrze-
nił się za sprawą teatynów, 
których był zakonodawcą. 
Autorem projektu ołtarza z ob-
razem św. Kajetana jest artysta 
rzeźbiarz Stanisław Wyrostek, 
który w tutejszej świątyni ma 
wiele realizacji: ołtarz główny, 
prospekt organowy, empory, 
prace snycerskie przy stallach 
i ławach dębowych, wcześniej 
– w kaplicy Uphagenów i wiele 
innych.
Stworzenie ormiańskiej kapli-
cy będzie zwieńczeniem zamie-
rzeń projektowych nad wypo-
sażeniem Sanktuarium. 
Jak co roku pragnę serdecz-
nie zaprosić na rocznicowe 
uroczystości odpustowe w 85. 
rocznicę koronacji Cudow-
nego Obrazu w Stanisławo-
wie z 1937 roku. W tym roku 
będzie to niedziela 22 maja 
2022 (zawsze przed Niedzielą 
Wniebowstąpienia Pańskiego) 
na mszach św. o godz. 8.00, 
10.30, 12.00 i 16.00.
Serdecznie pozdrawiam z mo-
dlitwą u Matki Bożej Łaskawej.
Bóg zapłać wiernym za wszelkie 

ofiary
Bank BOŚ 69 1540 1098 

20015502 7892 0001
Proboszcz i Kustosz

Ks. Cezary Annusewicz

Andrzej Gliński. Proszę po-
wiedzieć, jak to się stało, 
że mieszka Pani i pracuje 
w Polsce?
Nune Srapyan. Przyjechałam 
do Polski w 2015 roku. Wcześ- 
niej pracowałam na Uniwer-
sytecie w Erywaniu jako ko-
ordynator międzynarodowych 
projektów. Często podróżowa-
łam. Będąc na różnych uczel-
niach europejskich oraz biorąc 
udział w różnych projektach 
wymiany doświadczenia itd., 
stwierdziłam, że chciałabym 
zrobić doktorat. A ponieważ 
wcześniej byłam w Poznaniu 
dwa razy – w 2013 i 2014 – 
i bardzo mi się tam podoba-
ło, a do tego miałam tam już 
znajomych, to z wszystkich 
opcji wybrałam Polskę. Pod-
czas pierwszych trzech lat 
studiów brałam udział w róż-
nych programach badawczych, 
a w 2018 roku zostałam przy-
jęta na studia doktoranckie 
na Wydziale Filologii Polskiej 
i Klasycznej. Teraz jestem na 
ostatnim roku studiów. 

Jakieś największe podobień-
stwa i różnice między Polską 
a Armenią?
Od samego początku zauważy-
łam, że jest dosyć dużo podo-
bieństw – ludzie są gościnni, 
otwarci, tradycyjni, rodzinni. 
Jeśli chodzi o różnice, to mo-
że są zauważalne tylko w ży-
ciu codziennym, w zwyczajach 
i upodobaniach, ale nie ma zbyt 
radykalnych różnic, jeśli chodzi 
o główne wartości i mentalność. 
Dlatego dla osób przyjeżdżają-
cych z Armenii do Polski nie ma 
tak zwanego „szoku kulturowe-
go”. To samo zawsze twierdzą 
studenci, którzy od lat przyjeż-
dżają na studia i czują się bar-
dzo dobrze i komfortowo. 

Czym się Pani zawodowo 
zajmuje? 
Pracuję w Centrum Wsparcia 
Współpracy Międzynarodowej 
na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Zaj-
muję się głównie projektami 
międzynarodowymi – zapew-
niam wsparcie w ich koordy-
nacji, zarządzaniu od strony 
administracyjnej, przy orga-
nizowaniu różnych wydarzeń 
w Polsce i zagranicą oraz pro-
wadzeniu stron projektowych 
w mediach społecznościowych. 

Jakie cele realizuje Centrum 
Wsparcia Współpracy Mię-
dzynarodowej?
Główne cele CWWM to wspie-
ranie działań związanych z ini-
cjowaniem współpracy i koordy-
nowanie współpracy naukowej 
UAM z zagranicznymi uczelniami 

i instytucjami badawczymi, koor-
dynacja i obsługa administracyj-
no-finansowa wymiany osobowej 
pracowników, doktorantów i stu-
dentów, koordynacja wyjazdów 
dla pracowników, doktorantów 
i studentów w ramach progra-
mów, rozpowszechnienie infor-
macji o stypendiach, szkołach 
letnich, konferencjach i innych 
międzynarodowych imprezach 
naukowych i wspieranie przy ich 
uczestnictwie.

Czy brała Pani udział w róż-
nych projektach europej-
skich? Jakie są ich cele?
Od 2013 roku brałam udział 
w projektach mobilności i sta-
żach naukowych, celem których 
była wymiana doświadczeń, 
krótkotrwałe i długotrwałe 
pobyty na zagranicznych uczel-
niach w celu zdobycia nowych 
umiejętności w poszczególnych 
zakresach. Od 2018 roku zaj-
mujemy się projektami w ra-
mach Partnerstw Strategicznych 
ERASMUS+, celem których jest 
wymiana dobrych praktyk po-
między instytucjami.

Pisze Pani doktorat o sta-
rodrukach ormiańskich, jak 
wygląda stan prac?
Temat pracy doktorskiej to 
Starodruki ormiańskie prze-
chowywane w zbiorach pol-
skich bibliotek. Praca ta skła-
da się z dwóch części: katalogu 
starych druków i poprzedza-
jącego komentarza. Warto 
powiedzieć, że już jest przeze 
mnie napisana. W chwili obec-
nej prowadzę ostateczne zmia-
ny. Myślę, że obrona będzie już 
bardzo niedługo.

Proszę coś powiedzieć 
o starodrukach ormiańskich 
w Polsce.
Piśmienność i literatura od 
wieków pozwalały Ormianom 

mieszkającym w I Rzeczypo-
spolitej zachować tożsamość 
religijną, kulturową i języko-
wą. W związku z tym książki 
zawsze towarzyszyły ich życiu 
w diasporze, stając się częścią 
ich narodowej tradycji i dzie-
dzictwa kulturowego. Historie 
zawarte w tych tomach były tak 
różnorodne, jak losy ich czy-
telników były złożone, czasem 
dramatyczne. Do dziś w pol-
skich bibliotekach zachowało 
się niewiele z tych ksiąg (w su-
mie 55), ale świadczą one o bo-
gactwie bibliotek, w których 
je niegdyś przechowywano. 
Część dziedzictwa przetrwała 
poza granicami dzisiejszej Pol-
ski, część zaginęła lub została 
zniszczona, a te zachowane 
w polskich zbiorach nie zostały 
wcześniej zbadane. Ta sytuacja 
ukształtowała główny cel ba-
dawczy pracy, jakim jest ziden-
tyfikowanie i skatalogowanie 
ormiańskich starodruków, któ-
re obecnie znajdują się w pol-
skich bibliotekach.

Czy coś Panią zaskoczyło 
w tym temacie?
Zaskakującym było to, że żad-
na ze skatalogowanych książek 
nie była wydana w polskich 
drukarniach. Analizując kor-
pus starych druków ormiań-
skich, można było stwierdzić, 
że wszystkie zinwentaryzowane 
księgi pochodziły od wydaw-
ców zagranicznych w Rzymie, 
Wenecji, Amsterdamie, Kon-
stantynopolu, Paryżu, Marsylii, 
Petersburgu. Jeden z rozdzia-
łów pracy dotyczy charaktery-
styki tych ośrodków, działalno-
ści drukarni i drukarzy.

Czy otrzymała Pani jakieś 
stypendia naukowe i jak wy-
gląda plan realizacji tych 
zadań?
Przez lata otrzymywałam sty-

pendia z programu Erasmus 
Mundus, funduszu Wyszehradz-
kiego i rządu polskiego. W roku 
2019 otrzymałam finansowanie 
Narodowego Centrum Nauki 
na realizację 3-letniego pro-
jektu badawczego „Starodruki 
ormiańskie w dawnej Polsce”. 
Temat podobny do tematu pra-
cy doktorskiej, tylko jest rozsze-
rzony. Plan realizacji zawiera 
prowadzenie kwerend w biblio-
tekach nie tylko we współczes-
nej Polsce, ale na dawnych jej 
terenach, katalogowanie odna-
lezionych ksiąg i ich opracowa-
nie. Na razie udało się zrealizo-
wać plan prac tylko dotyczący 
Polski. Przez pandemię nie 
odbyły się wyjazdy do Lwowa, 
Kamieńca Podolskiego.

Czy ma Pani jakieś dalsze 
plany naukowe?
Jeśli chodzi o dalsze plany na-
ukowe, to będzie właśnie to, 
co jest zaplanowane w ramach 
wyżej wymienionego projektu, 
czyli kontynuacja kwerend za-
granicznych. To będzie dosyć 
duży materiał do opracowania 
na najbliższe lata.

Bierze Pani udział w róż-
nych projektach promu-
jących ormiańską kulturę 
i sztukę, proszę coś na ten 
temat powiedzieć naszym 
czytelnikom.
Od lat aktywnie biorę udział 
w wydarzeniach promujących 
ormiańską kulturę. Robię pre-
zentacje na temat Armenii na 
uniwersytetach, w szkołach, 
placówkach edukacyjnych. 
Prowadzę warsztaty tanecz-
ne, kulinarne itd. Staram się 
w każdy sposób prezentować 
naszą kulturę.

Dziękuję za rozmowę i rów-
nocześnie zapraszam Pa-
nią w tym roku do Wrocła-
wia w celu poprowadzenia 
warsztatów edukacyjnych 
realizowanych przez Insty-
tut Piramowicza. Trzymam 
kciuki za rychłą udaną obro-
nę doktoratu!

Pięknieje 
kościół 
św. Piotra 
i Pawła

Kościół św. Piotra i św. Pawła 
w GdańsKu, 4 marca 2022. 
ołtarz Główny z nową mensą. 
całość wyKonana w czasie, 
Gdy Proboszczem i Kustoszem 
sanKtuarium był Ks. cezary 
annusewicz

nune sraPyan. Fot. ze zbiorów własnych

Nune Srapyan; stopień 
magistra w dziedzinie ję-
zykoznawstwa uzyskała na 
Państwowym Uniwersyte-
cie Językowym im. Briusowa 
w Erywaniu; doktorantka 
(Uniwersytet Adama Mickie-
wicza w Poznaniu); Project 
manager i Social Media Of-
ficer w Centrum Wsparcia 
Współpracy Międzynarodo-
wej Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu; członek 
rady naukowej Instytutu Pira-
mowicza.
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Z apteki do rafinerii
Urodzony w małej galicyjskiej 
wiosce syn zubożałego szlach-
cica dokonał odkryć, które 
zmieniły życie jemu współ-
czesnych i ukształtowały rów-
nież naszą codzienność. Przy-
szedł na świat 8 lub 23 marca 
1822 r. w Zadusznikach nieda-
leko Mielca. Był dzieckiem Jó-
zefa Łukasiewicza i Apolonii ze 
Świetlików. Na chrzcie otrzy-
mał imiona Jan Józef Ignacy. 
Po przenosinach rodziny do 
Rzeszowa w 1832 r. Ignacy 
rozpoczął naukę w byłym gim-
nazjum pijarów. W szkole zbie-
rał same jedynki – co wówczas 
charakteryzowało prymusa. 
Jednak ze względów finanso-
wych edukację zakończył już 
po 4 klasach i jako czternasto-
latek 27 czerwca 1836 r. roz-
począł praktykę w aptece An-
toniego Swobody w Łańcucie. 
Po 4 latach pracy i nauki zdał 
egzamin tyrocynalny i awan-
sował na pomocnika aptekar-
skiego. Od 1841 r. pracował 
w aptece obwodowej Edwarda 
Hübla w Rzeszowie. A – po 
ponad dwuletniej przerwie 
spowodowanej uwięzieniem 
za działalność konspiracyjną – 
15 sierpnia 1848 r. rozpoczął 
pracę w najlepiej wyposażonej 
lwowskiej aptece „Pod Złotą 
Gwiazdą” magistra Piotra Mi-
kolascha. Dzięki wsparciu swe-
go pryncypała dwa lata później 
zaczął studia na działającym 
przy Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
dwuletnim studium farmaceu-
tycznym. Na ostatni semestr 
przeniósł się do Wiednia, 
gdzie 30 lipca 1852 r. uzyskał 
tytuł magistra farmacji.
W XIX w. w aptekach sporzą-
dzano i handlowano nie tylko 
lekami, ale również szero-
ko pojętą chemią. To dlate-
go w notatkach Łukasiewicza 
obok receptur stricte farma-
ceutycznych znajdujemy rów-
nież przepisy na atramenty, 
sztuczne ognie czy kredki do 
ust. Nic zatem dziwnego, że 
w aptecznym laboratorium 
podjęto się również badań nad 
zastosowaniem ropy naftowej. 
Pracownicy Mikolascha – Igna-
cy Łukasiewicz i Jan Zeh, nie 
byli pierwszymi, którzy próbo-
wali destylować „olej skalny”, 
ale ich prace pozbawione były 
wcześniejszej przypadkowości. 
Posiadając odpowiedni warsz-
tat i przygotowanie naukowe, 
szybko osiągnęli satysfakcjo-
nujące rezultaty. Na przełomie 
1852/53 r. dokonali frakcjono-
wanej destylacji ropy naftowej, 
w wyniku której otrzymali 
naftę. Łatwopalna substancja 
pozbawiona lekkich, wybu-
chowych frakcji benzynowych 
oraz ciężkich węglowodorów, 
które kopciły przy spalaniu, 
idealnie nadawała się na ma-
teriał oświetleniowy. Tani i po-
wszechnie dostępny. Potrzebna  

była tylko specjalna lampa, 
dostosowana do właściwości 
fizykochemicznych nafty. Spo-
rządził ją – na podstawie pro-
jektu i wskazówek Łukasiewi-
cza – lwowski blacharz Adam 
Bratkowski.
31 lipca 1853 r. lampami naf-
towymi oświetlono salę ope-
racyjną szpitala na lwowskim 
Łyczakowie, co pozwoliło na 
przeprowadzenie pilnej nocnej 
operacji ratującej życie. Pacjen-
tem był ziemianin Władysław 
Cholecki, operował wybitny 
chirurg Józef Zaorski. Sukces 
ten sprawił, że lwowski szpital 
wkrótce zakupił zapas nafty 
i został pierwszym publicznym 
gmachem oświetlonym przy jej 
użyciu. Kilka miesięcy później, 
w pierwszej połowie 1854 r. 
na Zawodziu w Gorlicach za-
płonęła zaś pierwsza uliczna 
lampa naftowa.
Drogi Łukasiewicza i Zeha, 
którzy pod koniec 1853 r. 
w austriackim Urzędzie Paten-
towym uzyskali dwa patenty: 
na metodę frakcjonowania ro-
py oraz produkcję świec para-
finowych, szybko się jednak ro-
zeszły. Łukasiewicz w 1854 r. 
przeniósł się bliżej terenów 
roponośnych – najpierw do 
Gorlic, a następnie do Jasła. 
W obu tych miastach dzierża-
wił apteki. W lutym 1859 r. 
otrzymał również koncesję na 
prowadzenie apteki w Brzost-
ku, ale już we wrześniu ją od-
sprzedał.
Jednocześnie coraz intensyw-
niej zajmował się eksploatacją 
i przetwórstwem ropy nafto-
wej. W 1854 r. wraz ze wspól-
nikiem Tytusem Trzecieskim 
założył pierwszą na świecie ko-
palnię ropy naftowej w Bóbrce 
koło Krosna. Zdecydowanie 
wyróżniała się ona poziomem 
technicznym i organizacyjnym 
na tle innych w Zagłębiu Jasiel-
skim. Łukasiewicz nie był na-
stawiony na szybki zysk, dużo 
inwestował, w przeciwieństwie 
do wielu innych, którzy przy 
pomocy prymitywnych me-
tod wydobywczych próbowali 
jak najszybciej się wzbogacić. 
W Bóbrce stosowano nowo-
czesne rozwiązania technicz-
ne, udoskonalając sposoby 
wiercenia (ręczne wiercenie 
udarowe, maszyny parowe), 
cembrowania i wentylacji szy-
bów, pompowania ropy, a tak-
że metody zapewniania bezpie-
czeństwa górnikom.
Łukasiewicz starał się również 
zapewnić im godziwe warunki 
pracy. Kasa bratniej pomocy 
w kopalni w Bóbrce była jedną 
z pierwszych w Europie insty-
tucji ubezpieczeniowych. Obo-
wiązkowe świadczenia potrąca-
ne z wynagrodzenia stanowiły 
zabezpieczenie finansowe ro-
botników w przypadku cho-
roby lub nieszczęśliwego wy-
padku, a także dawały prawo 
do emerytury i zasiłku pogrze-
bowego dla bliskich. Kasa za-
pomogowo-pożyczkowa z kolei 

wypłacała pracownikom nie-
oprocentowane pożyczki.
Łukasiewicz w kolejnych latach 
wchodził w następne spółki 
i zakładał kolejne kopalnie, 
m.in. w. Ropiance koło Du-
kli. Prowadził również rafine-
rie. Najpierw w Klęczanach, 
następnie w Ulaszowicach, 
później w Polance oraz w za-
kupionym w 1865 r. majątku 
w Chorkówce.

Romantyk i pozytywista
Wychowany w patriotycznej 
atmosferze – ojciec Ignacego 
był uczestnikiem insurekcji 
kościuszkowskiej, w domu ro-
dzinnym szczególną czcią ota-
czano szablę powstańczą oraz 
żelazny pierścień z napisem 
„Ojczyzna swemu obrońcy” 
– sam zaangażował się w kon-
spiracyjną działalność naro-
dowowyzwoleńczą. Pierwsze 
tego typu kontakty mógł mieć 
jeszcze w gimnazjum. W cza-
sie praktyki w Łańcucie poznał 
się z Antonim Tarłowskim, 
członkiem tajnej organizacji 
Sprzysiężenie Demokratów 
Polskich. Po jego aresztowaniu 
Łukasiewicz trafił na listę „po-
dejrzanych politycznie”.
Do konspiracji wrócił w 1845 
r. Na przełomie czerwca i lipca 
został zaprzysiężony jako jeden 
spośród 31 agentów rewolucyj-
nych Edwarda Dembowskiego, 
związanego z Centralizacją 
Towarzystwa Demokratyczne-
go Polskiego, przygotowującą 
powstanie w zaborze austriac-
kim. Łukasiewiczowi podlegały 
tereny Rzeszowa i Łańcuta. 
Odpowiadał m.in. za zbieranie 
informacji o wojskach stacjo-
nujących na powierzonym te-
renie, opracowywanie planów 
działań zbrojnych, agitację 
i rekrutację kolejnych spiskow-
ców. Apteka Hübla, w której 
pracował, stanowiła doskonały 
punkt kontaktowy.
Powstanie krakowskie wybu-
chło w nocy z 21 na 22 lutego 
1846 r. Zasięg walk był mniej-
szy, niż zakładano, gdyż fala 
aresztowań pokrzyżowała pla-
ny spiskowców. Zaborcy rozbili 
również siatkę konspiracyjną 
w Rzeszowie. Zryw został szyb-
ko stłumiony przez władze au-
striackie i podburzonych przez 
zaborców chłopów. Wydarze-
nia te przeszły do historii jako 
rabacja galicyjska. Łukasiewicz 
został uwięziony 19 lutego 
i spędził w areszcie – najpierw 
w Rzeszowie, a następnie 
„u karmelitów” we Lwowie – 
niemal dwa lata. Śledztwo nie 
przyniosło wystarczających 
dowodów winy aptekarza i 27 
grudnia 1847 r. wyszedł na 
wolność, pozostając jednak 
dla władz zaborczych „niebez-
piecznym osobnikiem”.
Ignacy Łukasiewicz nie przystą-
pił nigdy więcej do konspiracji, 
ale sprawa narodowa pozosta-
ła mu bliska. Miejsce roman-
tycznych ideałów w jego życiu 
zajęła jednak pozytywistyczna 

praca u podstaw. Aczkolwiek 
kilkanaście lat później – już ja-
ko zamożny człowiek – wspie-
rał hojnie powstanie stycznio-
we, a następnie uchodźców 
z Królestwa.
„Miłość ludzkości czułem za-
wsze za miły obowiązek i ko-
chałem ją szczerze” – pisał 
w 1855 r. do swojej przyszłej 
żony Honoraty. Ślub wzięli 20 
kwietnia 1857 r. W 1858 r. 
przyszła na świat ich jedyna 
córka Marianna, która nieste-
ty zmarła przed ukończeniem 
drugiego roku życia. Dom Łu-
kasiewiczów w Chorkówce był 
zawsze gościnny. Przebywali 
tu członkowie bliższej i dal-
szej rodziny, goszczono po-
wstańczych weteranów, a tak-
że synów chłopskich, których 
edukację gospodarz finanso-
wał. Nic dziwnego, że „ojcem 
Łukasiewiczem” zwała go cała 
okolica.
Poświęcił się wypracowaniu do-
godnych warunków prawnych, 
technicznych i finansowych dla 
rozwoju przemysłu naftowego. 
Widział w nim wielką szansę 
dla biednej i zacofanej Galicji. 
Z jego inicjatywy w 1872 r. od-
był się zjazd przemysłowców 
naftowych, a w 1877 r. – kon-
gres naftowy. Był pierwszym 
prezesem utworzonego w 1879 
r. Krajowego Towarzystwa Naf-
towego.
Zasługą Łukasiewicza było 
powołanie przy Wydziale Kra-
jowym Rady Górniczej jako 
organu doradczego oraz Kra-
jowego Komitetu dla podnie-
sienia przemysłu naftowego. 
Skutecznie walczył m.in. o do-
tacje na głębokie wiercenia 
naftowe i sporządzenie map 
geologicznych Galicji. Lobbo-
wał też za organizacją szkol-
nictwa naftowego.
Łukasiewicz chętnie dzielił się 
swoją wiedzą i umiejętnościa-
mi. Jeszcze w czasie pobytu 
w Krakowie jako jeden z naj-

lepszych studentów na roku 
udzielał bezpłatnych korepe-
tycji słabszym kolegom. Wielu 
z nich wspierał też finansowo, 
nierzadko dzieląc się ostatnim 
groszem.
Nie ukrywał również szczegó-
łów swojego odkrycia, stał się 
międzynarodowym autoryte-
tem w kwestii przetwórstwa ro-
py naftowej, mówiło się nawet 
o rafinacyjnej szkole łukasie-
wiczowskiej. Chętnie umożli-
wiał też osobom, które chciały 
zająć się nafciarstwem, naby-
cie praktyki w swojej kopalni. 
Przedsiębiorca naftowy Ferdy-
nand Jastrzębski wspominał, 
że „każdy górnik z akademic-
kim wykształceniem dopiero 
wtedy miał szansę powodze-
nia w uzyskaniu posady, jeżeli 
mógł się wykazać praktyką od-
bytą w Bóbrce”.
W latach 1876–1882 był po-
słem do Sejmu Krajowego, 
związanym z partią demokra-
tyczną. Pracował m.in. w ko-
misji kultury krajowej czy 
komisji górniczej. Szczegól-
nie zainteresowany był takimi 
tematami, jak sytuacja prawna 
chłopów, rozbudowa dróg, 
budowa szkół. Kwestia eduka-
cji zawsze leżała mu na sercu. 
Wkrótce po zakupie mająt-
ku w Chorkówce, w oficynie 
dworskiej utworzył jedno-
klasową szkołę wiejską i sam 
opłacał nauczyciela. Z czasem 
wybudował oddzielny gmach 
szkolny. Dołożył się rów-
nież do podobnych inwestycji 
w Bóbrce, Zręcinie i Żeglcach. 
Wspierał też żonę przy zakła-
daniu szkoły koronkarskiej dla 
dziewcząt.
Przez 14 lat zasiadał w Radzie 
Powiatowej w Krośnie. Nie 
szczędził swego czasu i gro-
sza. Mawiano, że „w powiecie 
krośnieńskim drogi są bruko-
wane guldenami Łukasiewi-
cza”. Podjął i finansował akcję 
obsadzania lokalnych traktów 

Rok Łukasiewicza
Dokończenie ze str. 1

Portret w MuzeuM PrzeMysłu Naftowego i gazowNiczego iM. igNacego 
łukasiewicza w BóBrce, fot. Mot, www.wiki.orMiaNie.Pl, cc By-sa 3.0
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Դեղատնից մինչեւ նավթավերա-
մշակման գործարան
Աղքատացած ազնվականի որդին 
ծնվելով գալիցիական մի փոքրիկ 
գյուղում, արեց հայտնագործություններ, 
որոնք փոխեցին իր ժամանակակիցների 
կյանքը և ձևավորեցին մեր առօրյա 
կյանքը: Ծնվել է 1822 թվականի մարտի 
8-ին կամ 23-ին Միելեցից ոչ հեռու 
գտնվող Զադուշնիկիում։ Եղել է Յուզեֆ 
Լուկասևիչի և Ապոլոնիա Շվիետլիկի 
զավակը։ Մկրտության ժամանակ 
նրան տվել են Յան Յուզեֆ Իգնատի 
անունները։ Ընտանիքի Ժեշուվ 
տեղափոխվելուց հետո, Իգնատին 1832 
թվականին իր ուսումը սկսեց նախկին 
պիարիստական գիմնազիայում։ 
Դպրոցում ստանում էր միայն 1 միավորը, 
որն այն ժամանակ բնութագրում 
էր գերազանցիկին։ Սակայն 
ֆինանսական նկատառումներից 

ելնելով, ավարտելով 4-րդ դասարանը, 
ավարտել է կրթությունը և 1836 
թվականի հունիսի 27-ին, տասնչորս 
տարեկան հասակում, սկսել իր 
պրակտիկան Լանցուտում գտնվող 
Անտոնի Սվոբոդայի դեղատանը: 4 
տարի աշխատելուց և սովորելուց հետո 
հանձնելով է տիրոցինալ քննություն 
և նշանակվել դեղագործի օգնական։ 
1841 թվականից աշխատել է Էդվարդ 
Հյուբելի դեղատանը՝ Ժեշուվում։ 
Իսկ, ընդհատակյա գործունեության 
համար բանտարկության պատճառով 
առաջացած ավելի քան երկամյա 
ընդմիջումից հետո, 1848 թվականի 
օգոստոսի 15-ին սկսել է աշխատել 
Լվովի ամենալավ սարքավորված՝ 
մագիստրոս Պյոտր Միկոլաշի «Ոսկե 
աստղի տակ» դեղատանը: Երկու տարի 
անց, իր գործատուի աջակցության 
շնորհիվ, սկսել է հաճախել Յագելոնյան 
համալսարանի փիլիսոփայության 
ֆակուլտետում գործող 
դեղագործության երկամյա կուրսին։ 
Վերջին կիսամյակի ընթացքում նա 
տեղափոխվում է Վիեննա, որտեղ 1852 
թվականի հուլիսի 30-ին ստանում է 
դեղագործության մագիստրոսի կոչում։

19-րդ դարում դեղատներում 
արտադրվում և վաճառվում էին ոչ 
միայն դեղամիջոցներ, այլև լայնորեն 
հասկացված քիմիական նյութեր։ Ահա 
թե ինչու Լուկասևիչի գրառումներում, 
բացի զուտ դեղագործական 
բաղադրատոմսերից, հանդիպում 
ենք նաև թանաքի, դեկորատիվ 
կրակների կամ շուրթերի մատիտի 
բաղադրատոմսեր: Այդ պատճառով 
զարմանալի չէ, որ դեղատնային 
լաբորատորիայում նաև նավթահումքի 
օգտագործման հետազոտություններ 
են իրականացվել։ Միկոլաշի 
աշխատակիցները՝ Իգնատի 
Լուկասևիչը և Յան Զեհը, առաջինը չէին, 
որ փորձում էին նավթահումք թորել, 
սակայն նրանց աշխատանքը զերծ 
էր նախկին պատահականությունից։ 
Ունենալով համապատասխան փորձ 
և գիտական պատրաստվածություն՝ 
նրանք արագորեն հասել են 
գոհացուցիչ արդյունքների։ 1852/53 

թթ․ սահմանագծին նրանք կատարում 
են նավթի ռեկտիֆիկացիա, 
որի արդյունքում ստանում են 
կերոսին։ Դյուրավառ նյութը, որը 
զուրկ էր թեթև, պայթյունավտանգ 
բենզինային ֆրակցիաներից և ծանր 
ածխաջրածիններից, որոնք ծխում էին 
այրման ժամանակ, իդեալական էր 
լուսավորման համար։ Էժան և լայնորեն 
հասանելի: Միայն անհրաժեշտ էր 
հատուկ լամպ՝ հարմարեցված կերոսինի 
ֆիզիկաքիմիական հատկություններին։ 
Այն պատրաստվել է լվովցի 
թիթեղագործ Ադամ Բրատկովսկու 
կողմից՝ Լուկասևիչի նախագծի և 
ցուցումների հիման վրա:
1853 թվականի հուլիսի 31-ին 
կերոսինային լամպերով լուսավորվեց 
Լվովի Լիչակովի հիվանդանոցի 
վիրահատարանը, ինչը թույլ տվեց 
հրատապ գիշերային վիրահատություն 
իրականացնել։ Հիվանդը կալվածատեր 
Վլադիսլավ Խոլեցկին էր, վիրահատում 
էր ականավոր վիրաբույժ Յուզեֆ 
Զաորսկին։ Այս հաջողության շնորհիվ 
Լվովի հիվանդանոցը շուտով ձեռք 
բերեց կերոսինի պաշար և դարձավ 
առաջին հասարակական շենքը, 

որը լուսավորված էր կերոսինի 
օգտագործմամբ: Մի քանի ամիս 
անց՝ 1854 թվականի առաջին կեսին, 
Գորլիցեի Զավոձիեում վառվեց առաջին 
փողոցային կերոսինային լամպը։
Սակայն Լուկասևիչի և Զեհի ուղիները, 
որոնք 1853 թվականի վերջին երկու 
արտոնագիր ստացան Ավստրիայի 
արտոնագրային գրասենյակից՝ նավթի 
մասնատման մեթոդի և պարաֆինային 
մոմերի արտադրության համար, 
արագ բաժանվեցին: 1854 թվականին 
Լուկասևիչն ավելի մոտեցավ 
նավթաբեր տարածքներին՝ սկզբում 
Գորլիցե, այնուհետև Յասլո։ Այս երկու 
քաղաքներում էլ նա վարձակալել 
է դեղատներ։ 1859 թվականի 
փետրվարին ստացել է նաև Բժոստեկում 
դեղատուն վարելու կոնցեսիա, սակայն 
արդեն սեպտեմբերին վաճառել է այն։
Միաժամանակ նա ավելի ու ավելի 
ինտենսիվորեն զբաղվում էր նավթի 
շահագործմամբ ու վերամշակմամբ։ 
1854 թվականին իր գործընկեր 
Տիտուս Թշեչիեսկու հետ միասին 
հիմնել է աշխարհի առաջին նավթի 
հանքը Բուբրկայում՝ Կրոսնոյի մոտ։ 
Այն միանշանակ առանձնանում էր իր 
տեխնիկական և կազմակերպչական 
մակարդակով` համեմատած Յասիելսկի 
ավազանի մյուս հանքերի հետ: 
Լուկասևիչը կենտրոնացած չէր արագ 
շահույթի վրա, նա շատ ներդրումներ 
էր կատարում, ի տարբերություն 
շատերի, ովքեր փորձում էին 
հնարավորինս արագ հարստանալ 
հանքարդյունաբերության պարզունակ 
մեթոդներով։ Բուբրկայում կիրառվել 
են ժամանակակից տեխնիկական 
լուծումներ՝ կատարելագործելով 
հորատման մեթոդները (ձեռքով 
հարվածային հորատում, գոլորշու 
մեքենաներ), ամրացման և 
օդափոխություն, նավթի մղման, ինչպես 
նաև հանքագործների անվտանգության 
ապահովման մեթոդները։
Լուկասևիչը նաև փորձել է նրանց 
աշխատանքային արժանապատիվ 
պայմաններ ապահովել։ Բուբրկայի 
հանքավայրի եղբայրական 
օգնության հիմնադրամը Եվրոպայի 
առաջին ապահովագրական 
հաստատություններից մեկն 
էր: Աշխատավարձից պահված 
պարտադիր նպաստները կազմում 
էին աշխատողների ֆինանսական 
ապահովությունը հիվանդության 
կամ դժբախտ պատահարի դեպքում 
և նրանց տալիս էին կենսաթոշակի 
և հարազատների համար թաղման 
նպաստ ստանալու իրավունք: 
Աջակցող-վարկային հիմնադրամն իր 
հերթին աշխատակիցներին անտոկոս 
վարկեր էր տրամադրում։
Հետագա տարիներին Լուկասևիչը 
միանում է այլ ընկերություններին և 
հիմնում ավելի շատ հանքեր, ներառյալ՝ 
Դուկլայի մոտ գտնվող Ռոպիանկայում։ 
Նա նաև կառավարում էր 
նավթավերամշակման գործարաններ: 
Սկզբում Կլենչանիում, այնուհետև 
Ուլաշովիցեում, ավելի ուշ՝ Պոլանկայում 
և Խորկուվկայում գտնվող կալվածքում, 
որը գնվել է 1865 թվականին։
Ռոմանտիկ եւ պոզիտիվիստ
Հայրենասիրական մթնոլորտում 
դաստիարակված՝ Իգնատիի հայրը 
Կոշչյուշկոյի ապստամբության 
մասնակից էր, նրա տանը հատկապես 
մեծարում էին ապստամբի թուրը 
և «Հայրենիքն իր պաշտպանին» 
մակագրությամբ երկաթե մատանին, 
անձամբ զբաղվել է ընդհատակյա A  

drzewami owocowymi. Leczył 
okolicznych chłopów za dar-
mo.
Starał się upowszechniać roz-
wiązania, które sam wprowa-
dził wcześniej w swoich przed-
siębiorstwach. W 1878 r. 
zapoczątkował działalność 
Towarzystwa Zaliczkowego 
w Krośnie. Założył też kasę 
gminną w Chorkówce, która 
udzielała krótkoterminowych, 
bezprocentowych pożyczek, 
spłacanych w drobnych tygo-
dniowych ratach i chroniła tym 
samym chłopów przed zapoży-
czaniem się u lichwiarzy. Sam 
również udzielał wielu poży-
czek i bezzwrotnego wsparcia. 
„Wolę dać 99-ciu niepotrze-
bującym, jak jednego potrze-
bującego ominąć” – mawiał. 
Podobno po śmierci Łukasie-
wicza w jego papierach zostały 
weksle opiewające łącznie na 
kwotę 60 tys. zł reńskich, któ-
re polecił zniszczyć. Suma to 
była niemała, dla przykładu: 
dozorca w kopalni w Bóbrce 
zarabiał ok. 20 zł reńskich 
miesięcznie.
Ignacy Łukasiewicz był rów-
nież dobroczyńcą Kościoła. 
Ufundował w Chorkówce ka-
plicę dla miejscowej ludności 
oraz współfinansował świąty-
nię w pobliskim Zręcinie. Za-
opatrywał za darmo w naftę 
parafie i klasztory. Za swoje 
zasługi w 1873 r. otrzymał od 
Piusa IX tytuł szambelana pa-
pieskiego z prawem do nosze-
nia insygniów oraz order św. 
Grzegorza.

Śmierć
Zmarł niespodziewanie na 
ostre zapalenie płuc 7 stycz-
nia 1882 r. W pogrzebie wzię-
ło udział ponad 4 tys. osób, 
przedstawiciele wszystkich 
warstw społecznych – Polacy, 
Ukraińcy, Żydzi. Został pocho-
wany na cmentarzu w Zręci-
nie.
„Ciekawy to był człowiek” – 
wspominał jego sąsiad Kazi-
mierz Chłędowski – „skrom-
ny, a nawet przesadzający się 
w skromności, ze spuszczo-
nym na dół wzrokiem i ła-
godnym uśmiechem, zawsze 
w szaraczkowej długiej cza-
marze, zawsze w pracy. Nada-
wał sobie pozory, jakby znosił 
to bogactwo jako dopuszcze-
nie Boże, jako ciężar włożo-
ny nań przez Opatrzność, 
z którego musi na sądzie 
ostatecznym zdać rachunek. 
Robił też bezmiernie dużo 
dobrego; nie było obywatela 
w okolicy, któremu by Łuka-
siewicz nie udzielił pożyczki, 
nie było bankruta, którego by 
nie dźwignął. Mówił, że ‘ła-
two dobrze robić, jak się ma 
z czego’, i robił dobrze, a roz-
sądnie, rzec można, że z cza-
sem podniósł ekonomicznie 
całą okolicę”.
Dał ludziom światło – w róż-
nych tego słowa znaczeniach. 
Jego działalność na wielu po-
lach miała charakter rewolu-
cyjny. Ta rewolucja miała or-
miańskie korzenie.

Sylwia Uryga

Լուկասեւիչի տարի

Pałacyk Ignacego łukasIewIcza w chorkówce w 1932 r., fot. ze zbIorów narodowego archIwum 
cyfrowego

Շարունակություն 1-ին Էջի

ԻգնատԻ ԼուկասևԻչԻ առանձնատունը Խորկուվկայում 1932 թ., Լուս.՝ ազգայԻն թվայԻն արԽԻվԻ 
հավաքածուԻց
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Լուկասեւիչի տարի
A ազգային-ազատագրական 
գործունեությամբ։ Առաջին նման 
շփումները կարող էր ունենալ 
դեռ գիմնազիայում։ Լանցուտում 
պրակտիկայի ընթացքում ծանո-
թացել է Լեհ դեմոկրատների միություն 
գաղտնի կազմակերպության 
անդամ Անտոնի Տարլովսկու 
հետ։ Նրա ձերբակալությունից 
հետո Լուկասևիչը հայտնվեց 
«քաղաքականապես կասկա-
ծյալների» ցուցակում։
Նա ընդհատակ վերադարձավ 
1845 թվականին։ Հունիս-հուլիսի 
ամիսներին երդմնադրվում է 
որպես Էդվարդ Դեմբովսկու, 
որը կապված էր ավստրիական 
հատվածում ապստամբություն 
նախապատրաստող Լեհաստանի 
դեմոկրատական հասարակության 
կենտրոնացման հետ, 31 
հեղափոխական գործակալներից 
մեկը: Լուկասևիչը պատասխանատու 
էր Ժեշուվի և Լանցուտի տարածքների 
համար։ Պատասխանատու էր, ի 
թիվս այլոց, վստահված տարածքում 
տեղակայված զորքերի մասին 
տեղեկություններ հավաքելու, 
ռազմական գործողությունների, 
ագիտացիայի և նոր ապստամբների 
հավաքագրման պլաններ մշակելու 
համար։ Հյուբելի դեղատունը, 
որտեղ նա աշխատում էր, հիանալի 
կոնտակտային կետ էր:
Կրակովի ապստամբությունը 
բռնկվեց 1846 թվականի 
փետրվարի 21-ի լույս 22-ի գիշերը։ 
Պայքարի ծավալն ավելի փոքր 
էր, քան ենթադրվում էր, քանի 
որ ձերբակալությունների ալիքը 
խափանեց ապստամբների 
ծրագրերը։ Բացահայտվել էր 
նաև Ժեշուվի ընդհատակյա 
ցանցը։ Ապստամբությունը 
արագորեն ճնշվեց ավստրիական 
իշխանությունների և հրահրված 
գյուղացիների կողմից։ Այդ 
իրադարձությունները պատմության 
մեջ են մտել որպես Գալիցիայի 
բունտ։ Լուկասևիչը բանտարկվել 
է փետրվարի 19-ին և կալանքի 
տակ է անցկացրել՝ սկզբում 
Ժեշուվում, այնուհետև Լվովում 
„կարմելիտների” մոտ՝ գրեթե երկու 
տարի: Հետաքննությունը չտվեց 
դեղագործի մեղքի բավարար 
ապացույցներ և 1847 թվականի 
դեկտեմբերի 27-ին նա ազատ 
արձակվեց, բայց իշխանությունների 
համար մնաց «վտանգավոր անձ»։
Իգնատի Լուկասևիչը այլևս երբեք 
չմիացավ ապստաբներին, սակայն 
ազգային գործը նրան մոտ մնաց: 
Սակայն նրա կյանքում ռոմանտիկ 
իդեալների տեղը զբաղեցրեց 
պոզիտիվիստական աշխատանքը 
հիմքում։ Այնուամենայնիվ, մեկ 
տասնյակ տարի անց, արդեն 
որպես հարուստ մարդ, նա 
մեծահոգաբար աջակցում էր 
հունվարյան ապստամբությանը, 
իսկ հետո փախստականներին 
Թագավորությունից:
«Մարդկության սերը միշտ զգացել եմ 
որպես հաճելի պարտականություն և 
անկեղծորեն սիրել եմ այն»,- գրել է նա 
1855 թվականին իր ապագա կնոջը՝ 
Հոնորատային։ Նրանք ամուսնացել 
են 1857 թվականի ապրիլի 20-ին։ 
1858 թվականին ծնվեց նրանց միակ 
դուստրը՝ Մարիաննան, որը, ցավոք, 
մահացավ մինչև երկու տարեկան 
դառնալը։ Լուկասևիչների տունը 

Խորկուվկայում միշտ հյուրընկալ էր։ 
Այստեղ են հյուրընկալվել մերձավոր 
և հեռավոր ընտանիքի անդամները, 
ապստամբ վետերանները, 
ինչպես նաև գյուղացիներ, որոնց 
կրթությունը ֆինանսավորում էր 
ինքը տերը։ Զարմանալի չէ, որ 
ամբողջ շրջակայքը նրան անվանում 
էր «հայր Լուկասևիչ»։
Նա իրեն նվիրել է 
նավթարդյունաբերության զարգա-
ցման համար բարենպաստ 
իրավական, տեխնիկական և 
ֆինանսական պայմանների 
մշակմանը։ Դրանում մեծ 
հնարավորություն էր տեսնում 
աղքատ ու հետամնաց Գալիցիայի 
համար։ Նրա նախաձեռնությամբ 
1872 թվականին տեղի է ունեցել 
նավթարդյունաբերողների հա-
մագումար, իսկ 1877 թվականին՝ 
նավթային համաժողով։ Եղել է 1879 
թվականին ստեղծված Ազգային 
նավթային ընկերության առաջին 
նախագահը։

Լուկասևիչի շնորհիվ Ազգային 
բաժանմունքին կից ստեղծվել է 
Հանքարդյունաբերության խորհուրդ՝ 
որպես խորհրդատվական մարմին, 
և Նավթային արդյունաբերության 
բարելավման ազգային կոմիտե: 
Հաջողությամբ պայքարել է 
նավթային խորքային հորատման 
և Գալիցիայի երկրաբանական 
քարտեզների պատրաստման 
դրամաշնորհների համար։ Նա 
նաև լոբբինգ էր անում նավթային 
կրթության կազմակերպման 
համար։
Լուկասևիչը պատրաստակամորեն 
կիսվում էր իր գիտելիքներով և 
հմտություններով: Դեռ Կրակովում իր 
գտնվելու ժամանակ, լինելով տարվա 
լավագույն ուսանողներից մեկը, նա 
անվճար կրկնուսուցում էր տալիս 
ավելի թույլ ընկերներին։ Նրանցից 
շատերին նաև ֆինանսապես է 
աջակցել՝ հաճախ կիսվելով վերջին 
գրոշով։
Չէր թաքցնում նաև իր 
հայտնագործության մանրամասն-
երը, դարձել է միջազգային 
հեղինակություն նավթի վերամ-
շակման ոլորտում, խոսվում էր նու- 
յնիսկ լուկասևիչյան վերամշակման 
դպրոցի մասին։ Նա նաև 
հնարավորություն էր տալիս 
նավթարդյունաբերությամբ զբա-
ղվել ցանկացողներին պրա-
կտիկա ձեռք բերել իր հանքում։ 
Նավթային ձեռներեց Ֆերդինանդ 
Յաստշեմբսկին հիշում էր, որ 

«ակադեմիական կրթությամբ 
յուրաքանչյուր հանքագործ միայն 
այն ժամանակ հնարավորություն 
ուներ աշխատանք գտնելու, եթե 
կարող էր ցուցադրել Բուբրկայում 
ունեցած պրակտիկան»:
1876–1882 թվականներին 
եղել է Ազգային սեյմի անդամ՝ 
կապված դեմոկրատական 
կուսակցության հետ։ Աշխատել 
է, ի թիվս այլոց, ազգային 
մշակույթի հանձնաժողովում 
կամ հանքարդյունաբերության 
հանձնաժողովում։ Նրան 
հատկապես հետաքրքրում էին 
այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են 
գյուղացիների իրավական վիճակը, 
ճանապարհների ընդլայնումը, 
դպրոցների կառուցումը։ Կրթության 
հարցը միշտ նրա սրտում է եղել: 
Խորկուվկայում գույք գնելուց 
քիչ հետո, նա կալվածքային 
շենքում հիմնել է գյուղական մեկ 
դասարանային դպրոց և անձամբ 
վճարել ուսուցչին: Ժամանակի 
ընթացքում կառուցել է դպրոցի 
առանձին շենք։ Մասնակցել է նաև 
Բուբրկայում, Զրենչինում և Ժեգլցեում 
նմանատիպ ներդրումներին: Նաև 
աջակցել է կնոջը աղջիկների համար 
ժանյակագործության դպրոցի 
հիմնման գործում։
14 տարի եղել է Կրոսնոյի 
պովիատային խորհրդի անդամ։ Չի 
խնայել ո՛չ իր ժամանակը, ո՛չ գումարը։ 
Ասում էին, որ «Կրոսնո պովիատում 
ճանապարհները սալահատված 
են Լուկասևիչի գուլդեններով»։ 
Նա ձեռնարկել և ֆինանսավորել 
է տեղական ճանապարհներին 
պտղատու ծառեր տնկելու ակցիան։ 
Բուժում էր տեղի գյուղացիներին 
անվճար։
Ձգտում էր տարածել այն լուծումները, 
որոնք ինքն ավելի վաղ ներմուծել 
էր իր ձեռնարկություններում։ 
1878 թվականին Կրոսնոյում 
սկսել է Կանխավճարների 
ընկերության գործունեությունը։ 
Խորկուվկայում ստեղծել է նաև 
համայնքային հիմնադրամ, որը 
կարճաժամկետ, անտոկոս վարկեր 
էր տրամադրում՝ շաբաթական 
փոքր մարումներով, այդպիսով 
պաշտպանելով գյուղացիներին 
վաշխառուներից վարկ վերցնելուց։ 
Անձամբ տրամադրում էր նաև 
բազմաթիվ վարկեր և անվերադարձ 

աջակցություն։ «Նախընտրում 
եմ տալ 99 ոչ կարիքավորի, քան 
մերժեմ մեկ կարիքավորի»,- ասում 
էր նա։ Ասում են, թե Լուկասևիչի 
մահից հետո նրա թղթերում եղել են 
մուրհակներ՝ ընդհանուր առմամբ 
60 հազար ռենական զլոտի 
արժողությամբ, որոնք նա հրամայել 
է ոչնչացնել։ Այդ գումարը զգալի էր, 
օրինակ՝ Բուբրկայի հանքի պահակն 
ամսական վաստակում էր մոտ 20 
ռենական զլոտի։
Իգնասի Լուկասևիչը նաև եկեղեցու 
բարերար էր: Ֆինանսավորել է 
Խորկուվկայի մատուռի կառուցումը 
տեղի բնակչության համար և համա- 
ֆինանսավորել մոտակա Զրենչինի  
տաճարի կառուցումը: Ծխերին ու  
վանքերին անվճար կերոսին էր  
մատակարարում։ Իր ծառայություն- 
ների համար 1873 թվականին Պիոս  
IX-ից ստացել է պապական սենեկա-
պետի կոչում՝ տարբերանշաններ 
կրելու իրավունքով և Սուրբ Գրիգորի 
շքանշան։
Անսպասելիորեն մահացել է սուր  
թոքաբորբից 1882 թվականի հուն-
վարի 7-ին։ Հուղարկավորությանը 
մասնակցել է ավելի քան 4000 
մարդ՝ սոցիալական բոլոր շերտերի 
ներկայացուցիչներ՝ լեհեր, ուկրա- 
ինացիներ և հրեաներ: Հողին է  
հանձնվել Զրենչինի գերեզմանատանը։
«Հետաքրքիր մարդ էր, - հիշում էր նրա 
հարևան Կազիմիր Խլենդովսկին, - 
համեստ և նույնիսկ չափազանցված 
համեստությամբ, ցած իջեցված 
հայացքով և հեզ ժպիտով, միշտ 
մոխրագույն երկար չամարով, 
միշտ աշխատանքի մեջ։ Ընդունում 
էր, որ կրում է այդ հարստությանը 
որպես Աստծո թույլտվություն, 
որպես բեռ, որը դրված է իր վրա 
Նախախնամության կողմից, որի 
մասին նա պետք է հաշվետվություն 
տա վերջնական դատաստանին: 
Նա նաև անչափ բարի գործեր էր 
անում. տարածքում չկար մեկը, ում 
Լուկասևիչը վարկ չէր տրամադրել, 
չկար մի սնանկ, որին նա ոտքի չէր 
կանգրեցրել։ Ասում էր, որ «հեշտ է 
լավություն անել, երբ ունես ինչով», և 
նա լավություն էր անում, և խելամիտ 
է ասել, որ ժամանակի ընթացքում 
նա տնտեսապես բարձրացրել է 
ամբողջ շրջակայքը»։
Նա մարդկանց լույս տվեց՝ բառի 
տարբեր իմաստներով։ Նրա գործուն-
եությունը բազմաթիվ ոլորտներում 
հեղափոխական բնույթ էր կրում։ 
Այդ հեղափոխությունը հայկական 
արմատներ ուներ։

Սիլվիա Ուռիգա

ԱռԱջին կերոսինԱյին լԱմպի նԱխԱտիպի 
պԱտճենը, լուս.՝ ռոմԱնԱ ՕբրոցկԱ

Kopia prototypu pierwszej lampy naftowej, 
fot. romana obrocKa

2022 թվԱկԱնին թողԱրկվել է 10 զլոտի 
մետԱղԱդրԱմ ՝ իգնԱցի լուկԱշևիչի 
ծննդյԱն 200-ԱմյԱկի կԱպԱկցությԱմբ

իգնԱցի լուկԱսևիչի հուշԱրձԱնը 
(վլԱդիսլԱվ կԱնդեֆեր) բուբրկԱյի 
նԱվթի և գԱզի ԱրդյունԱբերությԱն 
թԱնգԱրԱնում: լուս.՝ wikimedia.org

Moneta 10 zł wyeMitowana w 2022 roku w 200. 
rocznicę urodzin ignacego łukasiewicza

PoMnik ignacego łukasiewicza (władysław 
kandefer) w MuzeuM PrzeMysłu naftowego  
i gazownictwa w BóBrce. fot. wikiMedia.org
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śląskich, wreszcie rolę ludzi 
i instytucji rodem ze Lwowa, 
przesiedlonych po 1945 r. na 
Śląsk, organizujących tu życie 
naukowe, kulturowe, oświatę... 
W ramach swoich fascynacji 
Kresami prof. Woźniczka ze-
tknął się również z dziejami, 
kulturą i przede wszystkim 
ludźmi reprezentującymi – 
w nurcie kresowym – Ormian 
polskich. W swojej działal-
ności organizacyjnej i nauko-
wej zawsze dbał o kontakt ze 
Związkiem Ormian w Polsce, 
zabezpieczał nasz udział w reali- 
zowanych przedsięwzięciach 
– konferencjach, sesjach, se-
minariach, prelekcjach, wy-
kładach, wystawach etc. Przy-
gotował i prowadził również 
kilka sesji naukowych organi-
zowanych przez Związek Or-
mian, w ramach „Dni Kultury 
Ormiańskiej” w Gliwicach.
W kontaktach z nami często 
prosił o informacje potwier-
dzające ormiański rodowód 
poszczególnych postaci z życia 
naukowo-kulturalnego Śląska, 
a następnie w swoich pracach 
podkreślał ich kulturowe ko-
rzenie oraz rolę w budowaniu 
„nowego Górnego Śląska” po 
1945 roku.
Dorobek prof. Woźniczki 
z zakresu historii najnowszej 
Śląska i Zagłębia jest w świe-
cie naukowym dobrze znany 
i doceniany w postaci nagród, 
państwowych odznaczeń oraz 
członkostwa w wielu instytu-
cjach naukowych. Wszędzie, 
gdzie działał, tworzył dobry 
klimat dla pracy naukowej, 
oświatowej i popularnonauko-
wej w zakresie badania, doku-
mentowania i zachowywania 
od niepamięci dziedzictwa kul-
turowego Kresów Wschodnich, 
w tym dziedzictwa Ormian pol-
skich.
W Polskiej Akademii Nauk 
– Stacja Historyczna w Kato-
wicach (którą do ostatniego 
dnia kierował) stworzył nie-
formalny Ośrodek badań dzie-
dzictwa Kresów Wschodnich, 
przy Instytucie Myśli Polskiej 
im. Wojciecha Korfantego 
(którego był pomysłodawcą 
i dyrektorem) we współpracy 
z Towarzystwem Miłośników 
Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich, Instytutem 
Lwowskim oraz Związkiem Or-
mian w Polsce (prezes Anna 
Olszańska oraz niżej podpisany 
są członkami tego Ośrodka), 
utworzył Centrum Kresowe 
jako miejsce spotkań, dyskusji, 
badań naukowych itp.

Śp. Zygmunt był moim Przyja-
cielem. Zrealizowaliśmy wspól-
nie wiele projektów – konfe-
rencji naukowych na temat 
dziedzictwa Ormian polskich, 
Lwowa, Kresów i Kresowian na 
Śląsku (m.in. „Lwowiacy na Ślą-
sku” w Muzeum Historii Śląska 
czy „17 września 1939 – przy-
czyny, przebieg, skutki” w Bi-
bliotece Śląskiej), wystaw (np. 

„Lwów w grafice”, „Ormiańskie 
pamiątki w grafice lwowskiej”), 
spotkań z młodzieżą szkolną 
i studencką, wykładów w ra-
mach Wszechnicy PAU, które 
bez Niego nie powstałyby pew-
nie nawet w myślach. Był nie-
spożytych sił i energii.
Przez długi czas nie opusz-
czała mnie nadzieja, że zwal-
czy chorobę i będziemy mogli 
zrealizować ogromną listę Jego 
pomysłów z zakresu ochro-
ny dziedzictwa kulturowego 
Kresów – niestety..., Pan Bóg 
chciał inaczej...
Niezwykle uroczyście żegnała 
Go ziemia śląska w przepeł-
nionej katedrze pw. Chrystu-
sa Króla w Katowicach, zanim 
trumnę przewieziono do ro-
dzinnego grobu w Sosnowcu. 
Żegnały Go władze Rzeczy-
pospolitej (prezydent Andrzej 
Duda i premier Mateusz Mo-
rawiecki), władze regionu 
(Wojewoda Śląski i Marszałek 
Województwa Śląskiego), „So-
lidarność” śląsko-dąbrowska, 
przedstawiciele nauki, oświaty, 
mediów, harcerze, tłumy zwy-
kłych ludzi – Ślązacy, Zagłę-
biacy, lwowiacy, a nawet jak ja 
– Ormianie polscy.

W imieniu środowiska kreso-
wego, jak też w imieniu Ormian 
– żegnając śp. prof. Woźniczkę, 
ale dla mnie i dla wielu lwowia-
ków na Śląsku – Zygmunta, na-
szego przyjaciela – pozwoliłem 
sobie powierzyć jego duszę 
opiece Matki Boskiej Łaskawej, 
Ślicznej Gwieździe Miasta Lwo-
wa, jako duszę „przyszywane-
go dziecka Lwowa” i „Obrońcę 
Lwowa” – bo obrońcą Lwowa 
na współczesne czasy śp. Pro-
fesor Zygmunt Woźniczka był!
A na zakończenie – jako szcze-
gólny wiatyk na tę ostatnią dro-
gę jego duszy – zacytowałem 
pieśń żałobną Grzegorza z Na-
reku Głęboki serca lament za-
noszę ku Tobie Panie..., koń-
cząc:
„Hiszja Ter Zygmunt Woźnicz-
ka jew woghormia. Ter wo-
ghormia”.

Bogdan Stanisław Kasprowicz
Astwacatur Ilovacy Gasparyan

Odeszli do Pana...

25 października 2021 odeszła 
do Pana śp. dr Regina Chło-
picka – córka Heleny z Krze-
czunowiczów, emerytowana 
profesor Akademii Muzycznej 
im. Krzysztofa Pendereckiego 
w Krakowie. Dziekan Wydzia-
łu Twórczości, Interpretacji 
i Edukacji Muzycznej w latach 
1999–2004, wybitny teoretyk 
muzyki, nauczyciel akade-
micki i wykładowca, autorka 
ważnych prac z zakresu mu-
zyki współczesnej. Człowiek 
wielkiej dobroci, szlachetno-
ści i uczciwości. Osoba o wiel-
kiej wiedzy, ciesząca się nie-
kwestionowanym autorytetem 
muzycznym i pedagogicznym, 
wychowawca i przyjaciel wielu 

pokoleń muzyków. Za swo-
ją działalność wielokrotnie 
nagradzana, m.in. Złotym 
Krzyżem Zasługi, Srebrnym 

Medalem „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis”. Wykładała 
gościnnie na uczelniach pol-
skich i zagranicznych, m.in. 
w Paryżu – École normale 
supérieure i Centre national 
de la recherche scientifique 
(1998), w Tours – Universi-
té F. Rabelais (1996 i 1998), 
w Eugene – International 
Bach Academy (1998). Czło-
nek stowarzyszeń, takich jak 
Związek Kompozytorów Pol-
skich, Société Française d’A-
nalyse Musicale (1990), Soci-
été internationale d’histoire 
comparée du théâtre, de l’o-
péra et du ballet (1991).

Cześć Jej Pamięci!
red

Odszedł przyjaciel Ormian
śp. prof. Zygmunt  

Woźniczka
Jeszcze do niedawna żegnali-
śmy się z „lwowskimi dziećmi” 
cytatem z Hemara: Odchodzą, 
coraz ich mniej z tamtego 
świata..., a tu już przychodzi 
się nam żegnać na zawsze 
z przyszywanymi „dziećmi 
Lwowa”, które za młode, by 
widzieć „tamten Lwów” i bez 
kresowego zakorzenienia, 
a przecież zakochane bez resz-
ty w kulturze, ziemi, ludziach. 
Prawdziwi, na dzisiejsze czasy, 
„Obrońcy Lwowa”.
Takim był śp. Zygmunt Woź-
niczka. Pochodził z Zagłębia 
Dąbrowskiego. Na ziemi ślą-
skiej zawieszony pomiędzy 
Ślązakami a lwowiakami – pra-
cował niestrudzenie dla dobra 

tego skomplikowanego kultu-
rowo, historycznie, politycznie 
i ludnościowo regionu.
Całe swoje studenckie i na-
ukowe życie związany był 
z Uniwersytetem Śląskim, 
w którym uzyskał z wyróżnie-
niem magisterium (1977) za 
pracę „Wpływ sytuacji mię-
dzynarodowej na życie poli-
tyczne w Polsce 1948-1956”, 
a następnie stopień doktora 
nauk humanistycznych (1984), 
broniąc pracy „Ruch Obroń-
ców Pokoju w Polsce w latach 
1948-1975”. Habilitację uzy-
skał w 2001 r. w Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie. Pra-
ca habilitacyjna zatytułowana 
była „Trzecia wojna światowa 
w oczekiwaniach emigracji 
i podziemia w kraju w latach 
1944-1953”.

W 2021 r. Prezydent RP nadał 
mu tytuł profesora nauk hu-
manistycznych. 
Śp. Zygmunta Woźniczkę po-
znałem jako młodego dok-
tora, członka „Solidarności” 
Uniwersytetu Śląskiego. Po-
czątkowo działał w podziemiu, 
a po 1989 r. szeroko udzielał 
się w pracach Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego, organizując 
prelekcje i seminaria z zakre-
su historii najnowszej Polski, 
Europy, Śląska.
Już wówczas zwracał szcze-
gólną uwagę na środowisko 
Kresowian na Górnym Śląsku, 
podkreślając setki lat trwające 
bliskie kontakty Śląska z Zie-
mią Czerwieńską, przypomina-
jąc udział Ślązaków w Obronie 
Lwowa, udział i rolę lwowiaków 
w plebiscycie i powstaniach 

Irena Romaszkan

Zygmunt Woźniczka

Regina Chłopicka  
z rodziny Krzeczunowiczów

regina chłopicka. Fot. Jan zych, 
akademia muzyczna im. krzysztoFa 
pendereckiego w krakowie

25 grudnia 2021 odeszła śp. 
Irena Romaszkan. Skromnie 
i cicho odchodzą świadkowie 
historii tej wielkiej, ale często 
strasznej. Miałam okazję po-
znać Panią Irenę, kiedy przy-
gotowywałam biogram Jej Oj-
ca, Mieczysława Romaszkana 
(brata m.in. ks. Kazimierza 
Romaszkana).
Pani Irena mieszkała ze swoim 
synem, Janem, otoczona ludź-
mi dobrej woli. Jej historia jest 
świadectwem, że mimo strasz-
nych przeżyć można pozostać 
ciepłym i radosnym człowie-
kiem, bo właśnie tak zapamię-
tałam Panią Irenę.
Gdy zostałam wywieziona 

do Kazachstanu na Syberię, 
mało co pamiętam, miałam 
2 lata. Wiem, że była bardzo 
sroga zima, gdzie moja mama 
zamarzła, idąc mi i mojemu 
bratu Adasiowi po coś do je-
dzenia. W tym okresie byłam 
niedożywiona i chorowałam 
na krzywicę. Piętno tamtego 
okresu pozostało na stanie 
zdrowia do dnia dzisiejszego. 
To, że przeżyłam to, w dużej 
mierze zawdzięczam mojemu 
bratu Adamowi, który był star-
szy ode mnie o pięć lat. Adam 
kradł jedzenie i mnie karmił, 
musiał przy tym pilnować, 
jak jadłam, bo często starsze 
dzieci kradły z ust, taki był 

głód. Z tego okresu pamię-
tam jeszcze, jak w sowieckim 
sierocińcu uczono nas, w co 
wierzymy: w Boga czy Stalina, 
i jeśli w Stalina, to z sufitu le-
ciało jedzenie, jeśli w Boga, to 
byliśmy głodni. Po przyjeździe 
do Polski zostaliśmy umiesz-
czeni w sierocińcu w Kwidzynie 
to tutaj odnalazła nas siostra 
mojej mamy i na początku lat 
pięćdziesiątych byłam z ojcem. 
Adam był już samodzielny – 
wspominała Irena Romaszkan.
Pochowana została 29 grudnia 
2021 r. na cmentarzu w Trzeb-
nicy.

POKÓJ JEJ DUSZY
https://fundacjaormianska.pl

proFesor zygmunt woźniczka.  
Fot. instytut korFantego
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Pięćdziesiąty
jubileusz | W trzynastym roku wydawania „Awedisu” przedstawiamy 
Państwu pięćdziesiąty numer naszego kwartalnika. Pięćdziesiąt to niby nie 
jest dużo, ale dla nas to wielka radość nieprzerwanej obecności pisma na 
rynku prasowym od jesieni 2009 roku. 

Nasza Fundacja Kultury i Dzie-
dzictwa Ormian Polskich zo-
stała powołana 7 kwietnia 
2006 roku. Marzeniem było 
stworzenie medium w formie 
tradycyjnej gazety. Jednak 
najpierw trzeba było zorgani-
zować funkcjonowanie samej 
fundacji i uładzać zbiory oraz 

jednocześnie wymyślać działa-
nia, aby wieść o dziedzictwie 
Ormian polskich niosła się 
szeroko i daleko…
Pierwszy numer „Awedisu” 
towarzyszył otwarciu wystawy 
„Z widokiem na Arat. Losy Or-
mian w Polsce”. Rzecz działa 
się 17 października 2009 roku 

w Domu Spotkań z Historią. Tę 
datę należy przyjąć za narodzi-
ny kwartalnika.
Podwaliny organizacyjne pisma 
stworzył Armen Artwich, który 
kierował nim przez pierwszych 
pięć lat. Dzieło, na stanowisku 
redaktora naczelnego, konty-
nuował i udoskonalał Jakub 

Kopczyński przez następnych 
lat siedem. Fundament okazał 
się na tyle trwały i stabilny, 
że mimo zmian personalnych 
w składzie redakcji kwartalnik 
regularnie wychodzi.
Od początku „Awedis” ukazuje 
się się dotacji Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 
za którą w tym miejscu bardzo 
dziękujemy.
W imieniu zarządu Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich składam najserdecz-
niejsze podziękowanie panu 
Armenowi Artwichowi i pa-
nu Jakubowi Kopczyńskiemu, 
dotychczasowym redaktorom 
naczelnym, za twórczy wkład 
pracy wniesiony w rozwój 
„Awedisu”. 
Jednocześnie przedstawiam 
Szanownym Czytelnikom panią 
Sylwię Urygę, która od bieżą-
cego numeru pełni funkcję re-
daktora naczelnego „Awedisu”. 
Sylwia Uryga – dziennikarka, 
od 2012 roku związana z tygo-
dnikiem „Idziemy” i serwisem 
www.idziemy.pl. Laureatka kon-

kursu akademickiego o indeks 
na studia dziennikarskie im. bp. 
Jana Chrapka i wieloletnia sty-
pendystka Fundacji Konferencji 
Episkopatu Polski „Dzieło No-
wego Tysiąclecia”. Absolwentka 
dziennikarstwa i etnologii na 
Uniwersytecie Warszawskim 
oraz teologii kultury na Uni-
wersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Od 2015 roku 
zaangażowana w działalność 
Wspólnoty Sant’Egidio w War-
szawie. Zawodowo – autorka 
wielu tekstów o tematyce spo-
łecznej i kulturalnej. Prywatnie 
– żona i mama dwójki dzieci.
Pismo ma stałych – licznych 
– prenumeratorów w Polsce 
i poza jej granicami, niezależ-
nie od tego, że rozchodzi się 
„do ręki” przy okazji wydarzeń 
organizowanych nie tylko przez 
naszą fundację.
Niech dobra passa „Awedisu” 
trwa!

Maria Ohanowicz-Tarasiuk
Prezes Fundacji Kultury 

i Dziedzictwa Ormian Polskich

Zakładałeś „Awedis”. To było 
niedługo po powołaniu Fun-
dacji do życia, a w ogóle na 
fali wielkiego odrodzenia 
aktywności wśród Ormian 
polskich. Powiedz, proszę, 
parę słów o tamtych emo-
cjach…
Powołanie w 2006 roku Fun-
dacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich stanowiło 
milowy krok w objęciu opieką 
materialnej spuścizny polskich 
Ormian, dotąd rozproszonej, 
nieopracowanej archiwistycz-
nie, niedostępnej dla badaczy 
i osób nią zainteresowanych 
z powodów rodzinnych. Wokół 
idei opieki nad dziedzictwem 
polskich Ormian zgromadził 
się fantastyczny krąg osób, 
świeckich i duchownych, za-
równo wywodzących się z ro-
dzin ormiańskich, jak i Pola-
ków zainteresowanych dziejami 
Ormian w Polsce. Wszyscy 
mieliśmy poczucie uczestnic-
twa w wielkim dziele, w pew-
nym sensie też w przygodzie, 
ale i odczuwaliśmy ciężar 
odpowiedzialności, która na 
nas spoczywała. Obok pręż-

nej działalności archiwalnej 
i konserwatorskiej, związanej 
z zasadniczym celem Funda-
cji, szybko rozwinęliśmy też 
działalność popularyzatorską, 
chcąc usystematyzować i upo-
wszechnić w społeczeństwie 
polskim oraz wśród Ormian 
w Armenii i diasporze wiedzę 
o historii i kulturze polskich 
Ormian, o roli Ormian w dzie-
jach naszego kraju, ale też 
o współczesnym życiu wspól-
not ormiańskich w Polsce. Na 
tej fali powstała trójjęzyczna 
strona internetowa Fundacji, 
portal Wiki.Ormianie, Wirtu-
alne Archiwum Polskich Or-
mian. Fundacja podjęła wy-
siłek przywrócenia pamięci 
o wielkim arcybiskupie Józefie 
Teodorowiczu, wówczas nie-
mal zupełnie zapomnianym, 
a którego wkład w odbudowę 
niepodległego Państwa Pol-
skiego i renesans ormiańsko-
ści w Polsce w początku XX 
wieku jest bezsporny. Służyć 
temu miała wystawa „Wiel-
ki zapomniany. Arcybiskup 
ormiański Józef Teodorowicz 
(1864–1938). Wybitny polski 

kapłan i mąż stanu”, która swój 
wernisaż miała w 70. rocznicę 
śmierci Arcybiskupa, 4 grud-
nia 2008 r. w gmachu Sena-
tu RP i towarzyszyła podjęciu 
przez Senat okolicznościowej 
uchwały przywracającej pa-
mięć o Wielkim Zapomnianym. 
Z okazji tej wystawy wspólnie 
z Moniką Agopsowicz przygo-
towaliśmy jednodniówkę „Gre-
goriana”, która stylizowana 
była na przedwojenną gazetę 
ormiańską i zawierała tek-
sty okolicznościowe, zarówno 
przedruki tych historycznych, 
jak i współczesne. Gazeta ta 
została życzliwie przyjęta przez 
czytelników i zachęciła nas do 
myślenia o powołaniu do życia 
współczesnego pisma ormiań-
skiego w Polsce. Bezpośrednią 
przyczyną utworzenia „Awedi-
su” była zaś chęć stworzenia 
medium systematyzującego 
informacje współczesne i hi-
storyczne o tematyce ormiań-
skiej oraz łączącego wspólnoty 
ormiańskie w Polsce, które ze 
względów geograficznych i hi-
storycznych były rozproszone, 
a przez to wiadomości o ich 

działalności lub wartościowe 
materiały opracowywane przez 
ich członków docierały do ogra-
niczonego kręgu odbiorców. 
Chodziło o powołanie ogólno-
polskiego periodyku o charak-
terze społeczno-kulturalnym, 
ale z istotną dawką aktualnych 
informacji, koniecznie dwuję-
zycznego – aby było dostępne 
dla jak najszerszego grona od-
biorców w Polsce i zagranicą. 
Drukowanego, aby dotrzeć do 
osób niekorzystających z Inter-
netu lub nieodwiedzających re-
gularnie internetowych stron 
organizacji ormiańskich. Ideę 
tę podchwyciło znakomite gro-
no autorów reprezentujących 
różne wspólnoty ormiańskie 
w Polsce, dzięki ich energii 
i zaangażowaniu powstał nasz 
„Awedis” – posłaniec niosący 
dobrą nowinę.

Kierowałeś „Awedisem” przez 
5 lat. Jak wyglądało zderzenie 
marzeń o funkcjonowaniu pi-
sma z codzienną orką?
Redagowanie gazety było dla 
mnie nowym doświadczeniem, 
ale dzięki życzliwości kolejnych 

Prezesów Fundacji – Ewy Ab-
garowicz i Jana Abgarowicza, 
ogromnemu wsparciu przy-
jaciół i współpracowników ze 
wspaniałym dorobkiem w pra-
cy wydawniczej i redaktorskiej: 
Moniki Agopsowicz, Romy 
Obrockiej, Zofii Jurkowlaniec 
i znakomitemu gronu autorów, 
którzy zgodzili się współtwo-
rzyć „Awedis”, stało się wielką 
przygodą i źródłem satysfak-
cji. Szczególnie cieszyły wy-
razy wsparcia od Czytelników 
„Awedisu”, bo to one nadawały 
sens naszej pracy. Zapamięta-
łem szczególnie pytanie, które 
po lekturze pierwszego nu-
meru „Awedisu” zadał mi pan 
Dobiesław Rzemieniewski, 
ówczesny naczelnik Wydzia-
łu Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych w MSWiA, osoba 
z wieloletnim doświadczeniem 
w obszarze mediów mniejszo-
ściowych. Ze zdziwieniem spy-
tał… czy jestem zawodowym 
dziennikarzem. Oczywiście 
nim nie byłem, studiowałem 
wówczas prawo i ekonomię, ale 
samo pytanie uznałem za du-
że wyróżnienie dla zespołu A 

4 grudnia 2021 przy ul. Świętojerskiej12 goŚciliŚmy po raz pierwszy sylwię urygę. od lewej: Hanna kopczyńska-
-kłos, wojciecH kłos, maria oHanowicz-tarasiuk, zofia jurkowlaniec, jakub kopczyński, sylwia uryga, armen 
artwicH, monika agopsowicz, romana obrocka. fot. władysław deńca

Słów kilka Armena Artwicha, pierwszego redaktora naczelnego

„awedis” dostępny jest nie tylko w wersji papierowej, ale także w wersji 
elektronicznej, w postaci plików do czytania. wszystkie numery znajdują 
się na wortalu www.ormianie.pl (lewy dolny róg strony) 
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Thesaurus Armenorum 
– Skarbnica Ormian 
wydarzenia | Pod takim tytułem przez ostatni rok, Fundacja Kultury  
i Dziedzictwa Ormian Polskich realizowała projekt z dotacji Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego polegający na wyposażaniu nowej 
siedziby Fundacji.

A naszego pisma. W pracy 
nad „Awedisem” wyzwanie 
stanowiło zachowanie balansu 
pomiędzy poszczególnymi ro-
dzajami treści – tak aby każdy 
Czytelnik znalazł tam coś dla 
siebie. Zależało nam na odpo-
wiednim wyważeniu proporcji 
między informacjami bieżą-
cymi, felietonami, wywiadami 
a artykułami popularnonau-
kowymi i o tematyce kultural-
nej. Między treściami w języku 
polskim i ormiańskim. Między 
tematyką związaną z polskimi 
Ormianami a tą związaną z Ar-
menią i diasporą ormiańską na 
świecie. Wreszcie, pomiędzy 
tekstem a grafiką – aby zacho-
wać atrakcyjność szaty graficz-
nej, ale aby nie przesłoniła 
ona istoty przekazu.

Czy doświadczenie zdobyte 
w pracy redaktora pisma 
owocuje teraz, w twojej 
obecnej aktywności zawodo-
wej?
Redagowanie czasopisma, 
zwłaszcza tak wyjątkowego jak 
„Awedis”, oprócz pasji wyma-
ga systematyczności, ale też 
umiejętności pozyskiwania in-
formacji, jej porządkowania 
i syntezowania oraz otwarto-
ści na współpracę i na różne 
wrażliwości. Z pewnością są to 
umiejętności potrzebne rów-
nież w życiu zawodowym. 

Czego byś życzył naszemu 
kwartalnikowi i nowej pani 
redaktor Sylwii Urydze?
Bardzo cieszę się, że „Awedis” 
już od 13 lat towarzyszy ży-
ciu społeczności ormiańskiej 
w Polsce i godnie kontynuuje 
najlepsze tradycje przedwojen-
nego „Posłańca św. Grzego-
rza”. Jestem wdzięczny Jakubo-
wi Kopczyńskiemu, który przez 
ostatnie 7 lat konsekwentnie 
i rozważnie prowadził nasze 
pismo, stawiając je w gronie, 
moim zdaniem, najlepszych 
periodyków ormiańskich wy-
dawanych współcześnie w dia-
sporze. Nowej pani redaktor 
Sylwii Urydze życzę wiele sa-
tysfakcji z prowadzenia „Awe-
disu” i współpracy z zespołem 
redakcyjnym, jestem pewien, 
że jej znakomite doświadczenie 
dziennikarskie pozwoli na dal-
szy wspaniały rozwój naszego 
pisma. Zaś „Awedisowi” życzę 
kolejnych oddanych Czytelni-
ków. Plurimos annos!

Rozmawiała Romana Obrocka

pierwszy numer „awedisu” z 
października 2009 roku

Ta dotacja umożliwiła nam wy-
posażenie naszej nowej siedzi-
by przy ulicy Świętojerskiej 12 
w Warszawie w pierwsze nie-
zbędne elementy do prowadze-
nia działalności. Założeniem 
było stworzenie przestrzeni 
estetycznej, przejrzystej i przy-
jaznej dla odwiedzających. Od 
wejścia wita gości szklana ścia-
na z wytrawionym logo Funda-
cji. Prawą stronę pomieszcze-
nia, którą dla bezpieczeństwa 
oddzieliliśmy od reszty również 
szklaną ścianą, przeznaczyli-
śmy na Archiwum, zapewnia-
jąc w ten sposób cennym zbio-
rom należne warunki do ich 
przechowywania. Archiwum 
Fundacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich otrzymało 
profesjonalne regały, w któ-
rych prócz półek na księgo-
zbiór przewidzieliśmy szuflady 
na składowanie cennych szat li-
turgicznych, półki na naczynia 
liturgiczne oraz obrazy i teczki 

z grafikami. Dzięki dotacji Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Fundacja po 16 
latach działalności dorobiła się 
osobnego komputera do prac 
w Archiwum. Kolejnym wspa-
niałym nabytkiem jest specjali-
styczne oświetlenie, jakiego nie 
powstydziłoby się żadne mu-
zeum. Zamontowane zostało 
w przestrzeni, która docelowo 
ma pełnić funkcję ekspozycyj-
ną. Jest to zaczątek s t a ł e j 
wystawy prezentującej historię 
polskich Ormian. Przyznana 
subwencja pozwoliła na zakup 
pierwszych dwóch gablot mu-
zealnych. Na ścianach zamon-
towano systemy do wieszania 
obrazów. Mogliśmy wreszcie 
pokazać chlubę naszych zaso-
bów – kompletny zbiór, liczą-
cy 11 portretów ksień zakonu 
Panien Benedyktynek Ormiań-
skich ze Lwowa. Ofiarowane 
Fundacji przez siostry bene-
dyktynki z Wołowa, spadko-

bierczynie benedyktynek lwow-
skich, po 70 latach przeszły 
niezbędną konserwację. 
Po prawie roku wytężonych dzia-
łań i pracy całego zespołu wnę-
trze głównego pomieszczenia 
jest nie do poznania. Urządza-
liśmy również pozostałą prze-
strzeń w naszej siedzibie. Drugie 
pomieszczenie, przeznaczone 
na pracę bieżącą i spotkania ze-
społu, wyposażyliśmy w system 
wieszania obrazów, co pomału 
przywraca klimat, jaki panował 
we wcześniejszej siedzibie. Tylko 
obostrzenia wynikające z pan-
demii powstrzymują nas przed 
udostępnieniem zasobów naszej 
Fundacji wszystkim zaintereso-
wanym. Mamy jednak nadzieję, 
że wiosną trudna sytuacja ule-
gnie uspokojeniu i 16. roczni-
cę powołania Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich 
do życia będziemy mogli świę-
tować ze wszystkimi przyjaciół-
mi i sympatykami. Efekty prac 
osiągniętych pokazaliśmy m.in. 
w naszym kalendarzu na 2022 
rok oraz w rocznym sprawoz-
daniu.
Projekt Thesaurus Armeno-
rum – Skarbnica Ormian do-
finansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury 
– państwowego funduszu ce-
lowego. Otrzymaliśmy również 

dofinansowanie z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz innych darczyń-
ców. Bardzo dziękujemy za 
wsparcie.
W 2022 roku również przyzna-
na nam została dotacja, która 
pozwoli przeprowadzić kolejny 
etap powstania historycznej 
ekspozycji zbiorów Fundacji, 
dostępnej dla mieszkańców 
Warszawy, a także turystów 
krajowych i zagranicznych od-
wiedzających stolicę.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk
Prezes FKiDOP

kolejne etapy prac przy urządzaniu siedziby Fundacji. Fot. Maria 
ohanowicz-tarasiuk, władysław deńca

pierwszy etap prac przy 
urządzaniu siedziby Fundacji 
został zakończony. Fot. władysław 
deńca
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Odeszły do Pana...

I znów przychodzi zacytować 
poetę: Jakiegoż to gościa mie-
liśmy… 
W piątek, 17 grudnia 2021 
roku we Wrocławiu odeszła 
do Pana Ewa Bohdanowicz de 
Oroszeny. Wywodziła się z pol-
skich Ormian, z silnie rozro-
dzonego, zasłużonego i znane-
go na Kresach rodu.
Jak wspomina jej bliska krew-
na, Anna Sarbinowska z domu 
Bohdanowicz:
Ewa Bohdanowicz była wspa-
niałym lekarzem, oddanym 
swoim małym pacjentom. Pra-
ca była jej życiem i wykony-
wała ją z ogromnym zaanga-
żowaniem do późnej starości. 
Kochała życie i ludzi, miała 
wielu przyjaciół. W listopadzie 
obchodziliśmy jej setne urodzi-
ny. Była osobą wierzącą i zna-
jomość z Janem Pawłem II była 
dla niej czymś wyjątkowym. Ja-
ko bratanica patrzyłam na nią 
zawsze z podziwem i będzie mi 
jej bardzo brakowało.
Ewa Bohdanowicz była córką 
Ireny i Franciszka, urodzonego 
w majątku rodzinnym Matyjow-
ce na Pokuciu. Ojciec był praw-
nikiem wykształconym na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie, pracującym w admini-
stracji państwowej. W związku 
z powierzanymi ojcu funkcjami, 

rodzina często zmieniała miej-
sca zamieszkania. Ewa urodzi-
ła się 14 listopada 1921 roku 
w Obornikach Poznańskich. Jej 
starszy brat, Antoni – w 1920 
roku w Ostrowiu Wielkopol-
skim. W 1932 roku rodzina 
przeniosła się do Wadowic, 
gdzie w sierpniu 1939 roku 
zmarł ojciec, Franciszek. 
W Wadowicach zawiązała się 
przyjaźń Antka i Ewy z Lolkiem 
– Karolem Wojtyłą, przyszłym 
papieżem św. Janem Pawłem 
II. Młodzi bywali wzajemnie 
w swoich domach, wspólnie 
uczyli się. Serdeczna przyjaźń, 
zachowana w sercach, prze-
trwała lata. 
Po wojnie Ewa Bohdanowicz 
zamieszkała we Wrocławiu, 
gdzie w 1950 roku ukończyła 
medycynę, będąc słuchaczem 
wykładów m.in. profesora Lu-
dwika Hirszfelda i jego żony, 
profesor Hanny Hirszfeldowej. 
Profesorstwo traktowało Ewę 
jak własną córkę. Młoda lekar-
ka zamieszkała w willi, w której 
mieszkali Hirszfeldowie. 
Ewa Bohdanowicz wyspecjali-
zowała się w pediatrii i onko-
logii dziecięcej. Razem z prof. 
Hirszfeldową zajmowały się za-
gadnieniami z dziedziny immu-
nologii i hematologii dziecięcej. 
Była wieloletnim pracowni-

kiem Kliniki Transplantologii 
i Hematologii Dziecięcej we 
Wrocławiu. 
Kiedy po latach była w Waty-
kanie ze swoimi małymi pa-
cjentami chorymi na raka, 
już bardzo chory Jan Paweł 
II, wspominając wadowickie 
wspólne chwile, spuentował je 
pytaniem: Dziewczyno, gdzie 
się podziały twoje czarne war-
kocze?

W poczuciu głębokiego ża-
lu żegnamy wybitną lekarkę, 
nestorkę polskich pediatrów- 
-onkologów, wspaniałą osobę, 
która przez całe swe życie nio-
sła pomoc małym pacjentom.

Ter wohormia!

Najukochańsza Mama

W Krakowie w wieku 103 lat 
zmarła Antonina z Bohosiewi-
czów Terlecka – najukochańsza 
Mama, Babcia i Prababcia.
Pani Tosia lub ciocia Tosia, bo 
tak się do Niej zwracano, uro-
dziła się 29 listopada 1918 r. 
w Skotnikach (Skitnik) koło 
Lwowa w rodzinie właścicieli 
ziemskich. Rodzice – Józefa 
i Marian Bohosiewiczowie – 
mieli czworo dzieci. Dzieciń-
stwo w otoczeniu starszego 
rodzeństwa spędziła w ma-
jątku. Jako najmłodsze dziec-
ko odpowiadała za każde zło, 
jakie się działo podczas przy-
jazdu do majątku innych dzie-
ci z bliższej i dalszej rodziny. 
Bardzo często wspominała, jak 
Jej kuzyn Jerzy chodził z pa-
tyczkiem i zabijał młodziutkie 
gęsi, a następnie wołał swoją 
ciocię Józię, mówiąc: „popatrz, 
jak one pięknie śpią”. Srogie 
lanie za niedopilnowanie star-
szego kuzyna otrzymała Ma-
ma. Naukę przez pewien czas 
pobierała w domu. Po zdaniu 
egzaminów została przyjęta 
do szkoły ss. Nazaretanek we 
Lwowie, gdzie zdała maturę 
w 1939 r. Wybuch drugiej woj-
ny światowej uniemożliwił Jej 
rozpoczęcie studiów medycz-
nych. Po wkroczeniu Armii 
Czerwonej do Lwowa została 
zmuszona do podjęcia pracy. 
Była sprzedawczynią w jed-
noosobowym sklepiku na Za-
marstynowie, w którym można 
było kupić tylko chleb i cukier. 
Kończyła pracę w późnych go-
dzinach wieczornych, co unie-
możliwiało Jej powrót do do-
mu rodzinnego. W tej sytuacji 
zamieszkała u jednej z Ciotek 
w centrum Lwowa przy ul. 
Skarbkowskiej. W czasie oku-
pacji niemieckiej pracowała 
jako sekretarka i tłumaczka 
w Dyrekcji Tramwajów Lwow-
skich. Jako młoda i piękna 
kobieta z bardzo dobrą zna-
jomością języka niemieckiego 
miała względy u swego szefa 
i wielokrotnie udawało Jej się 
uratować Polaków od wywózki 
lub śmierci. Na terenie Dyrek-
cji działała tajna organizacja 
wojskowa. Produkowano i wy-
noszono części do pistoletów. 
Jedną z osób, która wynosiła 
części była Mama. Co jakiś 
czas Gestapo przeprowadzało 
kontrolę osób wychodzących 
z pracy. Mamie za każdym 
razem udawało się wyjść bez 
szwanku. Praca w Lwowskich 
Tramwajach pozwalała Jej na 
powroty do Skotnik. Tam oka-
zało się, że Jej Mama i starsza 
siostra Helena przechowują 
w ziemiance, w zabudowa-
niach gospodarczych, rodzinę 
żydowską. Udało się uratować 
wszystkich, a po wyzwoleniu 

Helena wyszła za mąż za jedne-
go z nich. Po wyzwoleniu Lwo-
wa Rosjanie wyrzucili ją z pracy 
i po pół roku władza sowiecka 
przymusowo skierowała Ją do 
„Miejskich Stołówek”. Tam 
pracowała jako kelnerka do 
stycznia 1945 r., tj. do wyjazdu 
do Polski. Na jesieni 1944 r. do 
majątku w Skotnikach przyje-
chali żołnierze sowieccy, dali 
godzinę czasu i kazali spako-
wać się. Powiedzieli, że będzie 
tutaj kołchoz i cały majątek 
przechodzi na własność pań-
stwa. Po opuszczeniu dworu 
i udaniu się w kierunku Lwo-
wa zobaczyli, że dwór płonie. 
Mama po dwóch dniach wró-
ciła do Skotnik i w zgliszczach 
znalazła srebrną cukiernicę, 
która jakimś cudem ocalała 
z pożaru i uległa niewielkiemu 
uszkodzeniu. W czasie okupa-
cji poznała mojego Ojca Fran-
ciszka, z którym wzięła ślub 
w 1944 r. Ojciec przyjechał do 
Krakowa w styczniu 1945 r. tuż 
po wyzwoleniu miasta, a Ma-
ma ze swoją Mamą dołączyła 
do niego w maju. Cała rodzina 
zamieszkała przy Placu Zgo-
dy. Tam urodzili się synowie 
Adam i Jan. Okazało się, że 
w Krakowie i pobliskiej okoli-
cy zamieszkują krewni, którzy 
uciekli ze Lwowa. Radości nie 
było końca. Częste spotkania 
rodzinne i pomaganie było 
na porządku dziennym. Bar-
dzo często Mama spotykała 
się z krewnymi, którzy prosi-
li o różnego rodzaju pomoc, 
w tym finansową. Nigdy nie 
odmawiała. Zawsze pomagała 
każdej osobie, która prosiła 
o jakiekolwiek wsparcie, czy to 
była rodzina, czy osoba znajo-
ma. Wielokrotnie zdarzało się, 
że pożyczone drobne pienią-
dze nigdy nie wracały do Niej. 
Była bardzo szanowaną osobą. 
W roku 1951 rozpoczęła pra-
cę zawodową jako sprzedawca. 
W tym zawodzie przepracowa-
ła 35 lat. Życie Jej nie oszczę-
dzało. W roku 1964 umarła Jej 
Mama, a półtora roku później 
zmarł mąż. Serce i psychika 
nie wytrzymały. Przez prawie 

Ewa Bohdanowicz

Antonina z Bohosiewiczów Terlecka

Ewa Bohdanowicz dE oroszEny. Fot. 
chidUsz

antonina z BohosiEwiczów 
tErlEcka. zE zBiorów rodzinnych

pół roku chorowała. Zdawała 
sobie sprawę, że musi praco-
wać całymi dniami, a w domu 
bez opieki pozostało dwóch 
synów – jeden maturzysta, 
a drugi uczeń szkoły podsta-
wowej. Synowie nie byli anioł-
kami i często dochodziło do 
sprzeczek między nimi i ręko-
czynów. Największy kłopot wy-
chowawczy sprawiał młodszy. 
Mimo tych trudności synowie 
zdobyli wykształcenie i roz-
poczęli własne życie. Młod-
szy opuścił gniazdo rodzinne 
i wyjechał, a starszy pozostał 
z Nią do końca. Młodszy syn 
po zdaniu matury wyjechał do 
Wrocławia, gdzie pobierał dal-
sze nauki. Do Krakowa wrócił 
na chwilę, by w 1980 r. udać 
się na emigrację. W 1977 r. 
starszy syn ożenił się. Mama 
bardzo to przeżywała. Na po-
czątku była nieufna, ale szybko 
zmieniła zdanie i rozpoczęła 
się wielka miłość. Mama trak-
towała synową jak swoją córkę. 
Ta miłość była odwzajemniona. 
Wielokrotnie Mama trzymała 
sojusz z żoną przeciwko mnie. 
W roku 1984 urodził się wnuk 
Przemysław. Była to wielka ra-
dość, a zarazem obawy, czy my, 

młodzi, damy sobie radę. Ma-
ma podjęła decyzję, że defini-
tywnie przejdzie na emeryturę 
i zacznie nam pomagać w obo-
wiązkach domowych. Bardzo 
nam pomagała we wszystkim. 
Na 90. rocznicę Jej urodzin 
przygotowaliśmy niespodzian-
kę wspólnie z przyłataną córką 
Dasią. Oszukaliśmy Ją. Zapro-
siliśmy do restauracji najbliż-
szą rodzinę z Polski, około 
40 osób, a Jej powiedzieliśmy, 
że młodszy syn kończy 55 lat 
– przyjedzie do Krakowa i za-
prasza nas na wspólny obiad. 
Przyjęła tę informację z rado-
ścią. Dokładnie 29 listopada 
udaliśmy się na zaplanowany 
obiad. Wchodząc do restaura-
cji, Mama nie widziała nikogo 
z rodziny. Wszyscy byli ukryci. 
Obsługa wiedziała, że jest to 
niespodzianka przygotowana 
dla Mamy. Zapytaliśmy, gdzie 
możemy usiąść. Odpowiedź 
była prosta: w tej sali nie, bo 
tu za dużo gości, ale druga jest 
kameralna i będzie państwu 
bardzo wygodnie. Wchodząc 
do sali, Mama usłyszała grom-
kie 200 lat. Była tak zaskoczo-
na, że zaniemówiła. Po chwili 
zapytała „skąd się wy wszyscy 

tu wzięliście”. Na Jej twarzy by-
ło widać ogromną radość i za-
dowolenie. Spotkanie rodzinne 
upłynęło w cudownej atmo-
sferze. Mając 98 lat, upadła na 
ulicy i złamała kość biodrową. 
Szpital, operacja i rehabilitacja 
pozwoliły Jej wrócić częścio-
wo do zdrowia. Wymagała już 
stałej opieki. Poruszanie z bal-
konikiem bardzo Ją męczyło. 
Zbliżało się Jej 100-lecie. Za-
proponowaliśmy z bratem, że 
urządzimy Jej jubileusz w re-
stauracji i zaprosimy tak jak 
poprzednio najbliższą rodzinę. 
Nie negowała, a nawet bardzo 
się ucieszyła. Jubileusz wypadł 
wspaniale. Wszyscy byli bar-
dzo zadowoleni z rodzinnego 
spotkania. Rok później ożenił 
się wnuk. Bardzo przeżywała 
ślub. Przyjście na świat pra-
wnuka w 2020 r. dodało Jej sił 
witalnych. Bardzo się cieszyła, 
kiedy prawnuk odwiedzał Ją ze 
swoimi rodzicami. 19 grudnia 
2021 r. dostała udaru i w Wi-
gilię odeszła do domu Pana.
Zapamiętaliśmy Ją jako wspa-
niałą Mamę, Teściową i Bab-
cię. Zostawiła po sobie pustkę 
i ogromną tęsknotę. 

Adam Terlecki
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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: Szkoła Podstawowa 
nr 210, ul. Karmelicka 13, 00-163 
Warszawa
Szkoła Podstawowa nr 1
Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock

wrocław
kontakt: Ruzan Gevorgyan
tel. (+48) 501 122 726
miejsce zajęć: Centrum Kultury 
Ormian i Biblioteka przy 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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Strażniczka pamięci

Ormianin na boiskach Polski

wspomnienie | W wieku 84 lat 9 lutego 2022 roku odeszła śp. Teresa  
Znamierowska – profesor w zakresie nauk chemicznych, emerytowana 
profesor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

sport | Na piłkarskich boiskach Polski w br. pojawił się 22-letni Ormianin 
– Wahan Biczachczjan, ofensywny pomocnik, zakontraktowany przez Po-
goń Szczecin ze słowackiego klubu MSK Żylina, za kwotę ok. 1 mln euro.

Warto przeczytać
publikacje | Zbiory Fundacji Kultury i Dziedzic-
twa Ormian Polskich wzbogaciły się o kolejne 
wydawnictwa.

Nie jest to mało za nieznane-
go zawodnika, czy jednak nie-
znanego? Według brytyjskich 
dziennikarzy z „The Guardian” 
Ormianin był wśród 60 naj-
większych talentów świata uro-
dzonych po 1999 roku. Skrom-
ny Wahan powiedział: to tylko 
artykuł, nie wolno żyć takimi 
sprawami, bo równie dobrze 
kilka miesięcy później w ogóle 
można nie grać w piłkę. I rze-
czywiście, w 2018 nabawił się 

kontuzji kostki, którą leczył 
ok. roku, … psychicznie byłem 
zdruzgotany – opowiadał. Klub 
z Żyliny zaopiekował się mło-
dym zawodnikiem z Armenii – 
a przecież mogli mi się kazać 
spakować i wracać do Armenii. 
Kiedy nadrobił zaległości, po-
kazał nietuzinkowy talent, w 42 
meczach zdobył 17 bramek 
i zanotował 12 asyst. Czy pój-
dzie śladami swojego słynnego 
rodaka Henricha Mihitariana? 
Szczecińska Pogoń w tym ro-
ku walczy w ligowych rozgryw-
kach o tytuł mistrza kraju. Wa-
han Biczachczjan pochodzi ze 
sportowej ormiańskiej rodziny 
z Giumri. Dziadek, również Wa-
han, był trenerem medalistów 
w podnoszeniu ciężarów na 
Olimpiadzie w Pekinie w 2006 
roku. Ojciec Wahram, pierwszy 
trener Wahana, był zawodni-
kiem klubu Szirak Giumri.

Wahan uważa, że podstawą 
sukcesu jest: dyscyplina w pra-
cy, koncentracja, ciężka praca. 
Od początku br. w barwach 
szczecińskiej Pogoni pokazał 
się z dobrej strony, zdobył trzy 
bramki w towarzyskich meczach 
oraz zwycięskie gole w meczach 
ligowych z Piastem oraz z Zagłę-
biem Lubin (z odległości 20 m, 
z prędkością 97km/h!); po pięk-
nej bramce w tym meczu Wahan 
stał się ulubieńcem kibiców.
Z pewnością liczni Ormianie 
w Polsce, zwłaszcza młodzi, 
będą dumni ze swego rodaka, 
z jego gry zarówno w Pogoni, 
jak i w reprezentacji Armenii.
W ostatnim meczu, 18 lute-
go, Wahan strzelił kolejnego 
zwycięskiego gola dla Pogoni 
Szczecin, co dało jej pozycję 
lidera w tabeli ekstraklasy. 

red.

Z Węgier
Zaprzyjaźniony z nami János 
Fancsali, muzyk, historyk mu-
zyki i przewodniczący Gminy 
Ormiańskiej w Budaörs (Wę-
gry), nadesłał książkę swoje-
go autorstwa, zatytułowaną: 
I. Örmény Katolikus Konfe-
rencia. Publikacja stanowi 
pokłosie konferencji poświę-
conej historii Kościoła ormiań-
skokatolickiego, jaka odbyła 
się w dn.13–15 września 2019 
roku w Budapeszcie. Boha-
terem jednego z wystąpień 
był Jozef Manyo (1907–1994), 
przeor weneckich mechiatry-
stów, którego znał o. Wahan 
Howakimian i o którym mówił 
na konferencji. Na marginesie 
dodajmy, że jest to drugi zna-
ny nam węgierski Ormianin 
– oprócz Stepanosa Agonca 
Giuwera (1740–1824) – który 
został przeorem mechiatry-
stów. Pisaliśmy o tym w arty-
kule 10. Ormiański Festiwal 
Sztuki, opublikowanym w 44 
numerze „Awedisu’. Promocja 
tomu pokonferencyjnego od-
była się 3 listopada 2021 roku 
w Bibliotece Miejskiej w Buda-
örs. Książkę prezentował János 
Fancsali.

Z Gdańska otrzymaliśmy 
dwie książki 

Szukam w Gdańsku śladów 
Ormian z ogromną przyjem-
nością – odnotowuje Marta 
Szagżdowicz w eseju „Zakotwi-
czeni w Gdańsku. Ormianie nad 
Motławą” – jednym z 13 esejów, 
opublikowanych w książce Łą-
czy nas Gdańsk. Gdańsk wie-
lu kultur. Publikacja wydana 
przez Instytut Kultury Miejskiej 
w 2021 roku jest pokłosiem 
letniego cyklu warsztatów dla 
dzieci „Wakacje w IKM. Gdańsk 
różnorodny kulturowo”, który 
stawiał sobie za cel pokazanie 
najmłodszym mieszkańcom 
związków Gdańska z innymi 
krajami, a także przybliżenie ich 
tradycji i kultury. 

Promocja książki – dwujęzycz-
nego opowiadania Ocean – au-
torstwa Arama Pachyana od-
była się 28 grudnia 2021 roku 
w siedzibie Związku Ormiań-
skiego w Gdańsku przy ul. 
Mariackiej. Autor jest jednym 
z najwybitniejszych prozaików 
czasu niepodległości Armenii. 
Tłumaczony na wiele języków, 
obsypywany nagrodami. Pu-
blikacja została wydana przez 
Fundację Mlecznego Brata 
w ramach serii wydawniczej 
Od Słowa do Obrazu. 

ArAm PAchyAn. Źródło: ArAm 
Pachyan FB

Lokalna inicjatywa
Przesyłka z Oławy sygnowana 
jest logo 100. Rocznica Odzy-
skania Niepodległości. Oła-
wa 2018: Słownik biograficzny 
oławskich Kresowian. Szkice 
o ludziach i czasach. Publika-
cję otwierają biogramy miłe dla 
naszych ócz i uszu: Abrahamo-
wicz. Jest ich dwanaście wśród 
dobrze ponad pięciu tysięcy 
haseł osobowych i tematycz-
nych. Autorem Słownika jest 
Mirosław Krupski przy współ-
pracy Wandy Brusiło, Andrzeja 
Łabowskiego i Aleksandry Wil-
gosiewicz. Wydawcą jest Stowa-
rzyszenie Miłośników Kresów 
Wschodnich w Oławie, a pu-
blikacja została wydana przy 
wsparciu Urzędu Miejskiego, 
Starostwa Powiatowego i Bi-
blioteki „Koronka” – oławskich 
instytucji samorządowych. 
Słownik anonsują: Tomasz  
Frischmann – burmistrz Oławy, 
Anna Jasińska – Kresowianka 
(z Ormian polskich), i Tomasz 
Gałwiaczek – historyk. Aż chce 
się zakrzyknąć: samorządy in-
nych miast, bierzcie przykład!

RO

Urodziła się 25 listopada 1937 
roku w Nadwórnej. Była córką 
Heleny z Manugiewiczów i Wa-
cława Teodorowicza. Rodzice 
Heleny – Aniela z Agopsowi-
czów i Samuel Manugiewiczo-
wie – należeli do elity społecz-
nej Kut. Wacław Teodorowicz 
wywodził się z Ormian stani-
sławowskich.
Szczęśliwe i bezpieczne dzie-
ciństwo Tereski trwało krótko. 
Z końcem 1939 roku ojciec 
Wacław udał się na emigrację, 
aby już w styczniu 1940 roku 
zaciągnąć się we Francji do for-
mującego się polskiego wojska. 
Matka Helena z córką Teresą 
wróciła do Kut. W rodzinnym 
domu, przy ul. Ormiańskiej 7 
mieszkały wspólnie z owdowia-
łą Anielą Manugiewiczową i ro-
dzeństwem Heleny – Katarzyną 
i Stanisławem. Z początkiem 
1943 roku Teresa i jej mama 
przeniosły się do Stanisławo-
wa, aby schronić się w domu 
rodzinnym Wacława, który po 
ucieczce z niemieckiej niewoli 
dołączył do nich w lutym 1944 
roku. 
W marcu 1945 roku rodzina 
Teodorowiczów wraz z rodzi-
ną Manugiewiczów wyruszyła 
transportem ekspatriacyjnym 
na zachód… I znów wędrówka, 
tym razem z Krakowa – z mia-
sta do miasta – na tak zwane 
Ziemie Odzyskane w poszuki-
waniu miejsca do życia i pracy. 
Ostatecznie rodzina osiedliła 
się we Wrocławiu w styczniu 
1949 roku.

W roku 1961 Teresa ukończyła 
studia chemiczne na Politech-
nice Wrocławskiej i rozpoczęła 
pracę w Wyższej Szkole Ekono-
micznej we Wrocławiu. W ka-
rierze naukowej osiąga kolej-
ne stopnie: doktorat – 1971 
na Politechnice Wrocławskiej, 
habilitacja – 1982, profesura 
w zakresie nauk chemicznych 
– 1991, tytuł profesora hono-
rowego Akademii Ekonomicz-
nej – 1991. Z rozwojem kariery 
naukowej szły w parze kolejne 
stanowiska administracyjne. 
W latach 1983–1988 była 
prodziekanem, w latach 1988–
1990 i 1996–1998 dziekanem 
Wydziału Inżynieryjno-Ekono-
micznym Przemysłu Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, 
w latach 1990–1996 prorek-
torem tejże uczelni. Od roku 

1984 kierowała na swoim wy-
dziale Katedrą Chemii Nie-
organicznej.
Jej praca i osiągnięcia zawodo-
we znalazły uznanie na szcze-
blu państwowym i resorto-
wym. Nadano jej: Złoty Krzyż 
Zasługi – 1981, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej – 1994, 
Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski – 2002. 
Ze związku małżeńskiego z Ja-
nuszem Znamierowskim w ro-
ku 1963 na świat przyszła cór-
ka Grażyna.
Fundacja Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich ma szczegól-
ny powód do zachowania we 
wdzięcznej pamięci Teresy 
Znamierowskiej. W 2012 roku 
udostępniła ona swój zbiór fo-
tografii rodzinnych i dokumen-
tów. Obszerny uporządkowany 
zbiór, szczegółowo opisany, 
posłużył do opracowania kil-
ku biogramów, bogato ilu-
strowanych, do naszej wiki.
ormianie.pl i uzupełnienie już 
istniejących. Dzięki skarbnicy 
rodzinnych zbiorów bardzo też 
rozszerza się nasza wiedza na 
temat funkcjonowania społecz-
ności ormiańskiej w Kutach. 
Cały zbiór dokumentów jest 
opublikowany w zakładce: 
Wirtualne Archiwum Polskich 
Ormian à Archiwum fotogra-
fii à Z rodzinnych albumów 
à Rodzina Manugiewiczów od 
Samuela i Anieli z Agopsowi-
czów.

Cześć Jej pamięci!
Romana Obrocka

Profesor TeresA ZnAmierowskA.  
Ze Zbiorów ZbigniewA mAnugiewicZA 

wAhAn bicZAchcZjAn ciesZy się Po 
sTrZeleniu Zwycięskiego golA dlA 
Pogoni sZcZecin w mecZu Ze sTAlą 
mielec (PogonsZcZecin.Pl)
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