
Rodziny Ormian w Polsce
na starych fotografiach 



Այս տարի Լեհաստանի հայերը հունվարի 6-ին 
մեծ շուքով տոնեցին Սուրբ Ծնունդը: Այդ օրը 
վերականգնվեց Տիրոջ  Հայտնության օրը, 
ա յ ս ի ն ք ն  հ ո ւ ն վ ա ր ի  6 - ը  դ ա ր ձ ա վ  ո չ  
աշխատանքային օր :  Հայկական տներից 
շատերում նշվում է դեկտեմբերի 24-ի նախատոնը 
և դրան հաջորդող տոնը: 
Այս ժամանակահատվածը հայերի համար 
առանձնապես հիշարժան է: Նրանք ,  ում 
ընտանիքները Հայաստանում են, մեկնում են 
այնտեղ կամ մտքով տեղափոխվում նրանց մոտ:  
Եկեղեցում մոմեր են վառում, աղոթում իրենց 
հարազատների, մահացած ազգականների 
հոգիների համար: Կան նաև այնպիսիք, ովքեր 
հիշում են Սուրբ Ծննդյան տոները Արևելյան 
Մալոպոլսկայի լեհահայ իրենց տներում. տներ, 
ո ր ո ն ք  ս տ ի պ վ ա ծ  է ի ն  լ ք ե լ  ե ր կ ր ո ր դ  
աշխարհամարտից հետո,  կամ էլ այն տներում,  
ուր ապրում էին իբրև փախստականներ: 
Հայկական այդպիսի տուն է վերհիշել Իզիդոր  
Ստատկևիչը.
«Վրոցլավի` գերմանացիների կողմից լքված 
տանը, ուր անցավ իմ և եղբորս մանկությունը, 
ձեղնահարկում դստեր` Հալինայի հետ ապրում 
է ր  Մ ա ր ի ա  Մ ա գ դ ա ղ ե ն ա ց ի ն `  Յ ա կ ո ւ բ  
Ռոմաշքանի այրին: Առաջին հարկում մեզ հետ 
բնակվում էր Ռոզալիա Նիկոշիեվիչը` իմ Անիելյա 

տատի քույրը, ծնողներս, ես ու եղբարս: Նկուղային հարկում ապրում էր տատիս մյուս քույրը`Անտոնինա Մոշորոն 
Նիկոշիեվիչների տնից, նրա խորթ տղան` Ստեֆանը` կնոջ եւ երեխաների հետ: Սուրբ Ծննդյան նախօրեն  բոլոր բնակիչների 
համար  ընդհանուր էր` հաջորդաբար  մեզ եւ Մոշորոների մոտ: Ապա տոների ժամանակ գալիս էին այլ հայեր, այդ թվում 
տատիս`Անիելյայի  քույրը` Մարիա Ագոպսովիչ  Միշլիբոժը, ինչպես նաև Օլավիայից տատիս զարմուհիները` Յանովիչների 
ընտանիքից  և հորս սևահեր քույրը: Վրոցլավից գալիս էր հորս զարմիկը`Զախարիաշ Նիկոշիեվիչը`  կնոջ և դստրերի հետ,  երբեմն 
էլ նրա մայրը` Անտոնիեվիչների տնից Յուլյան: Գլիվիցեից գալիս էր հայ քահանա Կաժիմիեժ Ռոշքոն, որը հայկական եկեղեցում 
պատարագ էր մատուցում, ապա շրջայց  էր կատարում  եւ, անշուշտ, բաց չէր թողնում մեր տունը»:
Աշխատել ենք, որպեսզի  «Լեհահայոց ընտանիքները անցյալի լուսանկարներում» օրացույցը, որի արդեն չորրորդ 
հրատարակությունը պատիվ ունենք ներկայացնելու, դառնա հայկական յուրահատուկ տուն: 2010 թ., ինչպես նաև ներկայիս 
հրատարակությունը հարստացվել է ընտանեկան անգին հիշողություններով  եւ հայերեն թարգմանությամբ:  Օրացույցը շատ  
ջերմ  ընդունելության արժանացավ նոր ընթերցողների  կողմից`  ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում: Իրականում այն 
հասավ  մեծ թվով հայ շրջանակների` Արեւմուտքում, Սիրիայում եւ Թուրքիայում:
Ամեն անգամ մեր տուն-օրացույց ենք հրավիրում Լեհաստանում բնակվող հայերի, որպեսզի ուղարկեն իրենց նախնիների 
լուսանկարները, ներկայացնեն դրանք, մի փոքր գրեն իրենց ընտանիքների մասին: Դա այդքան էլ հեշտ չէր,  շատ դեպքերում 
նպաստում էր ընտանեկան կապերի վերականգնմանը եւ հետաքրքրություն էր առաջացնում անցյալի նկատմամբ: Բազմիցս 
օրացույցը  խթանիչ էր հանդիսանում հետագա ուսումնասիրությունների համար: Ցավոք սրտի ոչ բոլոր տվյալները  հաջողվեց 
գտնել, սակայն սա լրացուցիչ խթան է ավելի ակտիվ զբաղվելու ընտանիքի պատմությամբ և սկսել այն գրառել: Հաճախ էլ  այդ 
ամենը արթնացնում էր անցյալի` այլևս երբեք չվերադառնալու  զգացում: Այդ ժամանակ չէի մտածում այդ ամենի մասին ... մեկ 
ուրիշն էլ  գրում էր. «Հատկապես նման պահերին ափսոսում եմ, որ չէի հարցնում տատիս, որը գիտելիքի իսկական շտեմարան էր, 
այդ ժամանակ դա ինձ պարզապես չէր հետաքրքրում » Ամենակարեւորն այն է, որ բացվում էին ընտանեկան գանձերի արկղերը`  լի 
հին լուսանկարներով, անհայտ փաստաթղթերով:
Խնդրել ենք  նկարագրել ոչ միայն ընտանեկան, այլ նաև  մեր կայքէջում` www.dziedzictwo.ormianie.pl,  տեղադրված և դեռևս անհայտ 
լուսանկարներ, քանի դեռ մեզ հետ են  ազգականները, որոնք հիշում են, թե ով է պատկերված  լուսանկարներում, որտեղ եւ երբ է 
այն արված:
Ցանկանում էինք, որ  հիշողության մեջ մնան  հայկական տարբեր ազգանուններ` ինչպես դարեր առաջ  Լեհաստան ժամանած 
հայերի նախնիների, այնպես էլ վերջերս Հայաստանից ժամանածների: Հաստատաբար ավելի դժվար էր վերջիններիս հետ 
կապված հուշերը, որոնք չափազանց փխրուն էին` կիսելու  ազգի սարսափելի ճակատագիրը: Մեր օրացույցի էջերին հանդիպել են 
տարբեր ազգանուններով ավելի քան 40 ընտանիքներ:
Մեծ ջանք պահանջող այս աշխատանքի ամենահաճելի պահը հին լուսանկարների բացահայտումն էր, «ժամանակի մեջ 
լուսանկարների» կատարումը, այնպես, ինչպես այն արեցին Դոլնի Շլոնսկում ապրող հայերը` ընդօրինակելով 1942 թ. օգոստոսի 
15-ին արված մի լուսանկար, որը կզարդարի մեր օրացույցի ապրիլ ամիսը:

                                                                                                                                                             Մոնիկա Ագոպսովիչ, Ռոմանա Օբրոցկա

Հայկական տունը

Նկարում ձախից նստած են` Ասատուր Ասատրյանը, Արաքս Ասատրյանը, Չեսլավ 

Պոգոնովսկին, Քշիշտոֆ Մոյզեսովիչը, Ալիսյա Կորչակը. ձախից կանգնած են` 

Մանուգևիչների տնից Ռոմանա Օբրոցկան, Աշոտ Մարտիրոսյանը, Յոլանտա 

Շնիեչինսկան, ինչպես նաև Դարյա, Ադա և Ադամ Դոմանաշևիչները: Օբորնիկի 

Շլոնսկիե, 27 հունիսի 2010 թ.: Նկ.` Մարեկ Մարխվիցկի

Կազմի վրայի նկարում ` Կայետան Ստեֆանովիչ (1886-1920)` անվանի գեղանկարիչ, Յուզեֆ Պիլսուդսկու Շվոլեժերների I գնդի ռոտմիստր

Նրա թոռան` Քշիշտոֆ Ստեֆանովիչի արխիվից
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Fotografia na ok³adce: Kajetan Stefanowicz (1886-1920) – wybitny artysta malarz, rotmistrz 1 Pu³ku Szwole¿erów Józefa Pi³sudskiego
Ze zbiorów Krzysztofa Stefanowicza, jego wnuka

Ormianie w Polsce obchodz¹ w tym roku 
wyj¹tkowo uroczyœcie œwiêta Bo¿ego 
Narodzenia 6 stycznia, przywrócono bowiem 
tego dnia œwiêto Objawienia Pañskiego, czyli
6 stycznia sta³ siê dniem wolnym od pracy.
W wiêkszoœci ormiañskich domów obchodzi 
siê te¿ Wigiliê – 24 grudnia i nastêpuj¹ce po 
niej  œwiêta. 
Okres ten jest dla Ormian szczególnie 
nostalgiczny. Ci, których rodzinne domy s¹
w Armenii, jad¹ tam albo pod¹¿aj¹ do nich 
myœlami. Pal¹ w koœciele œwieczki, modl¹c siê 
za swych bliskich, za dusze zmar³ych... S¹ te¿ 
tacy Ormianie, którzy pamiêtaj¹ Œwiêta 
Bo¿ego Narodzenia w swoich polsko-
-ormiañskich domach w Ma³opolsce Wscho-
dniej – w tych domach, które musieli po
II wojnie œwiatowej opuœciæ, albo w tych
– w których jako tu³acze zamieszkali. Taki 
ormiañski dom wspomina Izydor Statkiewicz: 
W po-niemieckim domu we Wroc³awiu, gdzie 
minê³o nam z bratem dzieciñstwo, na pod-
daszu mieszka³a Maria Magdalena, wdowa po 
ziemianinie Jakubie Romaszkanie, z córk¹ 
Halin¹. Na naszym I piêtrze mieszka³a z nami 
Rozalia z Nikosiewiczów, siostra mojej babci 
Anieli, rodzice i my z bratem. Na parterze 
Antonina Moszoro z Nikosiewiczów, kolejna 

Na zdjêciu siedz¹ od lewej: Asatur Asatrian, Araks Asatrian, Czes³aw Pogonowski, 
Krzysztof Mojzesowicz, Alicja Korczak; stoj¹ od lewej: Romana z Manugiewiczów 
Obrocka, Aszot Martyrosjan, Jolanta Œnieciñska oraz Daria, Ada i Adam Domana-
siewiczowie. Oborniki Œl¹skie, 27 czerwca 2010 roku
Fot. Marek Marchwicki

ORMIAÑSKI DOM

siostra mojej babci, jej pasierb Stefan, z ¿on¹ i dzieæmi. Wigilie dla wszystkich mieszkañców by³y wspólne – na przemian
u nas i u Moszorów. Do tego w czasie Œwi¹t doje¿d¿ali kolejni Ormianie, wœród nich – siostra babci Anieli, Maria, i Agopsowicze
z Myœliborza, a tak¿e kuzynki babci z Janowiczów z O³awy i czarnow³osa siostra mojego taty. Z Wroc³awia – kuzyn taty, Zachar-
iasz Nikosiewicz, z ¿on¹ i córkami, czasem i jego matka Julia z Antoniewiczów. Z Gliwic przyje¿d¿a³ ksi¹dz ormiañski Kazimierz 
Roszko, który odprawia³ mszê ormiañsk¹ w koœciele, potem chodzi³ po kolêdzie i oczywiœcie nie omija³ naszego ormiañskiego 
domu.
Staraliœmy siê, by kalendarz „Rodziny Ormian w Polsce na starych fotografiach”, którego czwart¹ edycjê maj¹ Pañstwo w rêku, by³ 
takim ormiañskim domem. Wydanie z 2010 i obecne zosta³y powiêkszone o cenne rodzinne relacje i t³umaczenia na jêzyk 
ormiañski. Kalendarz zosta³ bardzo dobrze przyjêty przez nowych czytelników – zarówno z Armenii, jak i z diaspory, a trafi³ do 
naprawdê  wielu  ormiañskich  œrodowisk,  tak¿e  na  Zachodzie,  w  Syrii  i  Turcji.
Za ka¿dym razem zapraszaliœmy do kalendarza-domu Ormian zamieszka³ych w Polsce, by nadsy³ali zdjêcia swoich przodków,
by przedstawili ich, by napisali coœ o swojej rodzinie. Zadanie takie wcale nie jest ³atwe, a w wielu wypadkach sprawia³o ono, ¿e 
odnawia³y siê rodzinne kontakty i budzi³o siê zainteresowanie przesz³oœci¹. Czêstokroæ kalendarz stawa³ siê zachêt¹ do dalszych 
poszukiwañ: Niestety nie wszystkie dane uda³o mi siê znaleŸæ, jest to jednak dodatkowy bodziec, aby bardziej intensywnie zaj¹æ
siê histori¹ rodziny i zacz¹æ j¹ spisywaæ. Kiedy indziej budzi³a siê refleksja o tym, co nigdy nie powróci: wtedy nie zdawa³em
sobie z tego sprawy... a jeszcze inna osoba pisa³a: w³aœnie w takich momentach tak mi ¿al, ¿e nie rozmawia³am z babci¹, która
by³a kopalni¹ wiedzy; wtedy mnie to po prostu nie interesowa³o... Najwa¿niejsze, ¿e otwiera³y siê rodzinne kufry ze skarbami:  
starymi fotografiam i nieznanym i dokumentami.
Apelowaliœmy o opisywanie nie tylko wszystkich rodzinnych zdjêæ, ale i o pomoc w rozpoznaniu anonimowych osób uwiecznio-
nych na fotografiach znajduj¹cych siê na stronie internetowej www.dziedzictwo.ormianie.pl, póki jeszcze s¹ z nami krewni,
którzy wiedz¹, kto jes t n a fotografiac h, gdz i e i kie dy b y³y  one zrobio ne.
Chcieliœmy te¿, by w pamiêci zapad³y ró¿ne ormiañskie nazwiska, zarówno Ormian, których przodkowie przybyli do Polski przed 
wiekami, jak i tych, którzy przyjechali niedawno z Armenii. Zdecydowanie trudniej by³o o pami¹tki tych drugich – by³y zbyt
kruche, by podzieliæ straszny los narodu. Na kartach naszego kalendarza spotka³o siê ponad 40 rodzin o ró¿nych nazwiskach. 
Mi³¹ czêœci¹ tej ¿mudnej pracy by³o odtwarzanie starych fotografii, robienie „portretów w czasie”, tak jak to zrobili Ormianie 
mieszkaj¹cy na Dolnym Œl¹sku (powy¿ej), wzoruj¹c siê na zdjêciu z 15 sierpnia 1942 roku, które zdobi kwiecieñ z naszego 
kalendarza.
Kalendarz wyszed³ poza ramy ilustrowanego kalendarium. Sta³ siê ponadczasowy nie tylko dziêki fotografiom i relacjom 
rodzinnym, ale tak¿e dziêki artyku³om informacyjnym o historii Ormian w Polsce.
Mimo ¿e ta edycja mo¿e byæ ostatni¹ – kalendarze bêd¹, ale o innej tematyce – prosimy o nadsy³anie fotografii i informacji
o swoich rodzinach; trafi¹ one do Archiwum Polskich Ormian, gdzie bêd¹ opracowywane i stan¹ siê kolejn¹ cz¹stk¹ domu,
który stanowi¹ rodziny Ormian w Polsce.



Յան Բոլոզ-Անտոնևիչը (1858-1922) Բոլոզ-Անտոնևիչների տնից Ալբինայի և Անտոնի Բոլոզ-Անտոնևիչի որդին 

էր:  Բավականին հայտնի անհատականություն էր` փիլիսոփայության դոկտոր,  Լվովի Յան Կաժիմիեժի 

անվան համալսարանի արվեստի պատմության առաջին պրոֆեսոր, նույն արվեստի պատմության ամբիոնի 

վարիչ, Կրակովի գիտությունների ակադեմիայի անդամ, Լվովում գործող Գեղեցիկ արվեստների համակիրների 

ընկերության նախագահ, արվեստի բնագավառում մի շարք արժեքավոր աշխատությունների հեղինակ: 

Նա Սկոմորոհիում` բուչաչյան վարչաշրջանում, կալվածքների համասեփականատեր էր, ինչպես նաև 

կալվածքների սեփականատեր Վինոգրադում` Գվոժջիեցի մոտ, կոլոմիյսկի վարչաշրջանում: Նրա կինը` 

բարոնուհի Աննա Բամբերգը (1859-1921), ֆելդմարշալ, լեյտենանտ բարոն Յուզեֆ Բամբերգի և բարոն 

Էմինգերների տնից Աննայի դուստրն էր: Բոլոզ-Անտոնևիչները ունեին երեք երեխա: Ավագ զավակը Կարոլն 

էր(1885-1928)` մասնագիտությամբ իրավաբան, լեհական հեծելազորի սպա, լեհական լեգիոնների II բրիգադի 

զինվոր: Նրա դուստրը` Բարբառա Հելենան (ծն. 1920 թ.), հանդիսանում է ազնվական այդ տոհմի վերջին 

ներկայացուցիչը: Կարոլի կրտսեր քույրերից Յանինան (Հաշիան) (1886-1952) Սկոմորոհիում կալվածքի 

սեփականատեր էր և  Յագելոնյան համալսարանի պրոֆեսոր Էդմունդ Շլուբիչ-Զալեսկու (1862-1932) կինը, իսկ 

Մարիան (Մարուցան) (1890-1955) Վինոգրադի կալվածքի սեփականատեր, հետագայում Յագելոնյան 

համալսարանի պրոֆեսոր Ստեֆան Շմիդտի կինը:

Յան Բոլոզ-Անտոնևիչը կարևոր տեղ է զբաղեցնում Լվովում լեհահայերի արվեստի և պատմության  

ուսումնասիրություններում, մասնավորապես կապված Լվովի հայկական տաճարի վերանորոգման հետ: 

Նախնիների ավանդույթի նկատմամբ իր կապվածությունը  արտահայտված է նրա ողջույնի կենացում, որը  

բարձրացրել է 1902թ. նորընծա արքեպիսկոպոս Յուզեֆ Թեոդորովիչի պատվին. «[...] Լվովի հայ կաթոլիկ 

արքեպիսկոպոսության հոգևոր ամենաբարձր պաշտոնը ստանձնելու պատասխանատվությունից զատ 

[...]գերապատվելի՛ արքեպիսկոպոս, քեզ վրա է դրված դժվարին մի պարտականություն. կազդուրել և խթանել 

ծիսակարգի նկատմամբ կապվածությունը, սովորեցնել խորամուխ լինել նրա  անհատական ռասայական-

ազգային դիմագծին, արթնացնել իմացությունը, ընկալումը,ակնածանքը դեպի մեր անցյալը, առողջ ոգով 

վերակենդանացնել նրա ձևը,  որը շատերի համար համարվում էր անիմաստ ձևապաշտություն, հետեւաբար 

անհրաժեշտ ձևակերպմամբ Քո համայնքի անդամների համար ընկալելի դարձնել այդ ծիսակարգի 

հասկացությունը, մեր առջև բացել մեր անցյալի էջերը»: 

Տոմաշ Լենչևսկի (Վարշավա)

Jan Bo³oz-Antoniewicz (1858–1922) by³ synem Albiny z Bo³oz-Antoniewiczów i Antoniego Bo³oz-Antoniewicza. Postaæ to 
wybitna – doktor filozofii, pierwszy profesor historii sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, kierownik 
tamtejszej katedry historii sztuki, cz³onek Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie, prezes Towarzystwa Przyjació³ Sztuk 
Piêknych we Lwowie, autor wielu cenionych prac z dziedziny sztuki. By³ wspó³w³aœcicielem dóbr Skomorochy w powiecie 
buczackim i w³aœcicielem dóbr Winograd ko³o GwoŸdŸca w powiecie ko³omyjskim. Jego ¿ona, Anna baronówna Bamberg 
(1859–1921), by³a córk¹ feldmarsza³ka porucznika Józefa barona Bamberga i Anny z baronów Emingerów. Bo³oz-
-Antoniewiczowie mieli troje dzieci. Najstarszym by³ Karol (1885–1928), prawnik, oficer kawalerii Wojsk Polskich, 
¿o³nierz II Brygady Legionów Polskich. Jego córka, Barbara Helena (ur. 1920), jest ostatni¹ przedstawicielk¹ tego 
szlacheckiego rodu. M³odsze siostry Karola to: Janina „Hasia” (1886–1952) – w³aœcicielka dóbr Skomorochy, ¿ona 
Edmunda Œlubicz-Za³êskiego (1862–1932), profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego, i Maria „Maruca” (1890–1955) –
–  wspó³w³aœcicielka  dóbr  Winograd,  póŸniejsza  ¿ona  Stefana  Schmidta,  profesora  Uniwersytetu  Jagielloñskiego.
Jan Bo³oz-Antoniewicz zajmuje wa¿ne miejsce w badaniach nad sztuk¹ i dziejami Ormian we Lwowie, szczególnie
w odniesieniu do renowacji katedry ormiañskiej. Swoje przywi¹zanie do tradycji przodków wyrazi³ w toaœcie powitalnym, 
skierowanym w 1902 roku do nowo powo³anego arcybiskupa Józefa Teodorowicza: [… ] obok odpowiedzialnego 
stanowiska najwy¿szego duszpasterza ormiañsko-Katolickiej dyecezyi arcybiskupiej Lwowskiej [… ] spad³ na Ciebie, 
Najczcigodniejszy ksiê¿e Arcybiskupie, obowi¹zek nie³atwy: krzewiæ i krzepiæ przywi¹zanie do obrz¹dku, nauczyæ wnikaæ
w jego indywidualnie rasowo-narodow¹ cechê, obudziæ znajomoœæ, zrozumienie, czeœæ dla naszej przesz³oœci, o¿ywiæ 
œwie¿ym duchem formê, bêd¹c¹ w oczach wielu a wielu czcz¹, a wiêc zbêdn¹ formalistyk¹, uprzystêpniæ dla Twoich 
dyecezyan zrozumienie tego obrz¹dku, otworzyæ nam karty naszej przesz³oœci.

Tomasz Lenczewski (Warszawa)

BO£OZ-ANTONIEWICZE

Բոլոզ-Անտոնևիչներ
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Anna z Bambergów i Jan Bo³oz-Antoniewiczowie, przypuszczalnie Skomorochy ko³o Buczacza, oko³o 1920 roku
Ze zbiorów rodziny Bo³oz-Antoniewiczów

Szymona, Edwarda Lucjana, Rajmunda Seweryna, Mœcis³awa

Mieczys³awa

Marcjanny, Julianny

Wilhelma, Jana Honoraty, Zenona Arkadiusza, Czes³awa Weroniki, Bogumi³y Feliksa, Hilarego Izydora, Paw³a Marcelego, W³odzimierza

Antoniego, Jana Piotra, Ma³gorzaty Mariusza, Henryka Fabiana, Sebastiana Agnieszki, Jaros³awa Wincentego, Anastazji Rajmunda, Marii

Felicji, Tymoteusza

Paw³a, Mi³osza Polikarpa, Pauli Jana, Przybys³awa Juliana, Walerego Franciszka, Zdzis³awa Macieja, Martyny

Nowy Rok Bazylego, Grzegorza

Genowefy, Danuty Anieli, Eugeniusza

Ludwika, Marceliny
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Objawienie Pañskie
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Wincenty Do³êga-Eminowicz (ok. 1832–1906) jest moim pradziadkiem, trzecim z kolei Wincentym, a Roman (19001920)  jego
wnukiem. 
Wincenty, który bêd¹c austriackim oficerem, przyst¹pi³ do walki w powstaniu styczniowym 1863 roku, jako dezerter zosta³ skazany na 
œmieræ. Uwolniono go na mocy amnestii cesarskiej Franciszka Józefa I. W 1865 roku pradziadek by³ organizatorem i pierwszym 
naczelnikiem stowarzyszenia Ochotniczej Stra¿y Ogniowej. Osiem lat póŸniej organizowa³ œwie¿o powo³an¹ Miejsk¹ Zawodow¹ Stra¿ 
Po¿arn¹ i pełni³ w niej wa¿ne funkcje do 1903 roku. Pradziadek, w 1878 roku wyda³ broszurê Policya ogniowa u nas i za granic¹  jedn¹
z  pierwszych  polskich  publikacji  na  tematy  stra¿ackie.  By³  dwa  razy  ¿onaty,  mia³  10  dzieci,  w  tym  mego  dziadka,  Stanis³awa.
Eminowicze ws³awili siê na polach walki. Wincenty Benedykt by³ kapitanem artylerii w insurekcji koœciuszkowskiej 1794 roku; W³adys³aw 
(1837–1864) dos³u¿y³ siê stopnia podpu³kownika, zmar³ od ran odniesionych w bitwie pod Opatowem; Ludwik, brat mego dziadka, 
profesor gimnazjum, dosta³ „Krzy¿ Obrony Lwowa za Dzielnoœæ i Trudy Poniesione w Bojach o Ca³oœæ i Niepodleg³oœæ Rzeczypospolitej
w Czasie Oblê¿enia Lwowa od 1 do 22 listopada 1918”; Juliusz, mój ojciec, i jego stryjeczny brat Roman, którego zdjêcie jest po prawej 
stronie, tak¿e walczyli w obronie Lwowa, w za³odze poci¹gu pancernego „Œmia³y”. Roman, za uratowanie wraz z innymi „Œmia³ego”, zosta³ 
poœmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari. Kolejnym obroñc¹ Lwowa by³ brat mego ojca, Kazimierz, który zosta³ ranny podczas 
odsieczy miasta, zda³ w Krakowie wojenn¹ maturê, wróci³ na front, gdzie zgin¹³ 9 marca 1919 roku i zosta³ pochowany na Cmentarzu 
Obroñców Lwowa. Brat Romana, W³odzimierz, s³u¿y³ w lwowskiej kawalerii „Wilki”. Wszyscy wymienieni tu Eminowicze zostali 
odznaczeni odznak¹ „Orlêta”, a mój ojciec i Romek  „Gwiazd¹ Przemyœla”.
ō³nierzami II wojny œwiatowej by³y miêdzy innymi wnuki Wincentego, urodzone w USA: Stefan I Halina. Stefan walczy³ w szeregach

1 Dywizji Pancernej gen. Stanis³awa Maczka, potem w armii amerykañskiej; jego siostra Halina walczy³a w Polskich Si³ach Zbrojnych na 
Zachodzie, a podczas wojny koreañskiej (1950–1953) by³a kapitanem amerykañskiego lotnictwa w s³u¿bie naziemnej.
We Lwowie przy ul. Ormiañskiej zachowa³a siê kamienica eminowiczowska, nale¿¹ca niegdyœ, jak mówi rodzinne podanie, do naszego 
przodka Murada, który przyby³ do Lwowa z Adrianopola w 1628 roku. Rodzina mia³a polskie szlachectwo i pieczêtowa³a siê herbem 
Do³êga. 
Wiêcej wiadomoœci zebra³em w wydanej przeze mnie w 1989 roku ksi¹¿ce Rodzina Eminowiczów 1628–1988, któr¹ znaleŸæ mo¿na
w bibliotekach.

Marek Eminowicz (Kraków) 

– –  

–

EMINOWICZE 

Վինցենտի Դոլենգա-Էմինովիչը (մոտ. 1832-1906) իմ նախապապն է, տոհմի երրորդ Վինցենտն էր, իսկ Ռոմանը (1900-1920) նրա 

թոռն է: Լինելով ավստրիական  բանակի սպա` Վինցենտը միացավ 1863 թ. Հունվարյան ապստամբությանը  և որպես դասալիք` 

դատապարտվեց  մահապատժի: Նա ազատ արձակվեց Ֆրանց Յուզեֆ I կայսեր համաներման շնորհիվ: 1865 թ. նախապապս 

եղել է Կամավորական Հակահրդեհային Ընկերության (ԿՀԸ) կազմակերպիչն ու առաջին նախագահը: Ութ տարի անց նա 

կազմակերպեց քաղաքային նորանշանակ մասնագիտական հրշեջ ծառայություն: Նախապապիս` 1878 թ. հրատարակված 

«Հրշեջները մեզ մոտ և արտասահմանում» փոքրիկ գրքույկը հրշեջ ծառայության վերաբերյալ լեհական առաջին 

հրապարակումներից էր: Մինչեւ 1903 թ. վարեց իր պաշտոնը ԿՀԸ-ում: Նա երկու անգամ ամուսնացած էր եւ ուներ 10 երեխա, ի 

թիվս նրանց պապս` Ստանիսլավը:

Էմինովիչները հայտնի էին ռազմի դաշտերում: Վինցենտի Բենեդիկտը հրետանու կապիտան էր` 1794 թ. Կոշչիուշկոյի 

ապստամբության ժամանակ, Վլադիսլավը (1837-1864) ծառայեց մինչև փոխգնդապետի աստիճանի,  մահացավ Օպատովի մոտ 

ճակատամարտի ժամանակ ստացած  վերքերից: Պապիս եղբայր Լուդվիգը, ով գիմնազիումի պրոֆեսոր էր, արժանացավ  

«Լվովի պաշտպանության խաչի արիության եւ ջանքերի համար` կրած 1918թ. նոյեմբերի 1-ից 22-ը Լվովի պաշարման 

ընթացքում Լեհաստանի տարածքային ամբողջականության և անկախության համար»: Յուլիուշը` հայրս, եւ նրա հորեղբոր 

տղան` Ռոմանը, ում նկարը պատկերված է աջ կողմում, ևս մասնակցել են Լվովի պաշտպանությանը` «Քաջ» կոչվող 

զրահապատ գնացքի անձնակազմում: Ռոմանը, ի թիվս այլոց «Քաջ»-ը  փրկելու համար հետմահու պարգեւատրվել է 

«Ռազմական առաքինության» շքանշանով: Լվովի մեկ այլ պաշտպան էր հորեղբայրս` Կաժիմիեժը, ով  վիրավորվել էր քաղաքի 

պաշարման ժամանակ, սակայն կրկին վերադարձել և մահացել 1919 թ. մարտի 9-ին: Թաղված է Լվովի պաշտպանների 

գերեզմանատանը:

Ռոմանի եղբայրը` Վլոդիմեժը, ծառայել է Լվովի «Գայլեր» կոչվող հեծելազորում: Թվարկված բոլոր Էմինովիչներին շնորհվել է 

«Արծիվներ» կոչվող կրծքանշան ,  իսկ  հայրս  եւ  Ռոմեկը պարգևատրվել  են  «Պշեմիշլի  աստղ»-ով :

Երկրորդ աշխարհամարտի զինվորներ էին նաև Վինցենտի` ԱՄՆ-ում ծնված  թոռները` Ստեֆանն ու Հալինան: Ստեֆանը 

միացավ լեհական բանակին եւ կռվում էր առաջին զրահապատ դիվիզիայի գեներալ  Ստանիսլավ Մաչեկի հետ, ապա` 

ամերիկյան բանակում: Նրա քույրը` Հալինան, կռվել էր Արևմուտքում`լեհական զինված ուժերում, իսկ Կորեական 

պատերազմի ընթացքում (1950-1953) եղել էր ամերիկյան օդային ուժերի կապիտան  ցամաքային ծառայության մեջ: 

Լվովում` Հայկական փողոցի վրա, պահպանվել է Էմինովիչների քարե տունը, որը ինչպես վկայում է ընտանեկան 

ավանդությունը, անցյալում պատկանել է մեր նախնուն` Մուրադին, ով Լվով էր ժամանել Ադրիանապոլսից 1628 թ.: Ընտանիքը 

ձեռք էր  բերել լեհ ազնվականական տիտղոս, նրանց կնիքն էր  «Դոլենգա» զինանշանը:

Ավելի շատ տեղեկություն կա զետեղված 1989 թ. իմ կողմից հրատարակած «Էմինովիչների ընտանիքը 1628-1988»,  գրքում, որը 

կարելի է գտնել լեհական գրադարաններում:

Մարեկ Էմինովիչ (Կրակով)

Էմինովիչներ
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Wincenty Do³êga-Eminowicz 
Roman Do³êga-Eminowicz, Kraków, oko³o 1918 roku. Fot. Józef Kuczyñski. Zak³ad Artystyczno-Fotograficzny
Ze zbiorów Marka Eminowicza

 5

  6

  7 

  8

  9

tydzieñ
<apa;

poniedzia³ek
Yrgov,ap;i

œroda
{oryk,ap;i

niedziela
Giragi

sobota
<apa;

pi¹tek
Ovrpa;

czwartek
Hinc,ap;i

wtorek
Yryk,ap;i

B³a¿eja, Oskara Agaty, AdelajdyIgnacego, Brygidy Andrzeja, Witos³awa Doroty, Tytusa

Romualda, Ryszarda Jana, Piotra Dezyderego, Lucjana Modesta, Eulalii Katarzyny, GrzegorzaApolonii, Cyryla Jacka, Scholastyki

Walentego, Zenona Józefa, Faustyna Julianny, Danuty Donata, Juliana Konstancji, Symeona Konrada, Marcelego
Surb Sargis

Leona, Eustachego

Feliksa, Eleonory Marty, Ma³gorzaty Izabeli, Damiana Macieja, Sergiusza Wiktora, Cezarego Aleksandra, Miros³awa Gabriela, Wiktora

Makarego, Romana
3311 4422 55 66

3131 1 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

EMINOWICZE



KASPROWICZE
Antoni Kasprowicz, mój dziadek, urodzony we Lwowie w 1893 roku, syn Antoniego i Julii z Mo¿d¿anów, pochodzi³
z ormiañskiego, lwowskiego rodu Hadzi-Kasprowiczów, pieczêtuj¹cego siê herbem Pomian. ̄ona Antoniego, Aleksandra, 
mia³a tak¿e domieszkê krwi ormiañskiej po babce z Bukowiny.
Antoni by³ ostatnim z lwowskich Kasprowiczów spokrewnionych z Ormianami Hadziewiczami i Ohanowiczami. Nale¿a³ 
do Dru¿yn Bartoszowych, organizacji przysposobienia wojskowego dzia³aj¹cej w latach 1908–1914, w 1914 roku wst¹pi³ 
do Legionu Wschodniego, a w listopadzie 1918 walczy³ w obronie Lwowa. We Lwowie prowadzi³ warsztat stolarstwa 
artystycznego; wiadomo, ¿e realizowa³ zlecenia na rzecz katedry ormiañskiej. W grudniu 1940 roku aresztowany zosta³ 
we Lwowie przez Sowietów starszy syn Antoniego, mój ojciec, Stanis³aw, któremu uda³o siê jednak uciec. Matkê, ojca
i brata Kazimierza w maju 1941 roku wywieziono na Sybir (Szkarino nad Wasiuganem, rejon nowosybirski). Antoni zmar³ 
tam w 1942 roku. Wszystkie dokumenty i pami¹tki rodzinne pozosta³y w opuszczonym lwowskim mieszkaniu i przepad³y.
Dzisiaj jego wnuki, prawnuki i praprawnuki mieszkaj¹ w Bytomiu, Zamoœciu, Wroc³awiu, a tak¿e w USA, Szwajcarii, 
Anglii, a wszyscy pierworodni ch³opcy maj¹ na drugie imiê Antoni.
W historii rodziny zapisa³ siê Antoni Kasprowicz ¿yj¹cy w XVIII wieku, który po tym, jak dorobi³ siê znacznego maj¹tku na 
handlu koñmi i wo³ami, zosta³ starszym bractwa œw. Grzegorza przy ormiañskiej katedrze we Lwowie. W kronikach 
bractwa odnotowano, ¿e w dniu 1 paŸdziernika 1739 roku z³o¿y³ on znaczny dar na rzecz bractwa w kwocie 1000 z³p. 
Do znamienitszych postaci w rodzie Kasprowiczów nale¿eli: ks. Andrzej Gabriel – pochowany w po³udniowym kru¿ganku 
ormiañskiej katedry, oraz ks. Kajetan Kasprowicz (1854–1909) – dzia³acz spo³eczny, aktywnie zaanga¿owany
w dzia³alnoœæ charytatywn¹ i wychowawcz¹, fundator bursy w Czerniowcach na Bukowinie dla uczniów katolików ze 
szkó³ œrednich, za³o¿yciel Towarzystwa Opieki nad Ociemnia³ymi i G³uchoniemymi oraz cz³onek wielu bukowiñskich 
towarzystw charytatywnych. Ksi¹dz pra³at cieszy³ siê ogromnym szacunkiem w³adz, ale przede wszystkim mieszkañców 
Czerniowiec, czego wyrazem by³ jego manifestacyjny pogrzeb. Pamiêæ o tym wspania³ym kap³anie trwa do dzisiaj. W tym 
roku w Gliwicach zostanie otwarta Biblioteka Ormiañska im. Ks. Kajetana Kasprowicza, którego podstawowy zbiór ksi¹¿ek 
stanowi dar rodziny Kasprowiczów.

Bogdan Kasprowicz (Bytom)

Պապս` Անտոնի Կասպրովիչը, ծնված 1893 թ. Լվովում, Անտոնիի և Մոժջանների տնից Յուլյայի որդին էր, 

սերում էր Լվովի հայկական Հաջի-Կասպրովիչների գերդաստանից, որոնց կնիքն էր Պոմիանների զինանշանը: 

Անտոնիի կինը` Ալեքսանդրան, ևս ուներ հայկական արմատներ Բուկովինայից սերող տատի կողմից: 

Անտոնին Լվովի վերջին Կասպրովիչներից էր, ով արյունակցական կապ ուներ հայ Հաջիեվիչների և 

Օհանովիչների հետ: Ծառայում էր ռազմական ուղղվածություն ունեցող Բարտոշևսկի ջոկատում, որը գործում 

էր 1908-1914 թթ.: 1914 թ. համալրեց Արևելյան Լեգիոնի շարքերը, իսկ 1918 թ. նոյեմբերին մասնակցել է Լվովի 

պաշտպանությանը: Լվովում կազմակերպում էր գեղարվեստական ատաղձագործության դասընթացներ: 

Հայտնի է, որ Լվովի հայկական տաճարի պատվերով աշխատանք է իրականացրել: 1940 թ. դեկտեմբերին 

խորհրդային իշխանությունների կողմից ձերբակալվում է Անտոնիի ավագ որդին` հայրս` Ստանիսլավը , ում 

սակայն հաջողվում է փախչել: Նրա մորը, հորը և եղբորը` Կաժիմիեժին, 1941 թ. մայիսին տեղափոխում են 

Սիբիր(Վասյուգանի Շկարինո, Նովոսիբիրսկի շրջան): Անտոնին մահացավ այնտեղ` 1942 թ.: Բոլոր 

փաստաթղթերը, ինչպես նաև ընտանեկան հուշաիրերը մնացին Լվովի մեր լքված բնակարանում և կորան:

Այսօր նրա թոռները, ծոռներն ու կոռները ապրում են Բիտոմում, Զամոշչում, Վրոցլավում, ինչպես նաև ԱՄՆ-

ում, Շվեյցարիայում, Անգլիայում, իսկ բոլոր առաջնեկ տղաները որպես երկրորդ անուն կրում են Անտոնի 

անունը: Ընտանիքի պատմության մեջ ամրագրվել է 18-րդ դարում ապրած Անտոնի Կասպրովիչի անունը, ով 

ձիերի և եզների վաճառքից մեծ կարողություն կուտակելուց հետո դարձավ Լվովի հայկական եկեղեցուն կից ս. 

Գրիգորի եղբայրության ավագը: Եղբայրության տարեգրության մեջ արձանագրվել է, որ 1739 թ. հոկտեմբերի

1-ին եղբայրության կարիքների համար նա կտակել է 1000 զլոտի: 

Կասպրովիչ ընտանիքին պատկանող անվանի անձանց շարքն են դասվում քահանա Անդժեյ Գաբրիելը, ով 

թաղված է հայկական տաճարի հարավային բաց կամարաշարի տակ, ինչպես նաև քահանա, հասարակական 

գործիչ Կայետան Կասպրովիչը (1854-1909), ով ակտիվ կերպով զբաղվում էր բարեգործական եւ 

դաստիարակչական գործունեությամբ, միջին դպրոցների կաթոլիկ սաների համար Բուկովինայում 

Չերնիովցայի հանրակացարանի հիմնադիրն էր, Կույրերի եւ Խուլերի նկատմամբ հոգատարության 

ընկերության հիմնադիր, ինչպես նաև բուկովինյան բարեգործական բազմաթիվ ընկերությունների անդամ: 

Հոգևորականը մեծ հարգանք էր վայելում տեղի իշխանությունների, առավել ևս Չերնիովցայի բնակչության 

կողմից, այդ հարգանքի վկայությունն էր նրա հուղարկավորությունը: Այդ վեհանձն քահանայի նկատմամբ 

հիշողությունը ապրում է մինչ օրս: Այս տարի Գլիվիցեում կբացվի քահանա Կայետան Կասպրովիչի անվան 

Հայկական գրադարան, որի գրքերի հիմնական հավաքածուն կազմում է Կասպրովիչ ընտանիքի 

նվիրատվությունը։

Բոգդան Կասպրովիչ (Բիտոմ)

Կասպրովիչներ
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Aleksandra z Sernickich i Antoni Kasprowiczowie z synami Stanis³awem (z prawej) i Kazimierzem, Lwów, 1932 rok
Ze zbiorów Bogdana Kasprowicza
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Dworek Ormiañski cioci Klimci przy ul. Saperskiej 10 by³ dla mnie szczêœliwym miejscem. Tu pozna³am Mariana Migockiego. W tym domu 
poprosi³ o moj¹ rêkê. 
Moi rodzice, Amalia z Chawarowskich i Jan Kozubowiczowie,  mieszkali w Stanis³awowie. Tato by³ wojskowym; w stopniu porucznika 
s³u¿y³ w 48 pu³ku piechoty. Mama zajmowa³a siê rodzin¹ i domem; nie musia³a pracowaæ zawodowo. Gdy mamy zabrak³o, zabra³a mnie 
do siebie w 1936 roku jej siostra Klementyna Janowiczowa. By³am po ma³ej maturze. 
Kuty i dom cioci znaliœmy wczeœniej, z wakacyjnych i œwi¹tecznych wizyt. W czasie wakacji Kuty odwiedzali letnicy. Wielu z nich chêtnie 
sto³owa³o siê w „Gospodzie Ormiañskiej” (róg Kosowskiej i Œniatyñskiej), któr¹ prowadzi³a w³aœnie ciocia Klimcia. Dochód przeznaczony 
by³ na utrzymanie Zak³adu Narodowego im. dr. Józefa Torosiewicza we Lwowie. A kiedy m³odzieñcy ormiañscy z bursy zje¿d¿ali do Kut na 

wakacje, powodzeniem cieszy³y siê s³ynne na ca³¹ okolicê potañcówki, zwane czwartkówkami. 
Nie mniej mi³ym miejscem towarzyskich zebrañ by³ dom cioci Klimci, wzorowo prowadzony, zasobny. Na wieczorach karcianych bywa³o 
m.in. ma³¿eñstwo Migockich z synami Marianem I Wojciechem, którzy mieszkali równie¿ przy ul. Saperskiej, bli¿ej Czeremoszu. 
Marianowi, studentowi Politechniki Lwowskiej, „wpad³am w oko”. Szczêœliw¹ ¿on¹ by³am przez trzy miesi¹ce. To by³ czas okupacji 
niemieckiej. Mariana aresztowali pozostaj¹cy na niemieckich us³ugach Ukraiñcy. Wywieziony na Majdanek, zmar³ nied³ugo potem. 
Œlubna fotografia, któr¹ tu widaæ, przedstawia moich najbli¿szych krewnych, szanowanych obywateli nie tylko miasta Kuty. Ksi¹dz Samuel 
Manugiewicz dla mnie by³ wujciem Maniem. Jego matka Rypsyma i moja babcia ze strony matki, Albina, to rodzone siostry. Ciocia Klimcia  
– siostra mamy Amalii. Ciocia Mania Mayerowa – siostra ks. Manugiewicza. Mayerowie mieszkali w Stanis³awowie. Moi teœciowie Migoccy: 
Leopold by³ dyrektorem szko³y mêskiej i aktywnym dzia³aczem kuckiego kó³ka rolniczego. Maria z domu Mojzesowicz (siostra ks. Piotra 
Mojzesowicza) by³a nauczycielk¹ w ¿eñskiej szkole przy ul. Kosowskiej. 
Dworek przy ul. Saperskiej 10 by³ œwiadkiem jeszcze wielu, wielu wydarzeñ. Przetrwa³ do dziœ. Gdy stanie siê przed jego bram¹ i spojrzy
w górê, znad drzew widoczna bêdzie charakterystyczna szeœciokolumnowa, a¿urowa wie¿yczka naszego ormiañskiego koœcio³a – dziœ ju¿ 
cerkwi prawos³awnej.

o oJadwiga z Kozubowiczów 1 voto Migocka 2 voto Drzazga (O³awa) 

KOZUBOWICZE

Սապերսկա 10 հասցեում գտնվող մորաքրույր Կլիմիչի հայկական կալվածքը ինձ համար երջանիկ անկյուն էր: Այստեղ եմ 

հանդիպել Մարիան Միգոցկուն: Այս տանը խնդրեց իմ ձեռքը: Իմ ծնողները` Խավարովսկիների տնից Ամալյա եւ Յան 

Կոզուբովիչները ապրում էին Ստանիսլավում: Հայրս զինվորական էր, ծառայել է որպես լեյտենանտ հետեւակի 48-րդ գնդում: 

Մայրս հոգ էր տանում ընտանիքի և տան մասին, ստիպված չէր աշխատել ըստ մասնագիտության: Երբ մայրս մահացավ,  1936 

թ. ինձ իր մոտ վերցրեց նրա քույրը`Կլեմենտինա Յանովիչովան: Դեռ դպրոցական էի:

Կուտին, ինչպես նաև մորաքրոջ տունը գիտեինք դեռ նախկինում, արձակուրդային և տոնական այցելություններից: 

Արձակուրդների ընթացքում Կուտի էին այցելում բազմաթիվ հանգստացողներ: Նրանցից շատերը հաճույքով օգտվում էին 

«Հայկական պանդոկից" (գտնվող Կոսովյան եւ Շնիատինյան փողոցների անկյունում), որը աշխատեցնում էր մորաքույր 

Կլիմչան: Ստացված եկամուտը ուղղվում էր Լվովում գտնվող դոկտոր Յուզեֆ Թեոդորովիչի անվան հայկական 

հանրակացարանի կարիքների բավարարմանը: Երբ հանրակացարանի երիտասարդ հայերը արձակուրդներին գալիս էին 

Կուտի, մեծ սեր էին վայելում ողջ շրջակայքով մեկ տարածում ստացած հայտնի պարերը, որոնք կոչվում էին հինգշաբթյան 

պարեր: 

Ընկերական հանդիպումների պակաս հաճելի վայր չէր նաև մորաքույր Կլիմչայի տունը` օրինակելի կերպով կառավարվող, 

բարեկեցիկ: Խաղաթղթերի շուրջ անցկացվող երեկոների ընթացքում ի թիվս այլոց հյուրընկալվում էին նաև Միգոցկի 

ամուսինները` որդիների` Մարիանի և Վոյչիեխի հետ: Նրանք ևս բնակվում էին Սապերսկա փողոցի վրա, Չերեմոշի մոտ: 

Միանգամից դուր եկա Լվովի Պոլիտեխնիկայի ուսանող Մարիանին: Երեք ամիս շարունակ երջանիկ կին էի: Գերմանական 

շրջափակման ժամանակ էր: Մարիանին ձերբակալեցին գերմանացիներին ծառայող ուկրաինացիները: Մահացավ Մայդանեկ 

տեղափոխելուց կարճ ժամանակ անց: Ներկայացված հարսանյաց լուսանկարում պատկերված են մերձավորագույն 

ազգականներս` հարգված քաղաքացիներ ոչ միայն Կուտիում` քահանա Սամուել Մանուգևիչը, որին կոչում էի քեռի Մանի: 

Հռիփսիմեն` նրա մայրը,և մորական կողմից իմ տատը` Ալբինան, հարազատ քույրեր էին: Մորաքույր Կլիմչան` Ամալյա 

մայրիկիս քույրը, քահանա Մանուգևիչի քույրը` մորաքույր Մայա Մայերովան: Մայերովները ապրում էին Ստանիսլավում:  

Միգոցկի ամուսինները` իմ սկեսրայրն ու սկեսուրը. Լեոպոլդը արական դպրոցի տնօրենն էր և Կուտիի գյուղատնտեսական 

շրջանակների ակտիվ գործիչ: Մոյզեսովիչների տնից Մարիան (քահանա Պիոտր Մոյզեսովիչի քույրը) Կոսովսկա փողոցի վրա 

գտնվող իգական դպրոցի ուսուցիչ էր:

Սապերսկա 10 փողոցի վրա գտնվող կալվածքը բազում իրադարձությունների ականատես է եղել: Գոյատեւել է մինչ օրս: Երբ 

կանգնում ես դարպասների դիմաց և նայում վերև, ծառերի կատարներից այն կողմ, երևում է մեր հայկական եկեղեցու 

տիպական վեցասյուն նրբագեղ աշտարակը` այսօր արդեն վերածված ուղղափառ եկեղեցու:

Յադվիգա Կոզուբովիչների տնից, առաջին ամուսնության ազգանուն` Միգոցկա,

երկրորդ ամուսնության ազգանուն` Դժազգա (Օլավա)

Կոզուբովիչներ 



KWIECIEÑ 2011

Wokó³ ks. Samuela Manugiewicza zgromadzili siê, od lewej: Leopold Migocki, Jadwiga z Kozubowiczów Migocka, Marian 
Migocki, Maria z Mojzesowiczów Migocka; stoj¹ od lewej: Maria z Manugiewiczów Mayerowa, Jan Kozubowicz, Klementyna
z  Chawarowskich  Janowiczowa,  Stanis³awa,  Wojciech  i  Ma³gorzata  Migoccy
Kuty,  w  ogrodzie  plebanii  koœcio³a  ormiañskiego,  15  sierpnia  1942  roku
Ze zbiorów Jadwigi Drzazgi
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Jaros³awa, Marka

KOZUBOWICZE



Markiewicze to stara ormiañska rodzina zamieszka³a na terenach Podola, Pokucia, Bukowiny, a od XIX wieku tak¿e
w Belcach i w ich okolicy, w Besarabii. By³o kilka linii ormiañskich Markiewiczów, s¹ i rody czysto polskie o tym nazwisku. 
Moja rodzina pochodzi z Kut, piêknie po³o¿onych nad Czeremoszem, które w okresie miêdzywojennym nazywano stolic¹ 
polskich Ormian, poniewa¿ tam najd³u¿ej przetrwa³y tradycje i obrzêdy ormiañskie, a tak¿e jêzyk ormiañski. Pamiêtam
z dzieciñstwa okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, który szczególnie oddycha³ wielokulturowoœci¹, kiedy obyczaje ormiañ-
skie splata³y siê z polskimi i huculskimi, a tak¿e z rumuñskimi, kiedy w domu œpiewano kolêdy po polsku i po ormiañsku, 
¿artowano po ukraiñsku. Pamiêtam, ¿e kiedy honory domu pe³ni³a moja babcia Helena Markiewicz z urodzenia i po 
mê¿u, Antonim Markiewiczu, na stole pe³no by³o ormiañskich smako³yków. Mój dziadek Antoni by³ synem Jana 
Markiewicza i Katarzyny, równie¿ z Markiewiczów, ale z linii bukowiñskiej. Dlatego mogê powiedzieæ, ¿e ³¹czê w sobie 
trzy  rodziny  Markiewiczów. 
Ormianie chêtnie ¿enili siê miêdzy sob¹. I tak moja prababcia, matka babci Heleny, Rozalia z domu £ukasiewicz, 
po³¹czy³a rody Markiewiczów z  £ukasiewiczami, a jej rodzony brat Deodat £ukasiewicz o¿eni³ siê z Rypsym¹ Markiewicz 
(oboje na zdjêciu po lewej), rodzon¹ siostr¹ mojego dziadka Antoniego. Stryjeczna siostra dziadka Maria wysz³a za m¹¿
za  Micha³a  Nikosiewicza  (na zdjêciu po prawej).
Rodzina  mego  dziadka  mia³a  zawo³anie  Godzina  i  pieczêtowa³a  siê  herbem  Mikulicz.

Antoni Markiewicz (O³awa)

Մարկիեվիչները հին հայկական ընտանիք էին, որոնք ապրում էին Պոդոլեում, Բուկովինայում, իսկ 19-րդ 

դարից սկսած նաև` Բելցում և նրա շրջակայքում, ինչպես նաև Բեսարաբիայում: Կար Մարկիեվիչների 

գերդաստանի մի քանի ճյուղ, սակայն կան նաև այդ ազգանվամբ զուտ լեհական ընտանիքներ: Իմ ընտանիքը 

սերում է Կուտիից, որը գտնվում է Չերեմոշ գետի վրա: Միջպատերազմյան շրջանում Կուտին անվանում էին 

լեհահայերի մայրաքաղաք, քանի որ այստեղ ամենաերկարը պահպանվեց հայկական ավանդույթն ու 

ծիսակարգը, ինչպես նաև հայերեն լեզուն: Մանկությունից հիշում եմ Սուրբ Ծննդյան շրջանը, որը հարուստ էր 

բազմամշակութայնությամբ, երբ հայկական ավանդույթները միահյուսվում էին լեհական եւ հուցուլյան, ինչպես 

նաև ռումինական ավանդույթներին, երբ տանը լեհերենով և հայերենով երգվում էին Սուրբ Ծննդյան 

կաղանդոսներ, իսկ կատակներ անում` ուկրաիներենով: Հիշում եմ, երբ տան պարտականությունները 

կատարում էր տատս` Մարկիեվիչների տնից Հելենան, (ամուսնու` Անտոնիի կողմից ևս Մարկիեվիչ) սեղանը 

լի էր հայկական աղանդերով: Պապս` Անտոնին, Յան Մարկիեվիչի և Կատաժինայի որդին էր, մայրս ևս 

Մարկիեվիչների տոհմի բուկովինյան ճյուղից էր: Ուստի կարող եմ ասել, որ միավորում եմ Մարկիեվիչների 

երեք ընտանիքներ: 

Հայերը հաճախ էին միմյանց հետ ամուսնանում: Այդպես նաև իմ նախատատը` Հելենա տատիս մայրը` 

Լուկաշևիչների տնից Ռոզալյան, միավորեց Մարկիեվիչների և Լուկաշևիչների ընտանիքները, իսկ նրա 

հարազատ եղբայրը` Դեոդատ Լուկաշևիչը, ամուսնացավ Հռիփսիմե Մարկիեվիչի հետ` պապիս` Անտոնիի, 

հարազատ քրոջ հետ (երկուսն էլ պատկերված են տվյալ նկարում, ձախից): Պապիս հորեղբոր աղջիկը` 

Մարիան,  ամուսնացավ Միխալ Նիկոշիեվիչի հետ (աջից): 

Պապիս ընտանիքը ուներ Գոջինի ռազմական կանչը եւ նրանց կնիքն էր Միկուլիչ  զինանշանը: 

Անտոնի Մարկիեվիչ (Օlավա)

MARKIEWICZE

Մարկիեվիչներ
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Rypsyma z Markiewiczów i Deodat £ukasiewiczowie, Czerniowce. Fot. Tadeusz Bahrynowicz 
Ze zbiorów Jerzego Krzemiñskiego
Maria z Markiewiczów i Micha³ Nikosiewiczowie, Belce w Besarabii
Ze zbiorów Antoniego Markiewicza
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MINASOWICZE
Kazimierz Minasowicz (zm. w 1899 roku) by³ ojcem Ryszarda (1896–1963), a dla podpisanych niej by  dziadkiem dla Barbary i pra-
dziadkiem dla Moniki i Grzegorza. Z pamiêtnika rodzinnego napisanego przez jego ojca, Tomasza, dowiadujemy siê: Œlub Syna mego 
Kazimierza. W dniu 9 listopada 1879 r. w niedzielê, w dniu opieki N.P. Maryi,  doczeka³em siê upragnionej chwili, w której Syn mój Kazi-
mierz zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Pann¹ Eugenj¹ Chmielewsk¹, córk¹ P.P. Chmielewskich ma³¿onków, posiadaczy maj¹tku ziemskiego 
Grochowa pod Warszaw¹. Tam urodzi³ siê i wychowa³ Ryszard, który najpierw studiowa³ prawo w Petersburgu, a nastêpnie pracowa³
w  Warszawie  jako  adwokat.
Minasowicze, pisze ks. Sadok Bar¹cz w 1856 roku, pochodz¹ od Syrynowicza Minasa, kupca zamo¿nego w Jaz³owcu mieszkaj¹cego, który 
testamentem swoim z dnia 15 marca 1672 roku zapisa³ na koœció³ eczmiadzyñski 50 talarów lewkowych, na koœció³ jerozolimski 50 talarów 
lewkowych, na koœció³ jaz³owiecki 200 talarów lewkowych [...]. Po zajêciu przez Turków Jaz³owca w roku 1672 ca³a rodzina Minasowiczów 
przenios³a siê do Lwowa, Z³oczowa i do Warszawy. 
Do dzisiaj w koœciele œw. Jacka w Warszawie znajduj¹ siê dobrze zachowane, br¹zowe epitafia Jakuba i Marianny Minasowiczów, 
najpewniej syna i synowej Syrynowicza. Ormiañski napis mówi: „To jest grób pana Jakóba pielgrzyma, syna Minasa, pos³a Jaz³owca, spocz¹³ 
w  Chrystusie  w  roku  1132  dnia  20  czerwca”  [rok  1132  ery  ormiañskiej  odpowiada  rokow i 1683  po  narodzeniu  Chrystusa].
Trzech Minasowiczów by³o sekretarzami królewskimi: Jakub – Jana III Sobieskiego, Miko³aj – Augusta II i Józef Epifani – Augusta III
i  Stanis³awa  Augusta. 
Józef Epifani (1718–1796) by³ nie tylko sekretarzem królewskim, ale równie¿ znanym, wszechstronnym pisarzem i poet¹ czasów saskich, 
t³umaczem, redaktorem „Monitora”, pierwszego  czasopisma  regularnie  wydawanego  w Polsce  w  latach  1765–1785. 
Z Warszaw¹ zwi¹zani byli tak¿e dwaj wybitni bracia Minasowicze, Józef Dionizy i Jan Klemens  synowie Augustyna (1765 –1833), dziadka 
Kazimierza z fotografii, kupca, w³aœciciela sklepu korzennego i posiadacza nieistniej¹cej ju¿ dzisiaj kamienicy przy Krakowskim 
Przedmieœciu  443  (obecnie 67),  prezesa  warszawskiej  rady  miejskiej. 
Józef Dionizy (1792–1849) by³ zas³u¿onym warszawskim prawnikiem, a jednoczeœnie poet¹ i znanym t³umaczem, szczególnie dzie³ 
Friedricha Schillera, w tym Ody do radoœci. Jego brat, Jan Klemens (1797–1854), by³ malarzem, grafikiem (nauczycielem rysunku Cypriana 
Kamila Norwida), kolekcjonerem  i  antykwariuszem.  W  Warszawie  znany  by³  jako  niezwyk³y  ekscentryk. 

Barbara z Minasowiczów Maækiewiczowa (Warszawa), Monika Maækiewicz (Wiedeñ)
i Grzegorz Minasowicz-Mackiewicz (Frankfurt nad Menem)

¿³–

–

Կաժիմիեժ Մինասովիչը ( մահ.1899 թ.) Ռիշարդի հայրն էր և մեր նախապապը: Նրա հոր` Տոմաշի կողմից գրված ընտանեկան 

օրագրից տեղեկանում ենք. «Որդուս`Կաժիմիեժի, հարսանիքը: 1879 թ. նոյեմբերի 9-ին, կիրակի օրը, Աստվածամոր 

հոգատարության օրը հասա փափագիս, երբ որդիս` Կաժիմիեժը, ամուսնական դաշինք կնքեց տեր և տիկին Խմելեվսկա 

ամուսինների դստեր` օրիորդ Եվգենիա Խմելեվսկայի հետ, որոնք հանդիսանում են Վարշավայի մոտ գտնվող Գրոխովա 

կալվածքի տերերը»: Այնտեղ ծնվեց և մեծացավ Ռիշարդը, ով նախ ուսումնասիրեց իրավունք Պետերբուրգում, ապա աշխատեց 

Վարշավայում որպես փաստաբան: 

Մինասովիչները, 1856 թ. գրում է քահանա Սադոկ Բարոնչը, սերում են Յազլովցում ապրող հարուստ վաճառական Սիրինովիչ 

Մինասից, ով 1672 թ. մարտի 15-ին թվագրվող իր կտակում Էջմիածնին էր նվիրաբերել 50 լևկյան թալեր,  Երուսաղեմի 

եկեղեցուն` 50 լևկյան թալեր, իսկ Յազլովեցի եկեղեցուն` 200 լևկյան թալեր(...): Թուրքերի կողմից Յազլովեցը գրավելուց հետո 

1672 թ. ընտանիքը տեղափոխվեց Լվով, Զլոչով և Վարշավա: 

Մինչ օրս Վարշավայի ս. Յացեկի եկեղեցում գտնվում է լավ պահպանված բրոնզե տապանագիր` նվիրված Յակուբ և 

Մարիաննա Մինասովիչներին, հավանաբար Սիրինովիչի որդուն և հարսին: Հայերեն գրությունը վկայում է. «Սա է տապան 

պարոն Յակուբին մայտեսի Մինասին որդուն, Եազլօվցա քաղաքին երեսփոխանին, յանգիաւ ի ՔՍ. ԹՎ ՌԾԻԶ ին [Հայոց 1132 թ. 

համապատասխանում է Քրիստոսի ծննդյան 1683 թվականին], ամսօ ապրիլ ԻԶ օրն ուրբադ»:

Երեք Մինասովիչներ ծառայել են որպես արքայական քարտուղարներ: Յակուբ Մինասովիչը եղել է Յան III Սոբեսկի արքայի, 

Միկոլայը` Ավգուստ II-ի, իսկ Յուզեֆ Էպիփանին` Ավգուստ III-ի և Ստանիսլավ Ավգուստի քարտուղար: Յուզեֆ 

Էպիֆանին(1718–1796)  ոչ միայն արքայական քարտուղար էր, այլ նաև Սասկյան դինաստիայի շրջանի բազմակողմանի 

զարգացած գրող, պոետ, թարգմանիչ, 1765–1785  թթ. Լեհաստանում պարբերաբար լույս տեսնող «Մոնիտոր» ամսագրի 

խմբագիր:

Վարշավայի հետ էին կապված Մինասովիչ ընտանիքի երկու հայտնի եղբայրներ` Յուզեֆ Դիոնիսին և Յան Կլեմենսը` նկարում 

պատկերված Կաժիմիեժ պապի որդու` (1765– 1833) վաճառական, համեմունքի խանութի տեր և Կրակովսկիե Պսեդմիեշչիե 443 

(այժմ` 67) հասցեում գտնվող, այժմ արդեն գոյություն չունեցող քարետան սեփականատեր և Վարշավայի քաղաքային 

իշխանության նախագահ Ավգուստինի զավակները: 

Յուզեֆ Դիոնիսին (1792–1849) Վարշավայի հայտնի իրավաբաններից էր, միաժամանակ պոետ և հայտնի թարգմանիչ, հայտնի 

էր հատկապես Ֆրիդրիխ Շիլլերի գործերի, այդ թվում նաև «Ուրախության օդայի» թարգմանիչ: Նրա եղբայր Յան Կլեմենսը 

(1797–1854) գեղանկարիչ էր, գրաֆիկ նկարիչ (Կիպրիան Կամիլ Նորվիդի նկարչության ուսուցիչը), հնաոճ իրերի հավաքածուի 

տեր: Վարշավայում հայտնի էր իր անասելի էքսցենտրիկ բնավորությամբ: 

Բարբառա Մինասովիչ-Մաչկիեվիչ (Վարշավա), Մոնիկա Մաչկիեվիչ (Վիեննա),

Գժեգոժ Մինասովիչ-Մաչկիեվիչ (Մայնի Ֆրանկֆուրտ) 

Մինասովիչներ 
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Kazimierz Minasowicz, Warszawa, przed 1899 rokiem
Ryszard Minasowicz, Warszawa, oko³o 1900 roku. Fot. Atelier Rembrandt
Ze zbiorów rodziny Minasowiczów-Maækiewiczów 
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MINASOWICZE

Zes³anie Ducha Œwiêtego
(orm. Hogegalust)

£ucji, Wilhelma
œw. Grzegorza Oœwieciciela



MOSZORO
Przodkowie ormiañskiego rodu Moszoro byli szlacht¹ mo³dawsk¹. W XVIII wieku przenieœli siê na Bukowinê, a potem do 
Rzeczypospolitej – na Pokucie i Podole. Z naszej rodziny wywodzi siê wielu ksiê¿y, w tym ks. Jan Moszoro – proboszcz
w Tyœmienicy od 1769 roku; ks. Samuel Moszoro – w 1817 roku kandydat na nowego arcybiskupa ormiañskiego;
ks. Miko³aj Moszoro – od 1813 roku proboszcz w Mohylewie Podolskim; ks. Józef Moszoro – autor s³ownika ormiañsko-
-³aciñskiego z 1813 roku; ks. Grzegorz Moszoro – wiêziony przez w³adze austriackie w 1841 roku za udzia³ w spiskach 
niepodleg³oœciowych; ks. Jakub Moszoro – przez 21 lat najbli¿szy wspó³pracownik abp. Józefa Teodorowicza; ks. Stefan 
Moszoro (urodzony w Argentynie w 1957 roku) – duszpasterz akademicki, cz³onek pra³atury personalnej Opus Dei.
Mój pradziadek Antoni mia³ z pierwsz¹ ¿on¹ Juli¹ (oboje na zdjêciu) dwóch synów: Stefana (1900–1985, tak¿e na zdjêciu) 
i Kazimierza (1911–1998). Owdowia³, gdy m³odszy syn mia³ zaledwie dwa lata. Ponownie o¿eni³ siê z Antonin¹ z Niko-
siewiczów,  moj¹  ukochan¹  prababci¹  Tosi¹. 
Los rozrzuci³ Moszorów z Bukowiny, Pokucia i Lwowa po ca³ym œwiecie. Czêœæ rodziny osiedli³a siê w Polsce, w tym we 
Wroc³awiu, czêœæ  mieszka  w  Rumunii  I  w  Argentynie. 
Brat dziadka, Kazimierz, po wojnie znalaz³ siê w Anglii, sk¹d wyjecha³ do Argentyny. Do koñca ¿ycia utrzymywa³ ¿ywe
kontakty z emigrantami uratowanymi z ludobójstwa tureckiego w 1915 roku, skupionymi w „Towarzystwie Ormiañskim”, 
bior¹c wraz z ca³¹ swoj¹ rodzin¹ udzia³ w uroczystoœciach, przyjêciach i mszach œwiêtych organizowanych przez Towa-
rzystwo.
Do Wroc³awia trafili po wojnie: Jakub Moszoro z ¿on¹ i dwiema córkami, babcia Tosia, dziadek Stefan z ¿on¹, córk¹ 
Krzysztof¹ (moj¹ mam¹) i synem Andrzejem, po burzliwych losach wojennych. W naszym domu mieszka³y jeszcze dwie 
ormiañskie rodziny, razem dziewiêæ osób – Maria Romaszkanowa z córk¹ i rodziny sióstr mojej prababci Tosi – Rozalii
i Anieli z Nikosiewiczów, w tym Izydor i Kazimierz Statkiewiczowie z rodzicami. Na œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
przyje¿d¿ali jeszcze Agopsowicze, Janowicze I Nikosiewicze. Na stole pojawia³y siê, oprócz potraw z Kresów, takich
jak  kutia,  potrawy  Ormian z Kut – zupa  gand¿abur  i  suszona  kozina.

Agata Szkar³at (Wroc³aw)

Հայկական ծագում ունեցող նախնիներս պատկանում էին մոլդովական ազնվականությանը։ 18 –րդ դարում 

տեղափոխվում են Բուկովինա, ապա Լեհաստան՝ Պոկուչիե եւ Պոդոլե։ Մեր ընտանիքում ունեցել ենք բազում 

հոգեւորականներ, այդ թվում 1769 թ. Տիշմենիցայի ծխական քահանա Յան Մոշորոն, 1817 թ. արքեպիսկոպոսի 

թեկնածու քահանա Սամուել Մոշորոն, 1813 թ. Մոհիլյով Պոդոլսկի ծխական քահանա Միկոլայ Մոշորոն,1813թ. 

հայ-լատիներեն բառարանի հեղինակ քահանա Յուզեֆ Մոշորոն, անկախության ծրագրերին մասնակցելու 

համար ավստրիական իշխանությունների կողմից 1841 թ. ձերբակալված քահանա Գժեգոժ Մոշորոն, շուրջ 21 

տարի շարունակ արքեպիսկոպոս Յուզեֆ Թեոդորովիչի մտերիմ գործընկեր քահանա Յակուբ Մոշորոն, Օպուս 

Դեի խորհրդի անձնական անդամ, քահանա Ստեֆան Մոշորոն ( ծնվ. 1957 թ. Արգենտինայում)։

Նախապապս՝ Անտոնին, առաջին կնոջ՝ Յուլյայի հետ (երկուսն էլ պատկերված են նկարում) ուներ երկու տղա՝ 

Ստեֆան (1900–1985,եւս պատկերված է նկարում) եւ Կաժիմիեժ (1911–1998)։ Արիացավ, երբ կրտսեր տղան 

հազիվ երկու տարեկան էր։ Երկրորդ անգամ ամուսնացավ Նիկոշիեվիչների տնից Անտոնիայի՝ իմ սիրելի 

Տոշիա տատի հետ։   

Ճակատագրի բերումով Մոշորոները Բուկովինայից, Պոկուչիեից եւ Լվովից ցրվեցին  աշխարհով մեկ։ 

Ընտանիքի մի մասը հաստատվեց Լեհաստանում՝ այդ թվում՝ Վրոցլավում, մյուս մասը՝ Ռումինիայում եւ 

Արգենտինայում։

Պապիս եղբայրը՝ Կաժիմիեժը, պատերազմից հետո հայտնվեց Անգլիայում, որտեղից անցավ Արգենտինա։ 

Մինչեւ կյանքի վերջ անմիջական կապ էր պահում «Հայկական ընկերության» շուրջ հավաքված,1915 թ. 

ցեղասպանությունից մազապուրծ եղած հայերի հետ՝ իր ընտանիքի անդամների հետ միասին մասնակցելով 

ընկերության կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին, ընդունելություններին եւ Սուրբ Պատարագներին: 

Վրոցլավում հաստատվեցին պատերազմի փոթորկալի իրադարձություններից հետո՝ Յակուբ Մոշորոն կնոջ եւ 

երկու դստրերի հետ, Տոշիա տատիկը, Ստեֆան պապը կնոջ, դստեր՝ Քշիշտոֆայի (իմ մոր) եւ որդու՝ Անդժեյի 

հետ։ Մեր հարկի տակ ապրում էր եւս երկու հայ ընտանիք՝ ընդհանուր ինը մարդ՝ Մարիա Ռոմաշքանովան՝ 

դստեր հետ եւ Նիկոշիեվիչների տնից Ռոզալիան՝ ընտանիքով։ Սուրբ Ծննդյան տոներին գալիս էին նաեւ 

Ագոպսովիչները, Յանովիչները եւ Նիկոշիեվիչները։ Սեղանին, բացի ավանդական ճաշատեսակներից, 

ինչպիսին է կուտիան, մատուցվում էր Կուտիի հայության ուտեստ համարվող գանջապուրն ու այծի միսը։      

Ագաթա Շկարլատ (Վրոցլավ)

Մոշորո
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(orm. Przemienienie Pañskie)

Krzysztofa Moszoro, Ko³omyja, 1942 rok
Julia ze Szczêsnowiczów i Antoni Moszoro z synem Stefanem, oko³o 1903 roku 
Ze zbiorów Agaty Szkar³at

MOSZORO



Իմ նախնիները կիսել են լեհահայերի ճակատագիրը սկսած 1064 թ., երբ թյուրք-սելջուկների կողմից այն ժամանակվա 

Հայաստանի մայրաքաղաք Անին գրավելուց հետո, տեղի ունեցավ հայ ազնվականության արտագաղթ: Մարտերում կոփված 

այդ մարտիկները Ղրիմով հասան մինչև Ռուսիա եւ ծառայության անցնելով իշխան Թեոդոր Դմիտրևիչի մոտ` սկսեցին 

պաշտպանել նրա երկիրը պոլովեցների հարձակումներից: Ապա շարունակեցին իրենց ուղին եւ բնակություն հաստատեցին 

արդեն Ռեչպոսպոլիտայի հողերում` ճանաչելով որպես իրենց նոր հայրենիք: Տարիների ընթացքում Ջիկիե Պուլից և 

մերձդնեպրյան Ուկրաինայից տեղափոխվեցին դեպի Պոդոլե և Վոլին, անգամ մինչև Վարշավա, որպեսզի 18-րդ դարի վերջին 

թողնեն մայրաքաղաքը եւ հաստատվեն Մազովշեում:

Ժամանակի և տարածության մեջ մի ընտանիքի այս տարագրությունը կազմում էր հայ ժողովրդի մեծ գաղթի մի մասը, եւ 

սերնդից սերունդ փոխանցվող Մըսրովիչների խճճված պատմությունները սեփական ժողովրդին հատուկ ակնածանքով 

համատեղ ստեղծեցին Լեհաստանի հայ սփյուռքի պատմությունը: Այդ խճճված պատմությունները նկարագրել եմ 2010 թ. 

հրատարակված  «Բացովի լոգարան» գրքում:

Թեեւ նրանք այստեղ եկան ասպետական խմբով, ազնվականության հաստատումը ստացան 1700 թ. Յաստժեբիեցի զինանշանի 

հետ միասին, որը  շատ դիպուկ էր ընտրված, քանի որ վահանի վրա պատկերված էր գիշատիչ թռչուն` ճանկերում խաչ բռնած` 

ինչը արտահայտում էր Մըսրովիչների բնավորությունը, նրանց անհանգիստ էությունը, որը հանգեցրեց նրան, որ երկար 

ժամանակ վաճառականությամբ զբաղվելու մեջ հետապնդում էին ոչ միայն շահույթ, այլ նաև արկած: 

Եւ գտնում էին այն գերազանցող չափով, պատերազմի պատրաստվելու չափ կանոնակարգ իրենց քարավանները տանելով 14-

րդ, 15-րդ և 16-րդ դարերի ընթացքում` քանի որ թաթարական ուղին, որով ընթանում էին, հաճախ վերածվում էր պատերազմի 

ուղու, երբ որոգայթները, հանկարծակի հարձակումները վերածվում էին Ոսկե Հորդայի զինված խմբերի հետ իսկական 

մարտերի: Կամենեց Պոդոլսկից Մըսրովիչները արդեն  որպես ազնվականններ տեղափոխվեցին իրենց սեփական կալվածք` 

Տիմիանկովիցե, իսկ  դրա  վաճառքից հետո` մայրաքաղաք: 19-րդ դարում կրկին դարձան  մերձվարշավյան շրջանի 

կալվածատերեր, որտեղ մեծ ունեցվածք ունեին:

Նկարում ներկայացված է նախապապիս`Վլադիսլավ Մըսրովիչի (1831-1901)  դիմանկարը, ով հանդիսանում էր Լոսի, 

Ֆալենիցայի, Պիեկարտի, ինչպես նաև այլ կալվածքների սեփականատեր: Նա անգլիական ցեղական ձիերի առաջին բուծողն 

էր: 19-րդ դարի 70-80-ականններին Վլադիսլավի ձիարշավարանը ռուսական ողջ կայսրության տարածքում զբաղեցնում էր 

նախ չորրորդ, ապա երրորդ տեղը: Նախապապս այստեղ պատկերված ազգային սգի մեջ` պայմանավորված Հունվարյան 

ապստամբության ճնշումով:

Նկարում պատկերված են Վլադիսլավի չորս թոռները`Վլադիսլավը, Վելլան, Զիգմունտը և Զբիշեկը: Նրանք իմ տատի` Լիլյայի, 

հարազատ քույրերն ու եղբայրներն են: Տատս իր երկվորյակ քրոջ`Աննայի հետ, Էդմունդ Մըսրովիչի և Օկենցկիների տնից 

Անննայի  ութ երեխաներից ամենակրտսերն էին:

Մալգոժատա Նիեզաբիտովսկա (Կոնստանտին)

Moi pradziadowie dzielili losy polskich Ormian od roku 1064, kiedy po zdobyciu przez Turków Seld¿uckich ówczesnej stolicy Armenii, Ani, 
nast¹pi³ exodus ormiañskiego rycerstwa. Ci zaprawieni w bojach wojownicy przez Krym dotarli na Ruœ i po wejœciu w s³u¿bê ksiêcia Teodora 
Dymitrowicza bronili jego pañstwa przed Po³owcami. Potem wêdrowali dalej, osiedlaj¹c siê na ziemiach, które ju¿ jako Rzeczpospolit¹ 
uznali za now¹ ojczyznê, i z up³ywem lat przemieszczali siê z Dzikich Pól i Ukrainy Zadnieprzañskiej, przez Podole i Wo³yñ, a¿ do 
Warszawy, aby u koñca XVIII stulecia opuœciæ stolicê i osi¹œæ na Mazowszu.
To wêdrowanie w czasie i przestrzeni jednej rodziny by³o czêœci¹ wielkiej wêdrówki Ormian, a przekazywane, pokolenie po pokoleniu,
z pietyzmem w³aœciwym narodom rozproszonym dzieje Mysyrowiczów wspó³tworzy³y historiê diaspory ¿yj¹cej w Polsce. Te przeplataj¹ce 
siê dzieje opisa³am w wydanej w roku 2010 roku ksi¹¿ce Sk³adana wanna.
Chocia¿ przybyli tutaj w rycerskiej dru¿ynie, potwierdzenie szlachectwa, indygenat, otrzymali w roku 1700 razem z herbem Jastrzêbiec, 
dobranym trafnie, bo widniej¹cy na tarczy wizerunek drapie¿nego ptaka z krzy¿em w zaciœniêtych szponach oddawa³ charakter 
Mysyrowiczów, ich niespokojny temperament, który sprawia³, ¿e w zawodzie kupieckim, jaki przysz³o im d³ugo uprawiaæ, poszukiwali nie 
wy³¹cznie zysku, ale i przygód. 
I znajdowali w nadmiarze, prowadz¹c w XIV, XV i XVI wieku swoje karawany, zorganizowane jak na wojnê, gdy¿ szlak tatarski, którego 
używali, nierzadko zmienia³ siê w wojenny, kiedy zasadzki, podchody, napady przeradza³y siê w regularne bitwy z czambu³ami Z³otej Ordy 
lub bandami rozbójników. 
Z Kamieñca Podolskiego Mysyrowicze, ju¿ jako szlachta, przenieœli siê do w³asnego maj¹tku Tymiankowice, a po jego sprzeda¿y – do 
stolicy. W XIX stuleciu znów stali siê ziemianami w podwarszawskiej okolicy, gdzie posiadali liczne dobra.
Portret przedstawia mego prapradziadka W³adys³awa Mysyrowicza (1831–1901), w³aœciciela £osia, Falencic, Piekart oraz innych 
maj¹tków, pioniera hodowli koni pe³nej krwi angielskiej. Stajnia wyœcigowa W³adys³awa zajmowa³a w latach siedemdziesi¹tych i osiem-
dziesi¹tych XIX wieku najpierw czwarte, potem trzecie miejsce na terenie ca³ego Imperium Rosyjskiego. Prapradziadek sportretowany 
zosta³ po powstaniu styczniowym, w ¿a³obie narodowej.
Na zdjêciu czwórka wnuków W³adys³awa: W³adys³aw, Wella, Zygmunt i Zbyszek. Jest to rodzeñstwo mojej babki Lili, która wraz z siostr¹ 
bliŸniaczk¹ Ann¹ by³a najm³odsz¹ z ósemki dzieci Edmunda Mysyrowicza i Anny z Okêckich. 

Ma³gorzata Niezabitowska (Konstancin)

MYSYROWICZE

Մըսրովիչներ
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W³adys³aw Mysyrowicz, £oœ, 1864 rok. Malowa³ Feliks Cichocki
W³adys³aw, Wella, Zygmunt i Zbyszek Mysyrowicze, Radom, 1899 rok. Fot. Józef Grodzicki
Ze zbiorów Ma³gorzaty Niezabitowskiej

Justyna, Piotra

Emiliana, Sylwiusza

Wniebowziêcie NMP

Cezarego, Hipolita
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Moi dziadkowie wywodz¹ siê z historycznych miast ormiañskich, które obecnie znajduj¹ siê na terytorium Turcji. Dziadek 
Wagarszak Parsamian (1901–1961) pochodzi³ z Wanu, natomiast babcia Azniw – z Musz. W zwi¹zku z ludobójstwem 
Ormian w 1915 roku moi przodkowie zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domów i osiedlenia siê w obecnej Armenii. 
Rodziny dziadków zamieszka³y na stoku góry Aragac, we wsi Tegher, gdzie do dziœ stoi XII-wieczny koœció³ pod 
wezwaniem Matki Bo¿ej – Mariam Astwacacin. Koœció³ ten, podczas ataków Turków, pe³ni³ tak¿e rolê schronu, dziêki 
czemu wielokrotnie uratowa³ ¿ycie mieszkañców wsi.
Wagarszak i Azniw mieli 11 dzieci. Dziadek by³ niezwyk³ym cz³owiekiem: prawym, uczynnym, znanym z prawdo-
mównoœci i powszechnie szanowanym. Na zdjêciu dziadek jest honorowym goœciem wesela, co widaæ po kokardce 
wpiêtej w po³ê marynarki. 
Na pocz¹tku lat 60. XX wieku w³adze komunistyczne postanowi³y przesiedliæ mieszkañców ma³ych wsi, w tym Tegheru, do 
ko³chozów po³o¿onych niedaleko Erywania, stolicy kraju. Wówczas z Tegheru do Zwartnocu wyjecha³ mój ojciec Lewon 
(ur. 1932) z matk¹ Heghine (ur. 1936). We wsi zosta³y dwie rodziny z misj¹ opiekowania siê koœcio³em. Wysiedleni 
mieszkañcy nie przestali zabiegaæ o powrót do swoich domów, dziêki czemu wieœ przetrwa³a do dziœ.
Rodzice maj¹ czwórkê dzieci: mnie – Gagika, oraz Surena, Silwê i Alberta. Wiêkszoœæ rodziny nadal mieszka w Zwartnocu. 
Jestem artyst¹ malarzem. Z ¿on¹ Arpik, córk¹ Lilit, synami Dawidem i Narkiem przyjecha³em do Polski w 1994 roku. 
Powodem by³o zaproszenie mnie rok wczeœniej na wystawê w Gdañsku, która odby³a siê na gdañskiej starówce, przy ulicy 
Mariackiej. Los sprawi³, ¿e nasz¹ galeriê „Nairi” prowadzimy przy tej samej ulicy. Mieszkamy w Jagatowie, gdzie tworzê 
prace inspirowane naszym ogrodem, prezentowane na wystawach w ca³ej Polsce. Chêæ o¿ywienia stosunków polsko-
-ormiañskich i szerzenia wiedzy na temat Armenii sk³oni³a mnie do organizacji wielu imprez kulturalnych oraz „Dni 
Ormiañskich”. W 2009 roku zorganizowa³em uroczystoœæ ods³oniêcia chaczkara – ormiañskiego krzy¿a – przy koœciele 
œwiêtych Piotra i Paw³a w Gdañsku. W tym samym roku otrzymaliœmy drugie po ormiañskim, polskie obywatelstwo. W 
styczniu 2010 roku zosta³em dziadkiem Aleksandra Arama, który reprezentuje najm³odsze pokolenie mojej rodziny, 
urodzone ju¿ w Polsce.

Dla mnie nie ma twórczoœci wy¿szej ni¿ mi³oœæ do cz³owieka. To jest najwa¿niejsze
Gagik Parsamian (Jagatowo)

Պապս ու տատս ծագումով պատմական Հայաստանի քաղաքներից էին, որոնք ներկայումս գտնվում են 

Թուրքիայի տարածքում: Պապս` Վաղարշակ Պարսամյանը (1901–1961)  ծնվել է Վանում, իսկ տատս`Ազնիվը` 

Մուշում: 1915 թ. ցեղասպանության արդյունքում նախնիներս ստիպված են լինում լքել իրենց հայրենի հողերը և 

հաստատվել ներկայիս Հայաստանում: Պապիս ընտանիքը բնակություն է հաստատում  Արագած լեռան 

ստորոտին գտնվող Տեղեր գյուղում, ուր մինչ օրս կանգուն է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի` 12-րդ դարի 

եկեղեցին: Այս եկեղեցին բազմիցս ծառայել է որպես ապաստարան թուրքերի հարձակումների ժամանակ, որի 

շնորհիվ քանիցս փրկել է տեղի գյուղացիների կյանքը:

Վաղարշակն ու Ազնիվը ունեցել են 11 երեխա: Պապս արտակարգ մարդ էր` արդար, օգնող, հայտնի իր 

ճշմարտախոսությամբ և համընդհանուր հարգված: Այս նկարում պապս հարսանիքի պատվելի հյուր է, ինչպես 

երևում է կոստյումին ամրացրած փնջից: 20-րդ դարի 60-ականներին կոմունիստական իշխանությունները 

որոշում են ընդունում փոքր գյուղերի, այդ թվում նաև Տեղերի բնակիչներին վերաբնակեցնել երկրի 

մայրաքաղաք Երեւանի մերձակայքում գտնվող կոլտնտեսություններում: Այդ ժամանակ Տեղերից Զվարթնոց 

տեղափոխվեց հայրս` Լեւոնը, (ծն. 1932 թ.), իմ մոր` Հեղինեի հետ (ծն. 1936 թ.): Գյուղում մնացին երկու 

ընտանիք`հոգ տանելու եկեղեցու մասին: Տեղահանված մարդիկ չէին դադարում  փորձել վերադառնալ իրենց 

տները, որի շնորհիվ գյուղը գոյատեւեց մինչեւ օրս:

Ընտանիքում չորս զավակ ենք` ես` Գագիկը, Սուրենը, Սիլվան եւ Ալբերտը: Ընտանիքի մեծ մասը դեռ ապրում է 

Զվարթնոցում:

Ես գեղանկարիչ եմ: Կնոջս`Արփիկի, դստերս` Լիլիթի, որդիներիս`Դավիթի եւ Նարեկի հետ ժամանել եմ 

Լեհաստան 1994 թ.: Պատճառը տարի առաջ ցուցահանդեսի նպատակով ինձ Գդանսկ հրավիրելն էր, որը տեղի 

ունեցավ հին քաղաքի Մարիացկա կոչվող փողոցի վրա: Ճակատագրի բերումով մեր պատկերասրահ Նարիրին 

գտնվում է հենց նույն փողոցի վրա: Ապրում ենք Յագատովոյում, ուր ստեղծագործում եմ` ոգեշնչված մեր 

պարտեզով և ներկայացնում այն ողջ Լեհաստանով մեկ: Առաջնորդվելով հայ-լեհական հարաբերությունների 

ակտիվացման և Հայաստանի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման ձգտումով` կազմակերպել եմ 

մշակութային բազմաթիվ միջոցառումներ, այդ թվում նաեւ «Հայկական օրեր»: 2009 թ. կազմակերպել եմ 

Գդանսկում գտնվող ս. Պետորս և ս. Պողոս եկեղեցու մերձակայքում տեղադրվող հայկական խաչքարի բացման 

հանդիսավոր արարողությունը: Նույն տարում ստացանք նաև Լեհաստանի քաղաքացիություն: 2010 թ. 

հունվարին դարձա պապիկ` Ալեքսանդր Արամ թոռնիկիս ծնունդով, որը ներկայացնում է իմ ընտանիքի 

ամենակրտսեր սերունդը` ծնված արդեն Լեհաստանում:

Ինձ համար չկա ավելի բարձր արվեստ, քան սերը դեպի մարդը: 

Այն ամենակարևորն է:

Գագիկ Պարսամյան (Յագատովո)

PARSAMIAN (PARSAMYAN)

Պարսամյան
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Pisana historia Paschalisów siêga XV wieku, ze wzmiank¹ o korzeniach polsko-wo³yñskich. W  XVII wieku osiedlaj¹ siê oni w Armenii, po 
czym przenosz¹ siê do Tokatu (Anatolia; dzisiejsza Turcja). 
Jakub Paschalis, mój przodek, kupiec ormiañski z Tokatu w Anatolii, przyby³ do Polski w drugiej po³owie XVIII wieku i w Rzeczypospolitej 
zacz¹³ rozwijaæ dzia³alnoœæ kupieck¹, prowadz¹c sklepy z towarami orientalnymi. Kupi³ kamienice w Warszawie przy ul. Krakowskie 
Przedmieœcie, dworek ze stajniami na Mariensztacie, a w 1788 roku, na Powiœlu w Warszawie, za³o¿y³ jedn¹ z pierwszych w Polsce fabryk, 
w której z surowej bawe³ny i jedwabiu produkowano ró¿nobarwne tkaniny. Jednoczeœnie budowa³ w Lipkowie pod Warszaw¹, w maj¹tku 
kupionym od marsza³ka wielkiego koronnego Micha³a Mniszcha, manufakturê (persjarniê), w której uruchomi³ wytwórniê pasów 
kontuszowych. W 1791 roku persjarnia warszawska przy³¹czona zosta³a do lipkowskiej, zatrudniaj¹cej w 1793 roku kilkuset pracowników. 
Lipkowskie pasy kontuszowe, wytwarzane z jedwabiu, przetykane z³ot¹ i srebrn¹ nici¹, zyska³y tak¹ s³awê, ¿e Polacy odwracali na wierzch 
tê stronê pasa, na której znajdowa³ siê napis: Paschalis me facit (wykona³ mnie Paschalis). Jakub Paschalis sygnowa³ swoje pasy literami P.J., 
imieniem Paschalis lub barankiem z labarum i literami P.I.
W roku 1790 Jakub Paschalis zosta³ nobilitowany za: pomno¿enie po¿ytecznych rêkodzie³, wysokie walory artystyczne produkcji oraz 
szkolenie fachowych pracowników i majstrów tkackich, przyjmuj¹c (nadany przez króla Stanis³awa Augusta) drugi cz³on nazwiska 
– Jakubowicz, i herb Jakub I, odmianê herbu Junosza. Herb, nawi¹zuj¹cy do symboliki historii rodu, przedstawia baranka paschalnego
z chor¹gwi¹ przeszyt¹ strza³¹, z drzewcem zakoñczonym krzy¿em. 
W latach 1789–1793 Jakub Paschalis-Jakubowicz piastowa³ kilka funkcji miejskich, w tym starszego konfraterni kupieckiej, zasiada³
w Urzêdzie Ekonomicznym Warszawy. Walczy³ o prawa mieszczan i by³ cz³onkiem komisji opracowuj¹cej projekt organizacji policji dla 
stolicy. W 1809 roku zasiada³ w Sejmie Ksiêstwa Warszawskiego jako deputowany gminy i miasta Warszawy.
W Lipkowie w 1792 roku powsta³ ufundowany przez niego koœció³, istniej¹cy do dziœ, który dziêki staraniom obecnego proboszcza oraz 
w³adz i lokalnej spo³ecznoœci zostanie poddany renowacji.
Jakub Paschalis-Jakubowicz – cz³owiek ogromnie zas³u¿ony dla Warszawy i kraju, ³¹czy³ intensywn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z polityczn¹, 
maj¹c zawsze ogromne wsparcie ze strony ¿ony, Marianny z Muradowiczów. 

Piotr Paschalis-Jakubowicz (Warszawa)

Պասխալիսների գրավոր պատմությունը հասնում է մինչև 15-րդ դար` հիշատակելով նրանց լեհ-վոլինական ծագման մասին: 

17-րդ դարում նրանք հաստատվում եմ Հայաստանում, որից հետո տեղափոխվում են Թոխատ (Անատոլիա` ներկայիս 

Թուրքիա):

Նախապապս` Յակուբ Պասխալիսը, հայ վաճառական էր Թոխատից: Լեհաստան էր ժամանել 18-րդ դարի երկրորդ կեսին եւ 

Ռեչպոսպոլիտայում սկսել էր զարգացնել իր  առևտրական գործունեությունը` բացելով արեւելյան ապրանքների խանութներ: 

Նա Վարշավայում` Կրակովսկիե Պշեդմիեշչիե փողոցի վրա, գնեց քարե տուն, ախոռներով կալվածք` Մարիենշտատ փողոցի 

վրա, իսկ 1788 թ. Վարշավայում` Պովիշլեում, հիմնադրեց Լեհաստանի առաջին գործարաններից մեկը, որտեղ հում բամբակից 

եւ մետաքսից արտադրվում էր գույնզգույն կտորեղեն:  Միեւնույն ժամանակ արքայական խորհրդարանի խոսնակ Միխալ 

Մնիշխից գնած Լիպկով կոչվող վայրում, որը Վարշավայի մոտակայքում էր, կառուցեց  մանուֆակտուրա (պերսյարնիա), ուր 

հիմք դրեց կոնտուշային գոտիների արտադրությանը: 1791 թ. Վարշավայի պերսյարնիան միացվեց 1793 թ. մի քանի հարյուր 

բանվոր ունեցող լիպկովյանին: Մետաքսից կարված լիպկովյան կոնտուշային գոտիները` ասեղնագործված ոսկե  եւ արծաթե 

թելերով, այնպիսի համբավ ձեռք բերեցին, որ լեհերը արտաքին շերտի վրա էին շրջում գոտու այն կողմը, որի վրա գրված էր` 

Paschalis me facit (ինձ արտադրել է Պասխալիսը): Յակուբ Պասխալիսը իր գոտիները դաջում էր Յ. Պ. տառերով, Պասխալիս 

անվամբ  կամ  խաչով  գառան  պատկերով` Պ.Յ. տառերով:

1790 թ. Յակուբ Պասխալիսին շնորհվեց ազնվականական տիտղոս`օգտակար արհեստների բազմապատկման, 

արտադրության գեղարվեստական բարձրարժեքության եւ մասնագետների ու ջուլհակ վարպետների վերապատրաստման 

համար ստանալով ազգանվան երկրորդ մասը` Յակուբովիչ (տրված Ստանիսլավ Ավգուստ թագավորի կողմից) և Յակուբ

I գերբը, որը Յունոշի գերբի փոփոխված տարբերակն էր: Գերբը, անդրադառնալով ընտանիքի պատմության խորհրդանիշին, 

ներկայացնում է  զոհաբերվող գառանը դրոշի հետ, որը կարված է խաչով ավարտվող փայտյա աղեղի վրա:

1789-1793 թթ. ընթացքում Յակուբ Պասխալիս-Յակուբովիչը վարում էր քաղաքային մի շարք գործառույթներ, այդ թվում նաև 

վաճառական համքարության ավագի պաշտոնը, մասնակցում էր Վարշավայի տնտեսական վարչության աշխատանքներին: 

Նա պայքարում էր քաղաքացիների իրավունքների համար եւ մայրաքաղաքի պարեկային ուժերի ստեղծման նախագիծ մշակող 

հանձնաժողովի անդամ էր: 1809 թ. Վարշավյան իշխանության խորհրդարանի պատգամավոր էր` առաջադրված Վարշավա 

քաղաքի և համայնքի կողմից:

1792 թ. Լիպկովում կառուցվում է նրա կողմից ֆինանսավորված եկեղեցի, որը գոյություն ունի մինչ օրս: Շնորհիվ ներկայիս 

ծխական քահանայի, իշխանությունների, ինչպես նաև  տեղի բնակչության` եկեղեցին կվերանորոգվի:

Յակուբ Պասխալիս-Յակուբովիչը` Վարշավայի և առհասարակ ողջ երկրի առջև մեծ վաստակ ունեցող այդ մարդը, 

տնտեսական ակտիվ գործունեությունը համատեղում էր քաղաքականի հետ` միշտ մեծ աջակցություն գտնելով իր կնոջ` 

Մուրադովիչների տնից Մարիաննայի մոտ: 

Պիոտր Պասխալիս-Յակուբովիչ (Վարշավա)

PASCHALIS-JAKUBOWICZ

Պասխալիս-Յակուբովիչ



PETROWICZE
Ta uœmiechniêta pani z kwiatami to nasza Babcia, Maria z £ukasiewiczów Petrowiczowa (19021978), córka Rypsymy
z Markiewiczów i Deodata (czyli Bogdana), urodzona w Bielcach w Besarabii (obecnie Mo³dawia). Obok niej stoj¹: nasz 
dziadek, Micha³ Petrowicz (1891–1962), syn Marii z Abrahamowiczów, i Marko Petrowicz, urodzony w Kutach, 
przedwojennej „stolicy” polskich Ormian. Jest te¿ siostra stryjeczna Babci – Kamila, córka Marii z Donigiewiczów
i Micha³a. S¹ oni przyk³adem niezwyk³ych koligacji miêdzy ormiañskimi rodzinami. Na naszym drzewie genealogicznym 
widaæ, jak silne by³y to zwi¹zki, obejmuj¹ce nawet bliskich krewnych.
Udzia³em naszych przodków by³a te¿ tragedia, która spotka³a wiele setek tysiêcy ludzi zmuszonych, w wyniku zmian 
terytorialnych po II wojnie œwiatowej, do opuszczenia swoich domów i wyjazdu na obce im, poniemieckie ziemie. 
Dziadkowie mieszkali w latach 1938–1947 na Zaolziu, w Karwinie, a w pobliskiej S³onawie dziadek prowadzi³ w³asn¹ 
kawiarniê. Po wojnie zdecydowali siê wróciæ do Polski w jej nowych granicach. Jak siê okaza³o, wcale nie by³o to takie 
proste. Polski rz¹d wcale nie by³ zainteresowany jednoczeniem Polaków przebywaj¹cych na obczyŸnie. Dopiero pod 
koniec 1947 roku w bydlêcych wagonach dojechali do Polski i zamieszkali w Grodkowie ko³o O³awy. Ich córce, a naszej 
mamie, Marii z Petrowiczów Krzemiñskiej, nie od razu uda³o siê pokonaæ przeszkody w powrocie do Ojczyzny. Konsulat 
RP w piœmie z dnia 24 listopada 1947 roku takie oto stawia³ jej warunki:  Obywatelka mo¿e otrzymaæ skierowanie do kraju 
po nades³aniu dowodów, œwiadcz¹cych o przynale¿noœci Polskiej i nienagannym zachowaniu siê do Narodu i Pañstwa 
Polskiego w czasie okupacji niemieckiej.
Dopiero po roku uzyska³a przepustkê polskich w³adz repatriacyjnych na przyjazd do kraju i do³¹czy³a do rodziców. Do dziœ 
zachowa³a siê ta przepustka do Polski – numer 352133. To straszne, jak kiedyœ traktowano ludzi. 
Nasi dziadkowie, Maria i Micha³, pochowani s¹ w Grodkowie. 

Jerzy Krzemiñski (Szczecin) i Danuta Pi¹tek (Sorrento, Australia) 

–

Այս ծիծաղկոտ կինը ծաղկեփնջով մեր տատիկն է` Մարիա Պետրովիչովան (1902-1978) Լուկաշևիչների տնից` 

Մարկիեվիչների տնից Հռիփսիմեի և Դեոդատի (Աստվածատուրի) դուստրը, ով ծնվել է Բիելցայում` 

Բեսարաբիայում  (ներկայումս  Մոլդավիայի  տարածք): 

Նրա կողքին կանգնած է մեր պապը` Միխալ Պետրովիչը` (1891-1962) Աբրահամովիչների տնից Մարիայի 

որդին, ինչպես նաև Մարկո Պետրովիչը` ծնված լեհահայերի նախապատերազմյան մայրաքաղաք Կուտիում: 

Նկարում պատկերված է նաև տատի հորեղբոր աղջիկը` Կամիլան` Դոնիգևիչների տնից Մարիայի և Միխալի 

դուստրը: Այս ամենը վկայում է հայ ընտանիքների միջև գոյություն ունեցող բարեկամական կապերի մասին: 

Ընտանեկան մեր տոհմածառի վրա երևում է, թե ինչ աստիճանի էին այդ կապերը, երբեմն ընդգրկելով մերձավոր 

ազգականներին:

Մեր նախնիներին հանդիպել է այնպիսի դժբախտություն, ինչպիսին պատահել է հարյուր հազարավոր 

անձանց, ովքեր II աշխարհամարտից հետո տեղ գտած տարածքային փոփոխություններից հետո ստիպված էին 

լքել իրենց տները և տեղափոխվել իրենց համար օտար,  գերմանացիների կողմից լքված հողեր: 1938-1947 թթ. 

պապս և տատս ապրում էին Զաոլժիում` Կարվինում, իսկ մոտակա Սլոնավիում պապս ուներ սեփական 

սրճարան: Պատերազմից հետո որոշեցին վերադառնալ արդեն նոր սահմաններ ունեցող Լեհաստան: Ինչպես 

պարզվեց դա այդքան էլ հեշտ չէր: Լեհական կառավարությունը ամենևին էլ շահագրգռված չէր 

արտասահմանում  գտնվող  լեհերի  միավորմամբ: 

Միայն 1947 թ. վերջին անասունների համար նախատեսված վագոններով վերադարձան Լեհաստան

և բնակություն հաստատեցին Գրոդկովում`Օլավի մոտ: Նրանց դստերը` մեր մորը` Պետրովիչների տնից 

Մարիա Կշեմինսկային չհաջողվեց միանգամից հաղթահարել հայրենիք վերադառնալու խոչընդոտները: 

Լեհաստանի դեսպանության` 1947 թ. նոյեմբերի 24-ով թվագրված նամակում նրա առջև նման պայման էր 

դրվում. «Քաղաքացին կարող է երկիր վերադարձի արտոնագիր ստանալ, եթե ներկայացնի լեհական 

ազգությունը  հաստատող եւ գերմանական շրջափակման ժամանակ լեհ ազգի և պետականության նկատմամբ 

անբիծ  վարքի  ապացույցներ»:  

Միայն տարի անց հաջողվեց ստանալ լեհական իշխանությունների կողմից տրվող հայրենադարձության 

անցագիր` ժամանելու երկիր և միանալու ծնողներին: Մինչ օրս պահպանվել է  Լեհաստան տրվող այդ 

անցագիրը` համար 352133: Ցավալի է ընկալել, թե մի ժամանակ ինչպես էին վերաբերվում մարդկանց: Տատս` 

Մարիան  և  պապս` Միխալը,  հանգչում  են  Գրոդկովում:

Յեժի Կշեմինսկի (Շչեչին) և Դանուտա Պիոնտեկ (Սորենտո, Ավստրալիա) 

Պետրովիչներ
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Հայրս՝ Կայետան Յուզեֆը (1888–1967), ուսումնառության տարիներին մասնակցել է Վարշավյան իշխանության թեմային 

նվիրված պարահանդեսին, որը կազմակերպվել էր հավանաբար 1911–1914 թթ.։ Ինչպես երեւում է նկարից՝ հայրս հանդես է եկել 

Վարշավյան իշխանության ժամանակաշրջանի զինվորական համազգեստով՝ օգտագործելով համազգեստի բնօրինակ, 

ինչպես նաեւ ավելի ուշ շրջանի տարրեր։Նա գյուղատնտեսական կրթություն էր ստացել, որպեսզի կարողանար կառավարել 

Սանդոմերսկի, Զալեշչիցկի եւ Պոդոլի ընտանեկան կալվածքները։ Նոր էր ավարտել կրթությունը,երբ բռնկվեց առաջին 

աշխարհամարտը։ Զորակոչվեց բանակ եւ իբրեւ ավստրիական բանակի սպա՝ գերի ընկավ ռուսական բանակ։ Մոսկվայի մոտ 

գտնվող Ցարիցինայում, որտեղ անցնում էր նրա բանտարկությունը, ծանոթացավ մորս՝ Նատալյա Դեմիդուվ-Պանուվին։ 1919 թ. 

Լվովի հայկական եկեղեցում նրանց պսակադրության արարողությունը կատարեց արքեպիսկոպոս Յուզեֆ Թեոդորովիչը։ 

Կարճ ժամանակ անց հայրս կրկին մարտի դաշտում էր՝ այս անգամ 1920 թ. բոլշեւիկների դեմ։ Մինչեւ 1944 թ. ապրում էինք 

Լվովում, որտեղից տեղափոխվեցինք Ռադա Վիժնա։ 

Հորս ընտանիքում չորս երեխա էին։ Մարիան (1898–1986) hորս քույրերից մեկն էր։ 18 տարեկան հասակում նա Լվովում 

ամուսնացավ գնդապետ Ստեֆան դե Laveaux -ի հետ։ Շատ վառ, եռանդուն անհատականություն էր եւ շատ շփվող. փարիզյան 

Սորբոնի ուսանողուհի էր, իսկական ամազոնուհի, ով ակտիվ կերպով մասնակցում էր Լեհաստանում եւ արտասահմանում 

կազմակերպվող ձիավարժություններին, մեքենա էր վարում, զբաղվում՝ լրագրությամբ։ 

 Նախապապս Լվովի հայտնի բարերար Յուզեֆ Թորոշիեվիչն էր (1784–1869), ով 1865 թ. տղաների համար նախատեսված 

հանրակացարանին կից՝ Սկարբովսկա 21 հասցեում, հիմնադրել էր դոկտոր Յուզեֆ Թորոշիեվիչի անվան Գիտական 

Բաժանմունք, որը գործեց մինչեւ երկրորդ աշխարհամարտը։ Հանրակացարանը, ինչպես նշում է քահանա Տադեուշ Իսակովիչ-

Զալեսկին, լինելով ուսումնական հաստատություն, նպատակ ուներ «Գալիցիայում ծնված հայ կաթոլիկ ծիսակարգի՝ առնվազն 

քսան ընչազուրկ երիտասարդներին տալ ապաստարան, կեցություն եւ կրթություն գիտության եւ ամեն տեսակի գեղեցիկ 

արվեստների ու մասնագիտության գծով, ինչպես վկայում էր հիմնադրման ակտը»։ Վարչարարությունը, ուսումնական 

հաստատության կառավարումը, ինչպես նաեւ առանձին անհատ թեկնածուների ընդունելության իրավունքը Յուզեֆ 

Թորոշիեվիչը հաձնեց Լվովի հայ եկեղեցական խորհրդին։ Բացի այդ նա հրավիրեց հայ՝ Անտոնիեւիչների, Յակուբովիչների եւ 

Թորոշիեվիչների ընտանիքներից կազմված խնամակալների աշխարհիկ խորհուրդ։ Հիմնադրի կամքին համաձայն՝ 

ուսումնական հաստատության տնօրեն պիտի նշանակվեր հայ հոգեւորականներից մեկը, ով այդ աշխատանքի դիմաց պիտի 

վարձատրվեր հիմնադրամի ֆոնդից։ 

Լուչակովսկի գերեզմանոցի գլխավոր պողոտայի մոտ գտնվող պապիս գերեզմանի գեղեցիկ հուշակոթողը նրան պատկերում է 

լեհական ազգային տարազով՝ շրջապատված երեխաներով։ 

Աննա Օլշինսկա (Րաբկա)

Mój ojciec Kajetan Józef (1888–1967) w trakcie studiów bra³ udzia³ w balu poœwiêconym tematycznie Ksiêstwu Warszawskiemu, 
organizowanym zapewne w latach 1911–1914. Ojciec, co widaæ na zdjêciu, wyst¹pi³ w mundurze stylizowanym na okres Ksiêstwa 
Warszawskiego, z wykorzystaniem oryginalnych elementów umundurowania i oporz¹dzenia z trochê póŸniejszej epoki. Studiowa³ 
rolnictwo, by byæ przygotowanym do prowadzenia rodzinnych maj¹tków po³o¿onych w Sandomierskiem, Zaleszczyckiem i na Podolu. 
Zaledwie skoñczy³ naukê, a ju¿ wybuch³a I wojna œwiatowa, podczas której powo³any zosta³ do wojska i jako oficer austriacki dosta³ siê do 
rosyjskiej niewoli.
W Carycynie pod Moskw¹, gdzie by³ wiêziony, pozna³ Nataliê Demidow-Panow, moj¹ matkê. Œlubu udziela³ im w 1919 roku w katedrze 
ormiañskiej we Lwowie abp Józef Teodorowicz. Wkrótce ojciec znowu walczy³ w wojnie, z bolszewikami w 1920 roku. Do 1944 roku 
mieszkaliœmy we Lwowie, sk¹d przenieœliœmy siê do Raby Wy¿nej.
Maria (1898–1986) by³a jedn¹ z czworga rodzeñstwa mojego ojca. Maj¹c 18 lat, wysz³a we Lwowie za m¹¿ za p³k. Stefana de Laveaux. By³a 
bardzo barwn¹ postaci¹, energiczn¹ i towarzysk¹, studentk¹ paryskiej Sorbony, amazonk¹ bior¹c¹ udzia³ w zawodach hipicznych w Polsce
I za  granic¹, a tak¿e automobilistk¹ i dziennikark¹. 
Moim pradziadkiem by³ znany lwowski filantrop Józef Torosiewicz (1784–1869), który w 1865 roku za³o¿y³ istniej¹cy do II wojny œwiatowej 
Zak³ad Naukowy im. dr. J. Torosiewicza przy ul. Skarbkowskiej 21 – ormiañsk¹ bursê dla ch³opców. Bursa, pisze ks. Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski, bêd¹c zak³adem wychowawczym, mia³a dawaæ, jak g³osi³ akt erekcyjny, „przytu³ek, utrzymanie i wykszta³cenie w naukach lub 
piêknych sztukach wszelkiego rodzaju i zawodu, bez ¿adnej ró¿nicy, najmniej dla dwudziestu ubogich m³odzieñców w Galicji urodzonych, 
obrz¹dku ormiañskokatolickiego”. Administracjê i kierownictwo wychowawcze zak³adu, wraz z prawem podejmowania decyzji o przyjmo-
waniu poszczególnych kandydatów, Józef Torosiewicz z³o¿y³ w rêce kapitu³y ormiañskiej we Lwowie. Nadto powo³a³ kuratorów œwieckich
z ormiañskich rodzin Antoniewiczów, Jakubowiczów i Torosiewiczów. Zgodnie z wol¹ za³o¿yciela dyrektorem zak³adu mia³ byæ jeden
z ksiê¿y ormiañskich, który za spe³nianie tej funkcji otrzymywa³ pensjê z funduszu za³o¿ycielskiego.
Piêkny pomnik nagrobny pradziadka, przedstawiaj¹cy go siedz¹cego w stroju polskim, otoczonego dzieæmi, znajduje siê przy g³ównej alei 
na Cmentarzu £yczakowskim we Lwowie.

Anna Olszyñska (Rabka)
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Օրացույցի մշակումը՝ Մոնիկա Ագոպսովիչի

Գրաֆիկ մշակումը՝ Էլժբիետա Լիսակովսկայի

Տեքստերի խմբագրումը՝ Զոֆիա Յուրկովլանիեցի

Թարգմանությունը՝ Փիրուզա Մնացականյանի

Աջակցության համար շնորհակալություն ենք հայտնում 

Արմեն Արտվիխին,Հալինա Մակդոնալդին, Ռոմանա 

Օբրոցկային,Մարչին Պիոնտկային, Իրենեուշ Զալեվսկուն

2010 թ. շարունակեցինք մեր ընթացիկ գործունեությունը, այսինքն 

հավաքածուի ապահովումն ու նախնական մշակումը` լեհահայերի 

մասին տեղեկատվության տարածման, Լեհահայոց արխիվային 

նյութերի տրամադրման ուղղությամբ։ Ձեռնարկեցինք նաեւ 

կոնսերվատորական նոր աշխատանքներ։

Շնորհիվ բազմաթիվ նվիրատուների  մեծահոգության`  

Հիմնարկության ֆոնդերը հարստացվեցին փաստաթղթերով և 

ընտանեկան հուշաիրերով: Բոլոր նվիրատուներին հայտնում ենք 

խորին շնորհակալություն:

¢ 

¢ 

ԳՐԱՊԱՀՈՑ
Ավարտեցինք գրապահոցի ապահովումը հետագա քայքայումից։ 
Նախորդ՝ 2010 թ., հնատիպ գրքերի ապահովումից հետո 
ձեռնարկեցինք արխիվում գտնվող ձեռագրերի ապահովում։ 
Դրամական միջոցների հատկացման դեպքում այդ ձեռագրերը 
կենթարկվեն կոնսերվացիայի։ Առանձնացրել ենք գրչության 20 
արժեքավոր նմուշ,  իրականացրել նախահաշվարկ, որը 
հնարավորություն տվեց դիմել Մշակույթի եւ Ազգային 
Ժառանգության նախարարությանը 2011 թ. ընթացքում այդ 
նմուշները կոնսերվացիայի ենթարկելու համար։

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Փաստաթղթերի ֆոնդից առանձնացնելով արքեպիսկոպոս Յուզեֆ 
Թեոդորովիչի ժառանգությունը՝ ձեռնամուխ եղանք մնացած 
փաստաթղթերի նկարագրությանը (մոտ 200 000 էջ)։ Որպես առաջին 
քայլ պետք է կազմել գույքացուցակ։ Այդ աշխատանքը, որը հիմնված է 
յուրաքանչյուր փաստաթղթի համառոտ նկարագրության վրա, 
նախատեսվում է իրականացնել երկու տարվա ընթացքում։ 
Գ ո ւ յ ք ա գ ր ո ւ մ ը  թ ո ւ յ լ  կ տ ա  գ ն ա հ ա տ ե լ  հ ա վ ա ք ա ծ ո ւ ի  
բովանդակությունը, մշակել դրա կանոնակարգման համակարգ։ 
Միայն այս աշխատանքներից հետո հնարավոր կլինի ձեռնամուխ 
լինել արխիվիվային նյութերի գիտական մշակմանը։

¡ 2010 թ. տրամադրեցինք գրչության 10 նմուշ եւ 4 նկար Զամոյսկի 
թանգարանում ապրիլից մինչեւ սեպտեմբեր տեւող «Հայ արվեստը 
լեհական եւ ուկրաինական հավաքածուներում» խորագրող 
ցուցահանդեսում ներկայացվելու համար։
¡ Ս տ ե ղ ծ ե ց ի ն ք  ն ա ե ւ  Լ ե հ ա հ ա յ ո ց  Վ ի ր տ ո ւ ա լ  Ա ր խ ի վ  
www.archiwum.ormianie.pl։ Այն ժամանակակից թվային հիմք ունի, 
ուր մատչելի են դարձված Լեհահայոց արխիվում գտնվող բոլոր 
տիպի ժողովածուները։ Սրանք ներառում են ձեռագրեր, հնատիպ 
գրքեր,թերթեր եւ ամսագրեր, նկարներ, արխիվային լուսանկարներ, 
պաշտամունքի իրեր, ինչպես նաեւ ձայնագրություններ եւ 
տեսագրություններ, որոնք կազմում են Բանավոր Պատմության 
Արխիվը։Թվայնացված նյութերը ուղեկցվում են  այսպես կոչված 
մետատվյալներով, այսինքն այդ նյութերի վերաբերյալ արխիվային 
մասնագիտական նկարագրություն ( օրինակ՝ բովանդակությունը, 
չափը, պահպանման վիճակը, լեզուն, տվյալ իրի գույքահամարը)։ 
Նման կարգի նկարագրությունը կխթանի Լեհահայոց Վիրտուալ 
Արխիվի նյութերից օգտվելը մասնավորապես հայկական թեմայով 
զբաղվող գիտնականների համար։  
¡ Լեհահայոց արխիվում հավաքված բոլոր նյութերի թվայնացումն ու 
համացանցում տեղադրումը կազմակերպչական հսկայական 
գործունեություն է, որը պահանջում է ժամանակի, աշխատանքի եւ 
ֆինանսական միջոցների էական ներդրում։ Այսպիսով, սա 
տարիների գործընթաց է։ Սակայն արդեն 2010 թ. Լեհահայոց 
Վիրտուալ Արխիվը տրամադրեց յուրահատուկ նյութեր՝ 
արքեպիսկոպոս Յուզեֆ Թեոդորովիչի նամակագրության 
ամբողջական ժողովածուն՝ թե՛ մուտքային, թե՛ ելքային, ինչպես նաեւ 
Չերեմոշի Կուտիի եւ Ստանիսլավի հայ կաթոլիկ ծխական 
մատյանների ողջ հավաքածուն (  եթե մինչեւ այժմ մատչելի էին այդ 
գրանցումների միայն հիմնական տվյալները,ապա ներկայումս 
հնարավոր է գտնել ամեն կարգի տեղեկություն, ներառյալ այնպիսի 
մանրամասներ, ինչպես օրինակ կնքահոր սոցիալական դիրքը կամ 
մահացածի տան համարը)։ 

¡ Լեհահայոց վերաբերյալ տեղեկատվության եւ ընթացիկ 
ի ր ա դ ա ր ձ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի  տ ա ր ա ծ մ ա ն  փ ո ր ձ վ ա ծ  մ ի ջ ո ց  է 
www.dziedzictwo.ormianie.pl կայքէջը։ Այն զարգացրեցինք՝ 
ստեղծելով Լեհահայոց Վիրտուալ Աշխարհ www.ormianie.pl, որը 
միավորում է տարբեր կայքէջեր` նվիրված Լեհաստանի հայ 
հասարակության ակտիվության տարբեր դրսեւորումներին։ 2011 թ. 
նախատեսում ենք հարստացնել Լեհահայոց Վիրտուալ Աշխարհի 
շուրջ համախմբված կայքէջերը անգլերեն եւ հայերեն լեզուներով։ 
Լեհահայոց Մշակույթի եւ Ժառանգության հիմնարկությունը 
հ ր ա վ ի ր ո ւ մ  է  հ ե տ ա ք ր ք ր վ ա ծ  բ ո լ ո ր  ա ն ձ ա ն ց  ո ւ  
հաստատություններին Լեհահայոց Վիրտուալ Աշխարհին կցել 
իրենց  կայքէջերը։ 
¡ 2010 թ. լույս տեսան հայ-լեհերեն եռամսյա թերթի՝ Աւետիսի, 
հերթական չորս համարները։ Ստեղծվեց Աւետիսի էլեկտրոնային 
կայքէջ www.awedis.ormianie.pl, որը կցվեց Լեհահայոց Վիրտուալ 
Աշխարհին։
¡ Հիմնարկության ներկայացուցիչները մասնակցեցին Զամոյսկի 
թանգարանում ընթացող ցուցադրությանը կից գիտական 
միջազգային  կոնֆերանսին։Բազմաթիվ կապեր  հաստատեցինք 
Սփյուռքի, արտասահմանի, ինչպես նաեւ Հայաստանի գիտական 
շրջանակների հետ։ Այդ կապերի արդյունքում  ստեղծվեց 
համագործակցություն Հիմնարկության հավաքածուի հետագա 
մշակման ուղղությամբ։
¡ Տեղեկատվական հերթական նախաձեռնությունը 2010 թ. 
դեկտեմբերի 5-ին Պատմության հետ հանդիպման տանը հայկական 
օրվա կազմակերպումն էր։ Չորս ժամ տեւող հանդիպման ընթացքում 
ներկայացրեցինք Հիմնարկության կողմից կատարված 
աշխատանքները, ինչպես նաեւ լեհ մասնագետների կողմից Լվովի 
հայկական եկեղեցում արված` Մշակույթի եւ Ազգային 
Ժառանգության նախարարության կողմից ֆինանսավորվող 
աշխատանքների արդյունքները։ Զեկույցներին զուգընթաց գործում 
էր երեխաների համար նախատեսված հայկական անկյուն, 
հայկական բար եւ 2010 թ. ընթացքում հայկական թեմայով 
հրատարակված գրքերի գովազդում։

Առաջին անգամ իրականացրել ենք Հիմնարկության արխիվում 
չգտնվող հայկական հուշարձանների կոնսերվացիայի նախագիծ։ 
Խոսքը Լվովի հայկական եկեղեցու բակում տեղադրված Գողգոթա 
կոչվող փայտե քանդակ-հուշարձանի մասին է։

Ողջ նախաձեռնությունը նախատեսված է 2010–2011 թթ. համար։

Հիմնարկության գործունեությունը, ինչպես նաեւ նրա կողմից 
իրականացված ծրագրերը ֆինանսավորվում են Ներքին Գործերի եւ 
Վարչարարության նախարարության եւ Մշակույթի եւ Ազգային 
Ժառանգության նախարարության կողմից։

Իրադարձություններով հարուստ տարին

Լեհահայոց Մշակույթի և Ժառանգության հիմնարկության
2010 թ. գործունեությունը  

ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆ ՈՒ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

ԿՈՆՍԵՐՎԱՏՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Մանրամասն տեղեկության համար՝

Լեհահայոց Վիրտուալ Աշխարհ՝
 www.ormianie.pl

Եվա Աբգարովիչ՝

Հիմնարկության նախագահ

Հունվար 2011

Օրացույցի մտահղացումն իրականացվել է շնորհիվ Ներքին Գործերի եւ 
Վարչարարության նախարարության դրամաշնորհի

ԼԵՀԱՀԱՅՈՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄ

2010 թ. նոյեմբերին Հիմնարկությունը ֆոնդերով հանդերձ 

տեղափոխվեց նոր նստավայր` տեղակայվելով 

Վարշավա, Զգոդա փողոց 4/16 հասցեում:  



Opracowanie kalendarza – Monika Agopsowicz
projekt graficzny – El¿bieta £ysakowska
redakcja tekstów – Zofia Jurkowlaniec
t³umaczenie – Piruza Mnacakanian
za pomoc dziêkujemy:
Armenowi Artwichowi, Halinie Macdonald, 
Romanie Obrockiej, Marcinowi Piontkowi,
Piotrowi M. Zalewskiemu

Rok bogaty w wydarzenia
Dzia³alnoœæ Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w 2010 roku

¢

¢

 KSIÊGOZBIÓR
Zakoñczyliœmy zabezpieczanie ksiêgozbioru przed dalsz¹ 
degradacj¹ tj. po zabezpieczeniu w ubieg³ych latach 
starodruków, w 2010 roku zabezpieczyliœmy znajduj¹ce siê
w Archiwum rêkopisy. Bêd¹ one sukcesywnie poddawane 
konserwacji w miarê pozyskiwania funduszy. Wytypowaliœmy
20 najcenniejszych zabytków piœmiennych i wykonaliœmy 
wycenê konserwatorsk¹, co umo¿liwi³o z³o¿enie wniosku do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) na 
konserwacjê  tych  obiektów  w  2011  roku.

 DOKUMENTY
Po wydzieleniu ze zbioru dokumentów spuœcizny arcybiskupa 
Józefa Teodorowicza rozpoczêliœmy opis pozosta³ych 
dokumentów (oko³o 200 000 stron). Pierwszym etapem jest 
wykonanie spisu inwentarzowego. Praca ta, polegaj¹ca na 
krótkim opisie ka¿dego dokumentu, przewidziana jest na dwa 
lata. Spis inwentarzowy pozwoli na ocenê zawartoœci zbioru, 
opracowanie koncepcji jego uporz¹dkowania i nastêpne 
uporz¹dkowanie. Dopiero po wykonaniu tych prac mo¿na 
bêdzie  przyst¹piæ  do  opracowania  naukowego  archiwaliów. 

ZABEZPIECZANIE I WSTÊPNE OPRACOWANIE ZBIORU

UDOSTÊPNIANIE ZBIORÓW

POPULARYZACJA WIEDZY O POLSKICH ORMIANACH 

PRACE KONSERWATORSKIE

Ewa Abgarowicz
prezes Fundacji

Wiêcej informacji:
Wirtualny Œwiat Polskich Ormian:

www.ormianie.pl

styczeñ 2011 roku

KALENDARZ ZREALIZOWANO DZIÊKI DOTACJI
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI

FUNDACJA
KULTURY
I DZIEDZICTWA
ORMIAN POLSKICH  www.dziedzictwo.ormianie.pl 

Adres korespondencyjny: Ewa Abgarowicz, Oœniki 6A, 05-155 Leoncin
tel.+48 22 794 80 80, +48 606 784 928, fundacja@ormianie.pl

Dotacje na cele statutowe mo¿na przekazywaæ na nr konta: 45 2130 0004 2001 0367 3696 0001 (Volkswagen Bank Direct)

FOUNDATION OF CULTURE AND HERITAGE
OF POLISH ARMENIANS

www.heritage.ormianie.pl

Lyhaha3ox M,ago3;i
yv +a-ancov;yan Himnargov;ivn 

¡

¡
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 W 2010 roku udostêpniliœmy 10 zabytków piœmiennych
i 4 obrazy na trwaj¹c¹ od kwietnia do wrzeœnia w Muzeum 
Zamojskim wystawê „Sztuka ormiañska ze zbiorów polskich
i ukraiñskich”.
 Utworzyliœmy Wirtualne Archiwum Polskich Ormian

. Jest to nowoczesna platforma 
cyfrowa, w której docelowo udostêpnione s¹ wszystkie rodzaje 
obiektów przechowywanych w Archiwum Polskich Ormian. S¹
to m.in. rêkopisy, starodruki, gazety i czasopisma, obrazy, 
archiwalne fotografie, paramenty liturgiczne, jak równie¿ 
nagrania dŸwiêkowe i filmowe sk³adaj¹ce siê na Archiwum 
Historii Mówionej. Zdigitalizowanym materia³om towarzysz¹ 
tzw. metadane, czyli fachowy opis archiwistyczny zawieraj¹cy 
podstawowe informacje na ich temat (np. zawartoœæ meryto-
ryczna, wymiary, stan zachowania, jêzyk, sygnatura obiektu). 
Taki opis u³atwi korzystanie ze zbiorów WAPO zw³aszcza 
naukowcom  badaj¹cym  tematykê  ormiañsk¹. 
 Digitalizacja i publikacja w Internecie wszystkich obiektów 

zgromadzonych w Archiwum Polskich Ormian to ogromne 
przedsiêwziêcie logistyczne, wymagaj¹ce sporych nak³adów 
czasu, pracy i œrodków finansowych. Tym samym jest to proces 
rozpisany na lata. Ale ju¿ w 2010 roku WAPO udostêpni³o 
unikatowe materia³y: obszern¹ korespondencjê abpa Józefa 
Teodorowicza, zarówno przychodz¹c¹, jak i wychodz¹c¹, oraz 
ca³oœæ zindeksowanych ksi¹g metrykalnych z parafii 
ormiañskokatolickich w Kutach nad Czeremoszem i w Sta-
nis³awowie (do tej pory udostêpniane by³y tylko podstawowe 
dane z tych ksi¹g, obecnie wszystkie, ³¹cznie z tak 
szczegó³owymi, jak status spo³eczny chrzestnych czy numer 
domu  zmar³ego).

www.archiwum.ormianie.pl

¡

¡

www.awedis.ormianie.pl

¡

¡

 Sprawdzonym sposobem popularyzacji wiedzy o Ormianach
w Polsce i bie¿¹cych wydarzeniach jest strona internetowa

. W 2010 roku przebudowaliœmy 
j¹, tworz¹c Wirtualny Œwiat Polskich Ormian , 
który skupia strony internetowe poœwiêcone ró¿nym formom 
aktywnoœci spo³ecznoœci ormiañskiej w Polsce. W roku 2011 
planujemy wzbogaciæ strony internetowe skupione w Wir-
tualnym Œwiecie Polskich Ormian o wersje jêzykowe: angielsk¹
i ormiañsk¹. Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 
zaprasza osoby i instytucje zainteresowane przy³¹czeniem 
swoich stron internetowych do Wirtualnego Œwiata Polskich 
Ormian.

 W 2010 roku ukaza³y siê kolejne cztery wydania kwartalnika 
polsko-ormiañskiego Awedis. Powsta³a te¿ strona internetowa 
Awedisu , która w³¹czona zosta³a do 
Wirtualnego  Œwiata  Polskich  Ormian.

 Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w miêdzynarodowej 
konferencji naukowej towarzysz¹cej wystawie w Muzeum 
Zamojskim. Nawi¹zaliœmy liczne kontakty z przedstawicielami 
diaspory ormiañskiej z ró¿nych krajów oraz z naukowcami
z Armenii. Wynikiem tych kontaktów jest wspó³praca nad 
opracowywaniem  zbiorów  Fundacji.

 Kolejnym przedsiêwziêciem popularyzatorskim by³ dzieñ 
ormiañski w Domu Spotkañ z Histori¹ 5 grudnia 2010 roku. Na 
trwaj¹cym 4 godziny spotkaniu przedstawiliœmy relacje z prac 
prowadzonych przez Fundacjê oraz z prac konserwatorskich 
prowadzonych przez polskich specjalistów w katedrze 
ormiañskiej we Lwowie, finansowanych przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prelekcjom towarzyszy³ 
k¹cik ormiañski dla dzieci, ormiañskie bistro oraz promocja 
ksi¹¿ek  o  tematyce  ormiañskiej  wydanych  w  2010  roku. 

 
www.dziedzictwo.ormianie.pl

www.ormianie.pl

Po raz pierwszy prowadziliœmy projekt konserwacji zabytków 
ormiañskich nieznajduj¹cych siê pod opiek¹ Fundacji. Jest to 
restauracja drewnianej grupy rzeŸbiarskiej Golgota, stoj¹cej na 
dziedziñcu katedry ormiañskiej we Lwowie. Ca³e przedsiê-
wziêcie  przewidziane  jest  na  lata  2010–2011.

Dzia³alnoœæ Fundacji i realizowane przez ni¹ zadania
s¹ finansowane

przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W 2010 ROKU KONTYNUOWALIŒMY DOTYCHCZASOWE 
KIERUNKI DZIA£AÑ, A WIÊC: ZABEZPIECZANIE I WSTÊPNE 
OPRACOWANIE ZBIORU, POPULARYZACJÊ WIEDZY
O POLSKICH ORMIANACH, UDOSTÊPNIANIE MATERIA£ÓW
Z ARCHIWUM POLSKICH ORMIAN. PODJÊLIŒMY  RÓWNIE¯  
PRACE  KONSERWATORSKIE.
DZIÊKI HOJNOŒCI LICZNYCH DARCZYÑCÓW ZBIORY FUN-
DACJI WZBOGACI£Y SIÊ O DOKUMENTY I PAMI¥TKI RODZIN-
NE. WSZYSTKIM  DARCZYÑCOM  SERDECZNIE  DZIÊKUJEMY. 

W listopadzie 2010 roku zbiory Fundacji zosta³y przeniesione 
do nowej siedziby w Warszawie przy ul. Zgoda 4/16.


