
Իրադարձությունների կախարդական 
ընթացքը սկսվեց ուրբաթ, օգոստոսի 12-ին, 
ժամը 15:00-ին Կրակովում, Յագելոնյան 
համալսարանի «Collegium Maius»-ում, որը 

գտնվում է Յագելոնսկա 15 հասցեում: 
Չգիտեմ, թե արդյո՞ք գիտնականներին 
կարելի է բնութագրել որպես «կախարդներ»: 
Բայց Կրակովում ամեն ինչ հնարավոր է...
«Կանայք խաչի նշանի տակ. Լվովի 
հայ բենեդիկտյան քույրերը և նրանց 
ոգեղենությունը» ցուցահանդեսի բացումը 
սկսվեց «Սուրբ Հռիփսիմեի երգի» 
ունկնդրմամբ, որի տեքստը վերցված 
է հայ ժողովրդի սրբերին և նրանց 
կյանքին նվիրված «Ray roskoszy» (1750) 
եկեղեցական ծեսերի ժողովածուից: 
Նախկինում ձայնագրված երգը կատարում 
էին Դեսիսլավա Խրիստոզովեյ-Գուրգուլը, 
Մալգոժատա Դրժալը և Եվա Լանդովսկան։ 
Վերոնշյալ ժողովածուից պատրաստվել էր 
փոքրիկ գրքույկ՝ «Բենեդիկտյան քույրերին 
Վոլովի վանքից» մակագրությամբ։

Czarowny bieg wydarzeń roz-
począł się w piątek, 12 sierpnia, 
o godzinie 15.00 w Krakowie, 
w Collegium Maius Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego przy ulicy 
Jagiellońskiej 15. Nie wiem, 
czy o naukowcach można pisać 
„czarodzieje”. Ale w Krakowie 
wszystko jest możliwe…

Wernisaż wystawy „Kobiety 
pod znakiem krzyża. Ormiań-
skie benedyktynki ze Lwowa 
i ich duchowość” rozpoczął 
się od wysłuchania „Pieśni 
o św. Rypsymie”, której tekst 

został zaczerpnięty ze zbioru 
nabożeństw do świętych osób 
z narodu ormiańskiego oraz 
ich żywotów „Ray roskoszy” 
(1750) autorstwa ks. Gabriela 
Andrzeja Kasparowicza. Pieśń, 
wcześniej nagraną, wykonały 
Desisława Christozowej-Gur-
gul, Małgorzata Drzał i Ewa 
Landowska. Z wspomnianego 
zbioru została przygotowana 
mała książeczka z dedykacją: 
„Siostrom Benedyktynkom 
z klasztoru w Wołowie”.

ՄԻՋՈՑԱՌՈւՄՆԵՐ | Սեպտեմբերի 12-ին 
հայկական քաղաքների վրա Ադրբեջանի 
կողմից իրականացված դաժան 
հարձակումից հետո ԼՀ Կառավարության և 
ազգային ու էթնիկ փոքրամասնությունների 
միացյալ հանձնաժողովում հայերի 
ներկայացուցիչ Բոգդան Ստանիսլավ 
Կասպրովիչը դիմել է նախագահ Անջեյ 
Դուդային՝ Լեհաստանի վճռական 
արձագանքի կոչով։ Շարունակությունը` էջ 2

wydarzenia | Do 19 listopada w Muzeum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego można oglądać wysta-
wę „Kobiety pod znakiem krzyża. Ormiańskie 
benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość”.

Tam giną nasi krewni

WYDARZENIA | Po brutalnym ataku, jakiego 
12 września br. dokonał Azerbejdżan na ormiań-
skie miasta, z apelem o zdecydowaną reakcję ze 
strony państwa polskiego do prezydenta An-
drzeja Dudy wystąpił Bogdan Stanisław Kaspro-
wicz, reprezentant Ormian w Komisji Wspólnej 
Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

Այնտեղ մերոնք են զոհվում
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ՄԻՋՈՑԱՌՈւՄՆԵՐ | Մինչև նոյեմբերի 19-ը Յագելոնյան համալսա-
րանի թանգարանում կարելի է դիտել «Կանայք խաչի նշանի տակ. 
Լվովի հայ բենեդիկտյան քույրերը և նրանց ոգեղենությունը» 
ցուցահանդեսը։

Շարունակությունը` էջ 7Dokończenie na str. 6

Dokończenie na str. 2

Krystaliczne 
zagęszczenie

Բյուրեղային խտացում
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Drodzy Czytelnicy!
Pierwsza strona bieżącego 
numeru „Awedisu” miała 
wyglądać inaczej i przynosić 
w te jesienne dni garść mi-
łych wspomnień ormiańskie-
go lata (a lato było piękne 
tego roku, obfitujące w wiele 
ciekawych inicjatyw i rado-
snych spotkań). Plany te prze-
kreśliły jednak wydarzenia 
z nocy 12/13 września, gdy 
siły zbrojne Azerbejdżanu 
napadły na terytorium Arme-
nii. Następnie zaś, pomimo 
zawieszenia broni, ponowiły 
ostrzał 28 września.
W sytuacji rozgorzałego na 
nowo konfliktu przewodni-
czący aktualnie OBWE polski 
minister spraw zagranicznych 
prof. Zbigniew Rau oświad-
czył, że „eskalacja militarnej 
wrogości na granicy Armenii 
i Azerbejdżanu musi zostać 
natychmiast przerwana. Po-
stęp osiągnięty na ścieżce dy-
plomatycznej nie może zostać 
zmarnowany”.
Przynosząca kolejne niewinne 
ofiary, niedopuszczalna agre-
sja dotyka nie tylko obszaru 
Armenii, ale również spo-
łeczności Ormian, zamiesz-
kujących poza jej granicami, 
w tym w Polsce. Prezentuje-
my ich głos i ból, wyrażony 
w liście do prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy.
Na dalszych stronach „Awedi-
su” odnotowujemy oczywiście 
wszystkie letnie wydarzenia – 
owoc pracy wielu osób i orga-
nizacji. Znajdą więc Państwo 
relacje z dni ormiańskich, 
koncertów, warsztatów, kon-
ferencji, wystaw – zwłaszcza 
wspaniałej ekspozycji w Colle-
gium Maius w Krakowie – któ-
re wypełniły ostatnie miesią-
ce. Poza tym – w 30. rocznicę 
śmierci – wspominamy nieod-
żałowanego ks. Kazimierza Fi-
lipiaka, kustosza ormiańskich 
pamiątek. Jest też oczywiście 
kolejny akcent związany z Ro-
kiem Łukasiewicza, a także 
informacje dotyczące nowych 
projektów badawczych, waż-
nych z punktu widzenia pol-
skich Ormian.
W oczekiwaniu zaś na jesien-
ne dni zadumy nad grobami 
naszych bliskich polecamy 
Państwa życzliwej uwadze 
nasz apel dotyczący ormiań-
skich nagrobków.

Redakcja

Zapraszam na premierę spek-
taklu teatralnego z okazji 200. 
rocznicy urodzin Ignacego Łu-
kasiewicza, która odbędzie się 
22 października 2022 r. o godz. 
20 w Centrum Aktywności Lo-
kalnej przy ul. Pszczelarskiej 7 
we Wrocławiu. Przedstawienie 
realizuje Instytut Piramowicza 
we współpracy z Wrocławskim 
Teatrem Pantomimy z dotacji 
Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa.

Andrzej Gliński

Od redakcji W skrócie
na szczeblu 
politycznym

Minister spraw zagranicznych 
Republiki Armenii Ararat Mi-
rzoyan przebywał 19 lipca 
z oficjalną wizytą w Polsce. 
„Stosunki ormiańsko-polskie 
opierają się na wielowiekowej 
przyjaźni, wspólnych zasadach 
i wartościach między naszymi 
narodami. W związku z tym 
bardzo doceniamy poparcie 
Polski dla trwających reform 
demokratycznych realizowa-
nych przez rząd Armenii. Dziś 
podczas rozmów poruszyliśmy 
perspektywy rozszerzenia 
współpracy między Armenią 
a Polską w dziedzinach będą-
cych przedmiotem wspólnego 
zainteresowania. Wyraziliśmy 
gotowość do podjęcia kroków 
zmierzających do wykorzysta-
nia wielkiego potencjału w or-
miańsko-polskich stosunkach 
gospodarczych” – czytamy 
w komunikacie prasowym wy-
danym po spotkaniu z szefem 
polskiego MZS Zbigniewem 
Rauem. Ararat Mirzoyan roz-
mawiał również z panią mar-
szałek Sejmu Elżbietą Witek 
oraz marszałkiem Senatu 
Tomaszem Grodzkim, a tak-
że wicepremierem Jackiem 
Sasinem. W czasie swojej wi-
zyty w Warszawie złożył wie-
niec przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza.
Kilkanaście dni wcześniej, 
28 czerwca, z wizytą roboczą 
w Erywaniu przebywała polska 
delegacja na czele z wicemi-
nistrem spraw zagranicznych 
Marcinem Przydaczem. Roz-
mowy dotyczyły współpracy 
gospodarczej i kulturalnej. 
Polska delegacja odwiedziła 
również Kompleks Pamięci Lu-
dobójstwa Ormian.

Fot. Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych Armenii/Facebook.

z erywania 
do  Białegostoku

Państwowy Chór Kameralny 
Erywania zwyciężył (ex aequo 
z mołdawskim Chórem „Glo-
ria” z Kiszyniowa) w 41. Mię-
dzynarodowym Festiwalu Mu-
zyki Cerkiewnej, odbywającym 
się w dniach 21-25 września  
w Filharmonii Podlaskiej w 
Białymstoku. W konkursie ry-
walizowało 13 chórów, m.in.  
z Ukrainy, Serbii, Rumunii czy 
Egiptu. Organizatorem wyda-
rzenia jest Fundacja Muzyka 
Cerkiewna w Hajnówce.

Podpisany przez szereg organi-
zacji ormiańskich, analogiczny 
list z prośbą o potępienie agre-

sora oraz wsparcie dla ludno-
ści cywilnej, która ucierpiała 
na skutek napaści, wystosowa-
ny został również do premiera 

Mateusza Morawieckiego.
Poniżej publikujemy w całości 
treść pisma, które trafiło do 
prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Warszawa, dnia 14 września 2022 r.

Szanowny Panie Prezydencie!

Kiedy 24 lutego br. Rosja zaatakowała Ukrainę, reakcja państwa polskiego była natychmiastowa, 
ostra i zdecydowana w potępieniu agresora i postanowieniach o udzieleniu wszelkiej pomocy 
napadniętemu państwu i jego obywatelom.
Kiedy 12 września br. Azerbejdżan zaatakował Armenię – nie ma żadnej reakcji!
Nawet w mediach trudno znaleźć jakiekolwiek relacje na temat azerbejdżańskiej agresji, ofiarach, 
sytuacji wojennej.
A tam giną nasi, Ormian polskich, krewni!
Przy czym tym razem nie chodzi, jak w 2020 roku, o konflikt w spornej prowincji Arcach (Górski 
Karabach w rosyjskiej wersji językowej), lecz atak na terytorium Republiki Armenii, m.in. miasta 
Dżermuk, Goris, Kapan.

Działając w imieniu ormiańskiej diaspory w Polsce, proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu 
w tej niezwykle dla nas – genthe Armeni natonie Poloni – ważnej sprawie.
Jeśli już nie w sprawie zapewnienia realnej pomocy dla mordowanego narodu ormiańskiego – to 
przynajmniej zdecydowanego potępienia agresorów i postawienia tej wojny na forum międzyna-
rodowym.
Brak bowiem zdecydowanej międzynarodowej reakcji, potępiającej agresora (jak w 2020 roku), 
i pozostawienie rozwiązania konfliktu wyłącznie w rękach rosyjskich – powoduje właśnie takie 
skutki, jak ostatni napad na miasta Armenii.

Z należnym szacunkiem,

Bogdan Stanisław Kasprowicz
(Astwacatur Ilovacy Gasparyan)

Tam giną nasi krewni
Dokończenie ze str. 1

Մի շարք հայկական 
կազմակերպությունների կողմից 
ստորագրված նմանատիպ նամակ՝ 
ագրեսորին դատապարտելու և 
հարձակման հետևանքով տուժած խաղաղ 

բնակչությանն աջակցելու կոչով, ուղարկվել 
է նաև վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկուն։
Ստորև ներկայացնում ենք Լեհաստանի 
Հանրապետության նախագահ Անջեյ 
Դուդային ուղարկված նամակի 
բովանդակությունն ամբողջությամբ.

Շարունակություն 1-ին Էջի

Այնտեղ մերոնք են զոհվում

Bogdan Stanisław Kasprowicz
Członek Komisji Wspólnej Rządu

i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Վարշավա, 14 սեպտեմբերի 2022 թ.

Հարգելի պրն. Նախագահ,

Երբ սթ. փետրվարի 24-ին Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա, Լեհաստանի 
արձագանքն ակնթարթորեն, կտրուկ և վճռական էր ագրեսորին դատապարտելու և 
հարձակման ենթարկված պետությանն ու նրա քաղաքացիներին օգնություն ցուցաբերելուն 
ուղղված որոշումներ կայացնելու հարցում։
Երբ սթ. սեպտեմբերի 12-ին Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա, ոչ մի արձագանք 
չկա։
Նույնիսկ ԶԼՄ-ներում դժվար է ադրբեջանական ագրեսիայի, զոհերի, ռազմական 
իրավիճակի մասին որևէ տեղեկություն գտնել։ 
Իսկ այնտեղ զոհվում են մեր, լեհահայերիս հարազատները։ 

Ընդ որում, այս անգամ խոսքը ոչ թե վիճահարույց Արցախում (ռուսերեն տարբերակով` 
Լեռնային Ղարաբաղ) հակամարտության մասին է, ինչպես 2020 թ., այլ Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքի վրա հարձակման, որոնց թվում են՝ Ջերմուկ, Գորիս, 
Կապան քաղաքները։
Գործելով Լեհաստանում հայկական սփյուռքի անունից՝ խնդրում եմ Ձեզ, պարոն 
Նախագահ, արտահայտվել մեզ՝ «genthe Armeni natonie Poloni», համար այս շատ կարևոր 
հարցի մասին։
Եթե ոչ սպանվող հայ ժողովրդին իրական օգնություն ցույցաբերելու հարցում, ապա գոնե 
ագրեսորներին խստորեն դատապարտելու և այս պատերազմը միջազգային հարթակ 
դուրս բերելու։
Քանզի ագրեսորին դատապարտող միջազգային կոշտ արձագանքի բացակայությունը 
(ինչպես 2020 թ.) և հակամարտության լուծումը բացառապես Ռուսաստանի ձեռքում 
թողնելն ունենում է հենց այնպիսի հետևանք, ինչպիսին վերջին հարձակումն էր 
Հայաստանի քաղաքների վրա։ 

Հարգանաց հավաստիքով՝
Բոգդան Ստանիսլավ Կասպրովիչ

(Աստվածատուր Իլովացի Գասպարյան)

Szanowny Pan
Dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Հարգարժան դր. Անջեյ Դուդա
Լեհաստանի Հանրապետության նախագահ

Zaproszenie
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2022թ. հուլիսի 10-ին Վարշավայի 
Պատմության հետ հանդիպման տանը 
տեղի ունեցավ ռեժիսոր Արման Երիցյանի 
«Դիմադրություն» վավերագրական ֆիլմի 
ցուցադրությունը՝ Միքայել Նշանյանի 
երաժշտությամբ: 2020 թվականին 
Հայաստանին պատուհասած դժվարին 
փորձությունները՝ COVID-19 համաճարակը 
և 44-օրյա պատերազմը ռեժիսորի 
երևակայությունը կապում է Մեսրոպ 
Մաշտոցի անվան Մատենադարանում 
պահվող դարավոր ձեռագրերի 
պատմության հետ։ Ցուցադրությունից հետո 
հեղինակների հետ հանդիպումը վարել  
է Գդանսկի Գեղարվեստի ակադեմիայի 
քանդակա-գործության և ինտերմե-
դիայի ֆակուլտետի լուսանկարչության 
ամբիոնի դոցենտ, բազմիցս մրցանակած 

լեհհայկական «Հովվի երգը» 
փաստագրական ֆիլմի և «Կաթնեղբայրը» 
կարճամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմի 
հեղինակ, դոկտոր Վահրամ Մխիթարյանը։ 

Լուս.՝ Մոնիկա Ագոպսովիչ

Wydarzenie, zorganizowane 
z inicjatywy prof. Ary Sayegha 
we współpracy z Blandyną Ro-
sół-Niemirowską i Stanisławem 
Srokowskim, honorowym pa-
tronatem objęli: Samvel Mkrt-
chian – ambasador Armenii 
w Polsce, oraz Roman Potocki 
– starosta Powiatu Wrocław-
skiego. Impulsem było uczcze-
nie 30. rocznicy nawiązania 
stosunków dyplomatycznych 
między Polską a Armenią. 
Spotkanie rozpoczęło się od 
odegrania hymnów państwo-
wych obu krajów. Następnie 
słowa powitania do bardzo 
licznie zgromadzonej publicz-
ności skierowała Blandyna Ro-
sół-Niemirowska, która – wraz 
z prof. Arą Sayeghiem – mode-
rowała spotkanie. 
Urozmaicony program: czyta-
nie wierszy przez poetów i tłu-
maczy, wypowiedzi zaproszo-
nych gości przeplatane muzyką 
i śpiewem w wykonaniu Arama 
i Georga Sayeghów – wytwo-
rzyły klimat, który moderator-
ka nazwała „wysokim C”.
Pierwsza wystąpiła Kalina Iza-
bela Zioła, poetka, tłumaczka, 
eseistka i podróżniczka. – Za-
częłam pisać w wieku dziewię-
ciu lat, a z literaturą ormiańską 
zetknęłam się równo dziesięć 
lat temu, kiedy w 2012 roku do 
Polski przyjechali poeci z Gór-
skiego Karabachu i Vardan 
Hakobyan jako pierwszy przy-
wiózł wiersze do tłumaczenia 
– powiedziała, przedstawiając 
się. Dorobek tłumaczeniowy 
Kaliny Izabeli Zioły liczy już 
siedem pozycji książkowych, 
z kolei w Armenii ukazały się 
wiersze poetki w tłumaczeniu 
na język ormiański. Jej prze-
kłady zostały tam wysoko uho-
norowane, nawet przez katoli-
kosat eczmiadzyński. – To jest 
piękne, tłumacze w Armenii 
są uważani za ludzi świętych – 
podkreśliła i, czytając wiersze, 
dodała: – Z wielką radością 
tłumaczyłam strofy ormiań-
skich poetów, są one głęboko 
uduchowione. Myślę, że w ten 
sposób przybliżyłam wielu lu-
dziom kulturę tego narodu. Bo 
właściwie tylko w ten sposób 
możemy sobie przekazywać 
kulturę z kraju do kraju. 
Poetka czytała też swoje 
wiersze o Armenii, zebrane 
w dwóch tomach. Niektóre 
z nich tłumaczone. – Kocham 
Armenię, kocham tamtych lu-
dzi – wyznała na koniec Kali-
na Izabela Zioła. – Łączy nas 
bardzo wiele, ludzie mają po-
dobne poczucie wrażliwości, są 
tak samo życzliwi, przyjaźni jak 
my, mimo że nie jest to naród 
słowiański. Armenia jest bliska 
mojemu sercu, prawie jak mój 
kraj.
Poetka ormiańska Tatev Cha-
khian, rocznik 1992, nie mogła 

W skrócie
cierpienie arcachu

Książka „Ludność cywilna wobec 
wojny w Górskim Karabachu. 
Antropologia straty i cierpienia” 
powstała w oparciu o badania 
etnograficzne prowadzone przez 
polskich naukowców od 15 paź-
dziernika 2021 r. do 15 lutego 
2022 r. m.in. wśród mieszkań-
ców Górskiego Karabachu oraz 
uchodźców, którzy w wyniku 
wojny 44-dniowej uciekli z Arca-
chu. Autorzy: Adam Pomieciński, 
Aghasi Tadevosyan, Krzysztof 
Fedorowicz i Gor Ordyan – od-
chodzą od silnie utrwalonej ten-
dencji do traktowania wojny je-
dynie jako fenomenu militarnego  
i wojskowo-politycznego. Skupia-
ją się natomiast na perspektywie 
zwykłych ludzi i przyjmowanych 
przez nich strategiach przetrwa-
nia, „na tym, co człowiek traci w 
następstwie wojny i deportacji, 
na traumie i cierpieniach po ze-
rwanych więziach społecznych”. 
Wydana przez Instytut Badań 
nad Polityką Europejską publika-
cja (w języku polskim) dostępna 
jest w wersji PDF na stronie wy-
dawnictwa: riep.org. 

Jerzy kawalerowicz: 
czysta klasyka

Z okazji setnej rocznicy urodzin 
Jerzego Kawalerowicza na te-
gorocznym Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni 
(12-17 września) zaprezento-
wane zostały jego trzy filmy, 
zrekonstruowane cyfrowo: „Po-
ciąg” (1959), „Gra” (1968) oraz 
„Śmierć prezydenta” (1977). 
Pokazy odbyły się w ramach 
flagowej sekcji Festiwalu „Czysta 
klasyka” – promującej arcydzieła 
polskiej kinematografii. Jerzy Ka-
walerowicz (1922-2007) urodził 
się w Gwoźdźcu koło Kołomyi 
(obecnie Ukraina) jako dziec-
ko Edwarda, naczelnika poczty,  
i Zofii z Klementów. Według tra-
dycji rodzinnej, ojciec jego był  
z pochodzenia Ormianinem.

wołanie o pokóJ

W Domu Spotkań z Historią  
w Warszawie 10 lipca odbyła się 
projekcja dokumentalnego fil-
mu „Opór” w reżyserii Armana 
Yeritsyana, z muzyką Mikayela 
Nshanyana. Trudne doświad-
czenia, jakie dotknęły Armenię 
w 2020 r. – pandemia COVID 
i 44-dniowa wojna o Górski Ka-
rabach – wyobraźnia reżysera 
łączy z dziejami wielowiekowych 
rękopisów przechowywanych  
w Instytucie Starożytnych Manu-
skryptów im. Mesropa Masztoca. 
Po pokazie spotkanie z twór-
cami poprowadził dr Vahram 
Mkhitaryan, adiunkt w Katedrze 
Fotografii na Wydziale Rzeźby  
i Intermediów ASP w Gdańsku, 
autor wielokrotnie nagradzane-
go polsko-ormiańskiego doku-
mentu „Pieśń pasterza” i krótko-
metrażowego filmu fabularnego 
„Mleczny brat”.

Dla ducha i kultury nie ma granic…
wydarzenia | Tak powiedział Stanisław Srokowski, podsumowując 
Pierwszą Ormiańską Biesiadę Literacką, która miała miejsce 12 września 
2022 r. w Klubie Muzyki i Literatury przy placu Tadeusza Kościuszki 10 
we Wrocławiu.

Համառոտ
ՔԱղԱՔԱկԱՆ ՄԱկԱՐդԱկՈվ

Հայաստանի Հանրապե-
տության արտաքին գործերի 
նախարար Արարատ 
Միրզոյանը հուլիսի 19-ին  
պաշտոնական այցով 
գտնվում էր Լեհաստանում։ 
«Հայ-լեհական հարա-
բերությունները հիմնված 
են մեր ժողովուրդների 
դարավոր բարեկամության, 
ընդհանուր սկզբունքների 
և արժեքների վրա։ Ուստի 
մենք բարձր ենք գնահատում 
Լեհաստանի աջակցությունը 
Հայաստանի կառավարության 
կողմից իրականացվող 
ժողովրդավարական 
բարեփոխումներին։ Այսօր 
բանակցությունների 
ընթացքում անդրադարձանք 
ընդհանուր հետաքրքրություն 
ներկայացնող ոլորտներում 
Հայաստանի և Լեհաստանի 
միջև համագործակցության 
ընդլայնման հեռա-
նկարներին: Մենք մեր 
պատրաստակամությունն ենք 
հայտնել քայլեր ձեռնարկելու 
հայ-լեհական տնտեսական 
հարաբերություններում առկա 
մեծ ներուժն օգտագործելու 
ուղղությամբ»,- ասվում 
է Լեհաստանի ԱԳՆ 
ղեկավար Զբիգնև Ռաուի 
հետ հանդիպումից հետո 
հրապարակված մամուլի 
հաղորդագրության մեջ: 
Արարատ Միրզոյանը զրուցել 
է նաև Սեյմի նախագահ 
Էլժբիետա Վիտեկի և Սենատի 
նախագահ Թոմաշ Գրոձկու 
և փոխվարչապետ Յացեկ 
Սասինի հետ։ Վարշավա 
կատարած այցի ընթացքում 
ծաղկեպսակ է դրել Անհայտ 
զինվորի գերեզմանին։
Դրանից օրեր առաջ՝ հունիսի 
28-ին, աշխատանքային այցով 
Երևանում էր Լեհաստանի 
պատվիրակությունը՝ ԱԳ 
փոխնախարար Մարչին 
Պշիդաչի գլխավորությամբ։ 
Բանակցությունները 
վերաբերվել են տնտեսական 
և մշակութային համագո-
րծակցությանը։ Լեհաստանի 
պատվիրակությունն այցելել է 
նաև Հայոց ցեղասպանության 
հուշահամալիր։

pierwsza ormiańska Biesiada literacka – wykonawcy i organizatorzy. 
od  leweJ: georg sayegh, stanisław srokowski, aram sayegh, Blandyna 
rosół-niemirowska, kalina izaBela zioła, wyżeJ roman kowalczyk – dolno-
śląski kurator oświaty, samvel mkrtchian – amBasador armenii w polsce, 
aleksandra podgórska – dyrektor wydziału promocJi i wsparcia społeczne-
go starostwa powiatowego, prof. ara i tania sayeghowie. fot. r. oBrocka

Խաղաղության կանչը

w biesiadzie uczestniczyć oso-
biście. W Erywaniu nagrała fil-
mik, który przesłała organiza-
torom. Czytała na nim wiersze 
ze swego pierwszego tomiku 
poetyckiego „Անանձնա(գրա)
յին / Dowód (nie)osobisty”, wy-
danego w 2016 r. Później te 
same utwory w języku polskim 
przeczytała Blandyna Rosół- 
-Niemirowska. 
Głos podsumowania Stanisła-
wa Srokowskiego, polskiego 
poety, prozaika i dramaturga, 
warto odsłuchać w pełnym 
brzmieniu (podobnie zresz-
tą jak całą biesiadę). Pisarz 
w bardzo piękny sposób wy-
kazał fenomen duchowego, 
kulturowego i historycznego 
– w wymiarze wielkich doko-
nań i tragicznych doświadczeń 
– podobieństwa narodów or-
miańskiego i polskiego. Mó-
wił o analogicznej sile ducha 
w trwaniu i budowaniu i, mimo 
upadków, odradzaniu się. – To 
jest dziwne zjawisko: Armenia, 
która znajduje się tysiące kilo-
metrów stąd, w Azji Mniejszej, 
a tutaj Europa, Polska… Oka-
zuje się, że te dwa byty naro-
dowe i polityczne znajdują coś 
wspólnego. Próbujmy zastana-
wiać się: co takiego nas łączy, 

co łączy ludzkość? To bardzo 
ważne, aby odpowiedzieć so-
bie na pytanie, co łączy ludzi, 
narody, społeczeństwa. Jest 
jedna potężna siła – kultura. 
I tylko kultura – podkreślił.
– Dodałbym jeszcze: to, co nas 
łączy, to wiara. A to jest bar-
dzo silne – uzupełnił Roman 
Kowalczyk, dolnośląski kurator 
oświaty. Gratulując organiza-
torom wspaniałego spotkania, 
zapewnił o swoim wsparciu dla 
kolejnych wydarzeń.
Obszerniejsze informacje 
o celu biesiady i dokonaniach 
występujących na niej artystów 
zostały opublikowane w dwu-
języcznej, polsko-ormiańskiej, 
sześciostronicowej broszurze 
przeznaczonej dla publiczno-
ści. Spotkanie było bezpośred-
nio transmitowane na kanale 
YouTube Klubu Muzyki i Li-
teratury. Jest tam dostępne; 
wejście przez stronę: http://
www.klubmil.pl/, przy zapo-
wiedzi programowej pod datą 
12 września 2022 r. 
Wydarzenie wsparło finanso-
wo Starostwo Powiatu Wro-
cławskiego, a Klub Muzyki i Li-
teratury honorowo udostępnił 
swoje romantyczne pomiesz-
czenia. RO
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Młodość księdza Filipiaka 
wspomnienie | 26 września b.r. obchodziliśmy 30 rocznicę śmierci księdza Kazimierza Filipiaka 
(1910-1992) – osoby niezwykle zasłużonej dla polskich Ormian. 

Choć z pochodzenia był Pola-
kiem, to z przekonania Ormia-
ninem, niezwykle wrażliwym 
na zachowanie obrządku or-
miańskiego. Był nie tylko dusz-
pasterzem i propagatorem 
kultu Matki Bożej Łaskawej, 
ale także kustoszem pamiątek 
ormiańskich, które uratował 
po II wojnie światowej i ze Sta-
nisławowa przetransportował 
do Polski. Przyjrzyjmy się bli-
żej jego drodze życiowej, któ-
ra z Tymbarku w Małopolsce 
zawiodła go na kresy Kresów, 
czyli do Stanisławowa. 

W rodzinnych stronach 
Przodkowie Kazimierza Fili-
piaka pochodzili z Tymbarku. 
Niewielkie, urokliwe miastecz-
ko położone w Beskidzie Wy-
spowym niedaleko Limanowej 
na początku XX wieku liczyło 
niespełna tysiąc mieszkańców. 
Rodzice przyszłego kapłana 
Tomasz Filipiak (1878–1962) 
i Wiktoria Filipiak z domu 
Sędzik (1881–1943) zawarli 
związek małżeński w 1904 r. 
i zamieszkali w rynku (nu-
mer domu 24), w sąsiedztwie 
szkoły powszechnej. Tomasz 
był urzędnikiem pocztowym, 
Wiktoria zajmowała się gospo-
darstwem domowym i wycho-
wywaniem potomstwa. Filipia-
kowie doczekali się siedmiorga 
dzieci. Najstarsza była Zofia, 
kolejno Kazimierz, Jan, Alojzy, 
Zygmunt, Stanisław i Maria.
Kazimierz Filipiak urodził się 
24 stycznia 1910 r. Sakrament 
chrztu św. przyjął 30 stycznia 
w kościele parafialnym pw. Na-
rodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Tymbarku. Szafarzem 
sakramentu był ks. Stanisław 
Płonczyński, rodak tymbar-
ski, społecznik i patriota, który 
w tym czasie był rezydentem 
i pomagał w duszpasterstwie. 
Lata dzieciństwa Kazimierza 
przypadły na burzliwy okres 
I wojny światowej. Przez Tym-
bark i okolicę przetaczały 
się wojska, a pod Limanową 
w grudniu 1914 r. rozegrała 
się strategiczna bitwa między 
Rosjanami a wojskami austro-
węgierskimi. Na porządku 
dziennym były też epidemie: 
hiszpanka, czerwonka i szkar-
latyna, które nie oszczędzały 
miejscowej ludności. W domu 
rodzinnym Kazimierz odebrał 
staranne wychowanie i for-
mację religijno-moralną. An-
gażował się też w życie miej-
scowej parafii jako ministrant. 
W 1919 r. podczas wizytacji 
parafialnej przyjął sakrament 
bierzmowania z rąk biskupa 
tarnowskiego Leona Wałęgi. 
Podobnie jak jego rodzeń-
stwo, do szkoły powszechnej 
uczęszczał w rodzinnej miej-
scowości. Widząc zdolności 
i sumienność syna w spełnia-
niu szkolnych obowiązków, 

rodzice zdecydowali się posłać 
go do szkoły średniej. Od roku 
1922 (według innych źródeł 
od 1924) naukę kontynuował 
w Kolegium Serafickim w Ra-
decznicy niedaleko Zamościa. 
Było to prywatne gimnazjum 
z internatem prowadzone 
przez oo. bernardynów. Speł-
niało de facto kryteria małego 
seminarium, gdyż oprócz pro-
gramu nauczania nacisk kła-
dziono na formację religijną 
młodzieży męskiej. Kazimierz 
ukończył cztery klasy; egzami-
ny zdawał natomiast w Gim-
nazjum Państwowym im. Jana 
Długosza we Lwowie.
Rodzeństwo Kazimierza prze-
ważnie pozostało w rodzin-
nych stronach, zakładając 
własne rodziny. Najmłodsza 
Maria wyszła za mąż za An-
toniego Steczowicza i została 
w domu rodzinnym, gdzie do 
dziś mieszkają jej krewni. Brat 
Zygmunt mieszkał z rodziną 
w Żywcu i pracował – podobnie 
jak ojciec – na poczcie. Z kolei 
brat Jan walczył na frontach 
II wojny światowej i z polski-
mi oddziałami trafił do Anglii, 
gdzie został na stałe i założył 
rodzinę. W późniejszych latach 
ks. Kazimierz Filipiak kilka-
krotnie go odwiedzał.  

U bernardynów
W 1926 r. Kazimierz Filipiak 
wstąpił do Zakonu Braci Mniej-
szych Obserwantów, nazywa-
nych popularnie bernardyna-
mi. Świadectwo moralności 
wystawił mu rektor Kolegium 
Serafickiego: „Przez czas poby-
tu w Kolegium zachowywał się 
przykładnie i moralnie, a jako 
taki uznany został za odpowied-
niego kandydata do Zakonu 
naszego, do którego wstąpić 
pragnie”. Formację zakonną 
szesnastoletni młodzieniec roz-
począł od nowicjatu w Leżaj-
sku, 2 września 1926 r. przy-
wdział habit zakonny i otrzymał 
imię Augustyn. Po roku złożył 
pierwsze śluby zakonne: ubó-
stwa, czystości i posłuszeństwa. 
25 lutego 1931 r. brat Augustyn 
złożył śluby uroczyste w kościele 
św. Andrzeja we Lwowie. W ko-
lejnym roku (21 maja 1932) 
sfinalizował edukację na pozio-
mie szkoły średniej i w Gim-
nazjum im. Jana Długosza we 
Lwowie zdał maturę. Nadal 
kontynuował formację zakonną, 
w kwietniu i czerwcu 1933 r. 
przyjął święcenia niższe: tonsu-
ry, ostiariatu i lektoratu. Jednak 
już w październiku tego roku 
wystąpił z zakonu. Prawdopo-
dobnie wtedy przez kolejny rok 
studiował filologię klasyczną na 
Wydziale Humanistycznym Uni-
wersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie, co zaznaczył w swoim 
życiorysie. Równocześnie zasta-
nawiał się nad wyborem dalszej 
drogi życiowej.

We Lwowie i w Przemyślu
W 1933  r. będąc już studen-
tem zwiedzał katedrę ormiań-
ską. Zwrócił uwagę proboszcza 
ks. Dionizego Kajetanowicza, 
który podszedł do nieznanego 
młodzieńca i zagaił rozmowę 
na temat historii świątyni. Po 
jakimś czasie, w święto św. Ka-
jetana z Thieny, ponownie od-
wiedził katedrę. Nabożeństwo 
celebrował ks. Kajetanowicz, 
który starym zwyczajem po-
święcił oliwę i namaszczał nią 
oczy wiernych. Kiedy zauwa-
żył Filipiaka polecił mu zacze-
kać i po skończonych modli-
twach zaprosił go do swojego 
mieszkania na herbatę. Zapy-
tał wprost czy chciałby zostać 
duchownym ormiańskim, gdyż 
archidiecezja ormiańska cierpi 
na braki kadrowe. Ta rozmowa 
miała decydujący wpływ na dal-
sze decyzje życiowe. Kazimierz 
złożył podanie do arcybiskupa 
Józefa Teodorowicza i został 
przyjęty w poczet kleryków ar-

chidiecezji lwowskiej obrządku 
ormiańskiego. Na początku 
października 1934 r. Filipiak 
wniósł podanie do Rady Wy-
działu Teologicznego Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza o przyjęcie 
na drugi rok studiów teologicz-
nych oraz zaliczenie materiału 
z pierwszego roku, który zreali-
zował w Studium oo. Bernardy-
nów we Lwowie. Decyzja Rady 
była pozytywna, musiał jednak 
nadrobić materiał i zdać egza-
miny ze sztuki sakralnej, histo-
rii Kościoła i nauk biblijnych 
Starego Testamentu. Tak więc 
w latach 1934–1935 studio-
wał na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu we Lwowie, zaś 
kolejne trzy lata w Instytucie 
Teologicznym w Przemyślu. 
Okoliczności przeniesienia Fi-
lipiaka do Przemyśla w trakcie 
studiów nie są znane, wiadomo, 
że spośród 22 kleryków, któ-
rzy byli z nim na roku tylko on 
był spoza diecezji przemyskiej. 

Przez pierwszy miesiąc za-
mieszkał w klasztorze francisz-
kanów reformatów, a następnie 
w tamtejszym rzymskokatolic-
kim Seminarium Duchownym. 
W 1936 r. arcybiskup Teodo-
rowicz uzyskał zgodę Kongre-
gacji dla Kościołów Wschodnich 
w Rzymie na zmianę obrządku 
z rzymskokatolickiego na or-
miański przez alumna Filipia-
ka. W 1937 r. arcybiskup ob-
chodził złoty jubileusz święceń 
kapłańskich. Wówczas kleryk 
Filipiak wraz ze swoimi kolega-
mi z seminarium przemyskiego 
napisał list z życzeniami: „aby 
Pan Bóg przez długie jeszcze 
lata obdarzył Ekscelencje czer-
stwym zdrowiem i siłami do 
dalszej pracy nad kształtowa-
niem charakterów i serc mło-
dzieży polskiej, abyśmy ucząc 
się w Twojej szkole zdrowego 
patriotyzmu i zasad katolickich 
stali się wiernymi sługami, mi-
łośnikami i obrońcami Boga, 
Kościoła i Ojczyzny”. Do Lwo-

wa przyjeżdżał regularnie na 
uroczystości religijne oraz na 
naukę języka staroormiańskie-
go i liturgii ormiańskiej, której 
uczył go ks. Kajetanowicz.

W katedrze ormiańskiej
26 czerwca 1938 r. Kazimierz 
Filipiak otrzymał święcenia ka-
płańskie z rąk biskupa Fran-
ciszka Bardy w katedrze prze-
myskiej. Święcenia odbyły się za 
dyspensą Stolicy Apostolskiej, 
gdyż arcybiskup ormiański Jó-
zef Teodorowicz był wówczas 
poważnie chory, a po kilku mie-
siącach zmarł. Mszę św. pry-
micyjną neoprezbiter Filipiak 
odprawił w uroczystość świę-
tych Piotra i Pawła. 29 czerwca 
1938 roku w katedrze ormiań-
skiej o godz. 10:30. Obecni byli 
duchowni ormiańscy: Bogdan 
Agopsowicz, Marian Józefowicz, 
German Gawroński, który peł-
nił funkcję manduktora, oraz 
ks. Dionizy Kajetanowicz, który 

wygłosił kazanie. Po Mszy św. 
ks. Filipiak udzielił wszystkim 
zebranym prymicyjnego błogo-
sławieństwa oraz rozdał obrazki 
z wizerunkiem św. Andrzeja Bo-
boli, patrona Polski.  Obiad pry-
micyjny zorganizowano w Za-
kładzie Naukowym im. Józefa 
Torosiewicza, który znajdował 
się przy ul. Skarbkowskiej, w są-
siedztwie katedry. Zebranych na 
uroczystości gości: rodziców, ro-
dzeństwo, krewnych, przyjaciół 
oraz księży, uwieczniono na pa-
miątkowej fotografii. Prymicje 
odbył się także w rodzinnej pa-
rafii ks. Filipiaka, w Tymbarku. 
10 lipca 1938 r. odprawił tam 
Mszę św., a kazanie na temat 
Eucharystii wygłosił ponownie, 
tak jak we Lwowie, ks. Kajeta-
nowicz. Prymicje były ważnym 
wydarzeniem w życiu lokalnego 
Kościoła, dlatego przybyły na 
nie rzesze wiernych rodaków, 
zarówno tych pobożnych i bogo-
bojnych, jak i ciekawskich, któ-
rzy chcieli zobaczyć, jak wygląda 
liturgia ormiańska. W zbiorach 
archiwalnych zachowało się 
kilka telegramów z życzeniami 
dla prymicjanta od dalszych 
krewnych i znajomych oraz od 
członków Zgromadzenia Bra-
ci Serca Jezusowego, z którym 
ks. Filipiak był zaprzyjaźniony. 
Po świeceniach i prymicjach ks. 
Filipiak niezwłocznie objął obo-
wiązki duszpasterskie. Od lipca 
do października 1938 r. był wi-
kariuszem w katedrze ormiań-
skiej we Lwowie. Tam też był 
świadkiem ważnych dla Kościoła 
ormiańskiego i Ormian polskich 
wydarzeń. 10 grudnia 1938 r. 
uczestniczył w pogrzebie arcy-
biskupa Józefa Teodorowicza, 
natomiast 12 stycznia 1939 r. 
wspólnie z pozostałymi kapła-
nami archidiecezji ormiańskiej 
dokonał wyboru terna kandyda-
tów na arcybiskupa ormiańskie-
go. Ks. Filipiak podczas elekcji 
był sekretarzem i notariuszem 
i to on własnoręcznie sporzą-
dził protokół, który przesłany 
został do Stolicy Apostolskiej. 

Praca w Stanisławowie 
7 października 1938 r. ks. Fi-
lipiak otrzymał nominację na 
wikariusza parafii ormiańskiej 
w Stanisławowie. Było to miej-
sce wyjątkowe, gdyż od 

kazimierz filipiak – Brat augustyn 
w zakonie franciszkanów 
Bernardynów (1926 r.)

A

uroczystości prymicyJne ks. kazimierza filipiaka we lwowie 29 czerwca 
1938 r. zdJęcie wykonano na dziedzińcu zakładu im. torosiewicza przy ul. 
skarBkowskieJ. pierwszy rząd od leweJ siedzą: ks. marian Józefowicz, 
ks. german gawroński, wiktoria filipiak (mama ks. kazimierza), ks. dionizy 
kaJetanowicz, tomasz filipiak (oJciec ks. kazimierza), nn. w drugim rzędzie, 
czwarty od leweJ prymicJant – ks. kazimierz filipiak, maria filipiak 
(Bratowa), maria filipiak (siostra), stanisław filipiak (Brat). 
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Tribute to Hovhannes
Od 3 do 5 sierpnia odbyły się 
warsztaty teatralno-taneczne, 
które prowadził Zhirayr Dada-
syan, dyrektor artystyczny Sto-
łecznego Teatru Pantomimy 
z Erywania. Sympatycy Insty-
tutu Piramowicza intensywnie 
pracowali w salach Wrocław-
skiego Teatru Pantomimy 
i wrocławskich plenerach. 
W tym czasie zostały nagrane 
sceny do produkcji wideoklipu 
Tribute to Hovhannes z muzyką 
wykonywaną przez wrocławski 
zespół ATME. Ormiański mim 
Hovhannes Hajinyan zasłynął 
w 2013 r., bijąc wraz z turec-
kim artystą rekord Guinessa 
w pokojowym uścisku dłoni, 
który trwał aż 43 godziny. 
W roku 2020 Hovhannes Ha-
jinyan zginął na wojnie o Gór-
ski Karabach. Reżyserem klipu 
jest Mateusz Kowalski, a w rolę 
ormiańskiego artysty wcieli się 
Artur Borkowski.

Ormiańskie starodruki
Z kolei na początku września 
odbyły się pierwsze warsztaty 
edukacyjne z cyklu „Ormianie 
na Śląsku”, prowadzone przez 
dr. Andrzeja Glińskiego z Insty-
tutu Piramowicza. Rozpoczęło 
je seminarium w siedzibie In-
stytutu przy ul. Bałuckiego 7, 
na którym świeżo upieczona 
pani doktor Nune Srapyan 
prezentowała swoją rozprawę 
„Starodruki ormiańskie w zbio-
rach polskich bibliotek / Ar-
menian-language old prints in 
Polish libraries”, napisaną pod 
kierunkiem prof. Aleksandra 
W. Mikołajczaka (UAM) oraz dr 
Piruz Mnatsakanyan (Matena-

daran) Մատենադարան). Ba-
daniem zostały objęte książki 
wydawane od XVI w. do końca 
wieku XVIII. Kwerenda prze-
prowadzona w Bibliotece Naro-
dowej w Warszawie, Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich w Warszawie, Biblio-
tece Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu, Bi-
bliotece Książąt Czartoryskich 
w Krakowie, Bibliotece Zamku 
Królewskiego na Wawelu i Bi-
bliotece Uniwersytetu Jagielloń-
skiego ujawniła skromny zasób 
55 ormiańskich starodruków, 
wcześniej nieopisywanych. Au-
torka je skatalogowała według 
zasad katalogowania przyjętych 
w Armenii oraz opisała ich 
zawartość, także w szerszym 
kontekście historycznym, języ-
kowym i kulturowym.
Tekst pracy (plik pdf) w języ-
ku angielskim, z podsumowa-
niem także w języku polskim 
i ormiańskim, dostępny jest 

w uniwersyteckim repozyto-
rium pod adresem: https:// 
repozytorium.amu.edu.pl/
W dyskusji wybrzmiał bardzo 
mocno postulat o dalszych po-
szukiwaniach w bibliotekach 
poza granicami współczesnej 
Polski.

W klimatycznym anturażu
Centrum na Przedmieściu 
przy ul. Prądzyńskiego 39a 
we Wrocławiu było miejscem 
kolejnego wydarzenia z cyklu 
„Ormianie na Śląsku”. Przy 
dobrej frekwencji, w klimatycz-
nym anturażu, który tworzyło 
gustowne połączenie architek-
tury zabytkowej z nowoczesną, 
goście słuchali ormiańskiej mu-
zyki i oglądali ormiańskie ma-
larstwo. Niezawodny zespół wo-
kalno-instrumentalny GoArm  

uraczył zgromadzonych utwo-
rami z gatunku popularnych 
i ludowych, przeplatanymi 
krótkimi zapowiedziami i ob-
jaśnieniami wykonywanego 
repertuaru. Ormiańskie sztu-
ki plastyczne reprezentowały 
dwie artystki: Vania Habib Hay-
rabedian z Erywania i Gayane 
Shahmuradyan Aleksanyan 
z Wrocławia. Na obrazach obu 
malarek spotykamy motywy 
kwiatowe. Vania Hayrabedian 
czerpie też z symboliki religij-
nej. Z kolei kanwą dla drugiej 
artystki często jest jedwab.

Cykl „Ormianie na Śląsku” zo-
stał dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

Red.

uczestnicy warsztatów. fot. andrzeJ gliński

Wieści z Instytutu Piramowicza

seminarium o starodrukach ormiańskich: dr. nune srapyan i dr andrzeJ 
gliński. fot. r. oBrocka

koncert goarm na dziedzińcu centrum na przedmieściu. fot. grzegorz 
stadnik

vania haBiB hayraBedian z erywania. fot. r. oBrocka

kilku stuleci w tamtejszej 
świątyni czczono słynący ła-
skami wizerunek Matki Bożej 
Łaskawej, który został uroczy-
ście ukoronowany w 1937 r. 
W Stanisławowie doświadczenie 
duszpasterskie zdobywał pod 
okiem zacnego i zasłużonego 
kapłana, choć starszego od Fi-
lipiaka tylko 13 lat, ks. prałata 
Leona Isakowicza. Po wybuchu 
II wojny światowej i zajęciu Po-
kucia przez wojska sowieckie, 
a następnie niemieckie mło-
dy kapłan musiał zmierzyć 
się z wieloma trudnościami. 
Oprócz spełnianych codziennie 
obowiązków kapłańskich trosz-
czył się o bieżące naprawy bu-
dynku kościoła, plebanii i obej-
ścia, gdyż działania wojenne 
powodowały liczne uszkodze-
nia, wymagające niezwłocznych 
interwenci i napraw. Sowieci 
opodatkowali kościół, dlatego 
trzeba było zebrać odpowied-
nie fundusze na ich pokrycie. 
Wszystko spadło na barki ks. 
Filipiaka, kiedy pozostali księża 
ormiańscy: wspomniany ks. Isa-
kowicz oraz drugi wikariusz ks. 
Kazimierz Roszko poważnie za-
chorowali na gruźlicę. 10 stycz-
nia 1941 r. rządca archidiecezji 
ormiańskiej ks. Dionizy Kajeta-
nowicz skierował ks. Filipiaka 
do pracy duszpasterskiej w Ho-
rodence. Nominacja na admini-
stratora nigdy nie doszła jednak 
do skutku, gdyż uniemożliwiła 
to zawierucha wojenna. 4 maja 
1944 r. z powodu braku insuliny 
zmarł proboszcz stanisławow-
ski ks. Leon Isakowicz, a ks. 
Filipiak otrzymał nominację na 
proboszcza parafii. Był to okres 
tzw. drugiej okupacji sowiec-
kiej. Nasilały się prześladowania 
Kościoła i ludności cywilnej. Na 
porządku dziennym były nęka-
nia ks. Filipiaka przez funkcjo-
nariuszy NKWD, czasem kilka 
razy dziennie, aresztowania 
i wywózki na Sybir. W 1945 r. 
rozpoczęła się tzw. akcja re-
patriacyjna Polaków i Ormian 
w granice Polski pojałtańskiej. 
Ks. Filipiak wykazał się dużym 
sprytem, spakował cały do-
bytek kościelny: elementy wy-
posażenia świątyni, archiwum 
i bibliotekę parafialną oraz cu-
downy wizerunek Matki Bożej 
Łaskawej i 10 maja 1946 r. na 
zawsze opuścił Stanisławów. 
Po latach pisał: „Żegnając nasz 
przepiękny kościół stanisławow-
ski, o mało serce nie pękło mi 
z żalu, że muszę opuścić tak 
wspaniałe sanktuarium, gdzie 
Matka Najświętsza swój tron 
sobie obrała”. Nowy etap swo-
jego życia i kapłańskiej posłu-
gi rozpoczął na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych, na Dolnym Ślą-
sku, kilka lat przebywał w ro-
dzinnym Tymbarku, od 1958 r. 
zamieszkał w Gdańsku, gdzie 
zmarł 26 września 1992 r. 

dr Tomasz Krzyżowski
Ośrodek Badań nad Kulturą 
Ormiańską w Polsce PAU

(Fotografie pochodzą ze zbio-
rów p. Marty Purchały z Tym-
barku (siostrzenicy ks. Kazimie-
rza Filipiaka), której składam 
serdeczne podziękowanie za 
ich udostępnienie oraz za po-
moc w identyfikacji osób).

A
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Krystaliczne zagęszczenie
Licznie zgromadzonych gości 
– Ormian i ich sympatyków 
– przywitała Karolina Wawok 
z Działu Strategii i Rozwoju Mu-
zeum UJ. Wprowadziła wszyst-
kich w specyfikę ekspozycji, 
której kuratorkami są Jolanta 
Pollesch, kierownik Działu 
Konserwacji Muzeum UJ, i Jo-
anna Sławińska z Działu Zbio-
rów Muzealnych. – Wystawa ta 
prezentuje unikatową kulturę 
żeńską, katolickiej wspólno-
ty mniszej, która powstała na 
przełomie wieków XVII i XVIII 
we Lwowie, wśród tamtejszych 
Ormian. Ekspozycja ilustruje 
dziedzictwo kulturowe jednej 
z najbardziej aktywnych mniej-
szości narodowych w dawnej 
Polsce i pokazuje udział kobiet 
w jego wytworzeniu – powie-
działa.
O zabranie głosu w pierwszej 
kolejności został poproszo-
ny gospodarz miejsca – prof. 
Krzysztof Stopka, dyrektor 
Muzeum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (pełny tekst wy-
stąpienia na s. 8). Następnie 
przemawiał prof. Jan Ostrow-
ski, prezes Polskiej Akademii 
Umiejętności, w strukturach 
której od 2019 r. funkcjonuje 
Ośrodek Badań nad Kulturą 
Ormiańską w Polsce. 
Upodobanie w benedyktyń-
skiej duchowości było tematem 
wystąpienia s. Agaty Jamińskiej 
OSB z klasztoru w Przemyślu. 
Swoje rozważania prowadzi-
ła w oparciu o cytat z Reguły 
św. Benedykta: „Nad kolorem 
tych wszystkich rzeczy ani nad 
ich wyglądem niech się bracia 
nie zastanawiają, ale niech no-
szą takie, jakie można znaleźć 
w kraju, w którym żyją, albo 

jakie można taniej sprawić” 
(RB 73).
Maria Ohanowicz-Tarasiuk, 
prezes Fundacji Kultury i Dzie-
dzictwa Ormian Polskich – któ-
rej statutowym zadaniem jest 
opieka nad spuścizną Ormian 
polskich – przybliżyła histo-
rię pozyskiwania pamiątek po 
lwowskich benedyktynkach, 
w tym przede wszystkim olej-
nych portretów ksień. Przecho-
wały je siostry z klasztoru św. 
Józefa w Wołowie. W szlachet-
nym odruchu serca przekazały 
w godne ręce. Od pierwszych 
darów w 2013 r. minęło dzie-
więć lat. W tym czasie wielkim 
wysiłkiem organizacyjnym, 
intelektualnym i finansowym 
rzecz została doprowadzona 

dziś w mury Muzeum UJ. Za-
sługę w tym dziele obok Fun-
dacji Kultury i Dziedzictwa Or-
mian Polskich miały: Ośrodek 
Badań nad Kulturą Ormiańską 
w Polsce, Muzeum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Mazowiecki 
Konserwator Zabytków. Or-
mianie polscy mają powód do 
radosnego świętowania. Pani 
prezes Fundacji obdarowała 
kwiatami kuratorki wystawy 
z komentarzem: „Niecodzienny 
dar otrzymał fachową opiekę 
tutejszego Muzeum”. Zaprosiła 
też do nowej siedziby Fundacji 
w Warszawie przy ul. Święto-
jerskiej 12, gdzie 3 grudnia zo-
stanie otwarta pierwsza w Pol-
sce stała ekspozycja muzealna 
z ormiańskich zbiorów. 
Poruszające było wystąpienie 
Marii Woś, dziennikarki, stałej 
felietonistki Polskiego Radia 
Wrocław. Spośród zebranych 
była jedyną osobą, która wi-
działa, słyszała i doświadczała 
tamtego świata, a jej nauczy-
cielką gry na fortepianie była 
Panna Ksieni Elekta Orłowska.
Koncepcję wystawy przedstawił 
prof. Andrzej A. Zięba. Zapre-
zentował też książkę „Niewiasty 
z pastorałami. Portrety ksień 
benedyktynek ormiańskich 
we Lwowie: historia, kontek-
sty, konserwacja”, której jest 
redaktorem i współautorem. 
Monografia wyszła nakładem 
Fundacji Kultury i Dziedzic-
twa Ormian Polskich, a redak-
cyjnie przygotował ją zespół 
Księgarni Akademickiej w Kra-
kowie. Możemy w niej przeczy-
tać teksty bogato ilustrowane, 
zaopatrzone w wyczerpujące 
przypisy.
Pierwotny zamysł wyekspo-
nowania odrestaurowanych 
portretów ksień rósł w miarę 
prowadzenia muzealnych kwe-

rend i osobistych wypraw do 
klasztorów i muzeów. Prezen-
towane na wystawie artefakty – 
przedmioty liturgiczne, obrazy, 
starodruki, dokumenty, ręko-
pisy – pochodzą ze zbiorów: 
Opactwa Sióstr Benedyktynek 
w Krzeszowie, Opactwa Sióstr 
Benedyktynek w Staniątkach, 
Klasztoru Sióstr Benedyktynek 
w Wołowie, Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich 
w Warszawie, Archiwum i Mu-
zeum Diecezjalnego w San-
domierzu, Biblioteki Książąt 
Czartoryskich w Krakowie, Bi-
blioteki Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocła-
wiu, Klasztoru Ojców Zmar-
twychwstańców w Krakowie, 
Biblioteki Jagiellońskiej w Kra-
kowie. Niektóre z nich pokazy-
wane są po raz pierwszy.
Wieczorem w Sali Kazimie-
rzowskiej UJ czekał na gości 
kieliszek wina.
Wystawę trzeba koniecznie zo-
baczyć, samemu doświadczyć 
„krystalicznego zagęszczenia” 
– bo takie wrażenie wywołuje 
mnogość eksponatów o dłu-
gowiecznym i szlachetnym 
rodowodzie, zgromadzonych 
na niewielkiej powierzchni 
miejsca w Krakowie najgod-
niejszego. Ekspozycja trwa do 
19 listopada tego roku. „Towa-
rzyszą jej wykłady kuratorskie, 
wygłaszane przez specjalistów 
z zakresu historii Ormian pol-
skich, historii religii, historii 
sztuki, historii muzyki i kon-
serwacji z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, oraz dwujęzyczne 
(polskie i angielskie) materiały 
informacyjne” – czytamy na 
stronie Ośrodka Badań na Kul-
turą Ormiańską w Polsce. 
Dokumentacja wystawy w for-
mie fotografii eksponatów – 
w warunkach wystawowych – 
oraz pełne teksty wystąpień na 
wernisażu zostaną opublikowa-
ne na stronach organizatorów.

Romana Obrocka

Համառոտ
ԱՐՑԱխԻ տԱՌԱպԱՆՔը

«Քաղաքացիական բնակչու- 
թյունը Լեռնային Ղարաբաղի 
պատերազմի ֆոնին։ Կորու-
ստներ և տառապանքներ» 
գիրքը հիմնված է լեհ գիտնա- 
կանների կողմից 2021 թ. հոկտե- 
մբերի 15-ից մինչև 2022 թ. 
փետրվարի 15-ը Լեռնային 
Ղարաբաղի բնակիչների 
և 44-օրյա պատերազմի 
հետևանքով Արցախից 
տեղահանված փախստակա- 
նների շրջանում իրականացված 
ազգագրական հետազոտու- 
թյունների վրա։ Հեղինակները՝ 
Ադամ Պոմեչինսկին, Աղասի 
Թադևոսյանը, Քշիշտոֆ 
Ֆեոդորովիչը և Գոռ Օրդյանը 
անցնում են պատերազմը 
որպես ռազմական և ռազմա- 
քաղաքական ֆենոմեն դիտա-
րկելու խիստ արմատացած 
միտումից: Փոխարենը, նրանք 
կենտրոնանում են հասարակ 
մարդկանց հեռանկարի և 
նրանց գոյատևման ռազմա-
վարությունների վրա, «այն, 
ինչ մարդը կորցնում է պատե-
րազմի և տեղահանության 
արդյունքում, սոցիալական 
կապերի խզումից մնացած 
տրավմայի և տառապանքի 
վրա»: Եվրոպական քաղաքա- 
կանության ուսումնասիրությու- 
նների ինստիտուտի կողմից 
հրապարակված (լեհերեն 
լեզվով) հրատարակությունը 
հասանելի է PDF տարբե-
րակով հրատարակչության՝ 
riep.org կայքում։

ԵժԻ կԱվԱլԵՐՈվԻչ

Եժի Կավալերովիչի ծննդյան 
հարյուրամյակի կապակցու-
թյամբ Գդինիայի այս տարվա 
Լեհական ֆիլմերի փառատոնը 
(սեպտեմբերի 12-17-ը) ներկա- 
յացրել է նրա երեք թվայնորեն 
վերակառուցված ֆիլմերը՝ 
«Գնացքը» (1959), «Խաղը» 
(1968) և «Նախագահի մահը» 
(1977): Ցուցա-դրությունները 
անցկացվել են փառատոնի 
«Մաքուր կլասիկա» առաջա- 
տար բաժնի շրջանակներում, 
որը առաջ է տանում լեհական 
կինեմատոգրա-ֆիայի գլուխգո- 
րծոցները: Եժի Կավալերովիչը 
(1922-2007) ծնվել է Կոլոմիայից 
(այժմ ՝ Ուկրաինա) ոչ հեռու 
գտնվող Գվոժջեցում՝ փոստա- 
յին բաժանմունքի տնօրեն Էդու- 
արդի և Կլեմենտների տոհմից 
Զոֆիայի ընտանիքում։ Ընտանե- 
կան վկայաբանության համա-
ձայն՝ նրա հայրը ծագումով հայ:

ԵՐևԱՆԻՑ դԵպԻ ԲԵլՈստՈկ

Երևանի պետական կամերա-
յին երգչախումբը հաղթել է (ex 
aequo Քիշնևի մոլդովական 
«Գլորիա» երգչախմբի հետ) 
Եկեղեցական երաժշտության 
41-րդ միջազգային փառատոնին, 
որն անցկացվել է սեպտեմբերի 
21-25-ը Բելոստոկի Պոդլասյեի 
ֆիլհարմոնիայում։ Մրցույթին 
մասնակցել է 13 երգչախումբ՝ 
Ուկրաինայից, Սերբիայից, 
Ռումինիայից և Եգիպտոսից: 
Միջոցառման կազմակերպիչն 
էր Հայնովկայի Եկեղեցական 
երաժշտության հիմնադրամը։

Dokończenie ze str. 1

kuratorskie oprowadzanie po wystawie. w roli przewodnika prof. andrzeJ 
a. zięBa – autor koncepcJi wystawy. w tle oBraz „modlitwa w stepie” Józefa 
Brandta. z wystawowego opisu: „portrety ksień ormiańskich stały się 
inspiracJą dla wyBitnego polskiego malarza Józefa Brandta (1841-1915) dla 
ukazania postaci zakonnic w Jednym z Jego naJlepszych dzieł […] artysta 
nawiązał do wygnania ormian z kamieńca podolskiego po zaJęciu tego 
miasta przez turków w Xvii w., ukazuJąc scenę modlitwy przed cudownym 
wizerunkiem matki BożeJ kamienieckieJ”. fot. hanna kopczyńska-kłos

wernisaż wystawy odBył się w auli JagiellońskieJ. fot. fB małopolski urząd woJewódzki

կՈւՐԱտՈՐԱկԱՆ շՐՋԱյՑ ՑՈւՑԱհԱՆդԵսՈւՄ։ պՐՈֆ. ԱՆդժԵյ ժԻԵՄԲԱՆ՝ 
ՑՈւՑԱհԱՆդԵսԻ հԱյԵՑԱկԱՐգԻ հԵղԻՆԱկը, ՈւղԵՑՈւյՑԻ դԵՐՈւՄ: 
հԵտԻՆ պլԱՆՈւՄ՝ յՈզԵֆ ԲՐԱՆդտԻ «ԱղՈթՔը տԱփԱստԱՆՈւՄ» 
ՆկԱՐը։ ՑՈւՑԱհԱՆդԵսԻ ՆկԱՐԱգՐՈւթյՈւՆԻՑ. «հԱյ վԱՆԱՄԱյՐԵՐԻ 
դԻՄԱՆկԱՐՆԵՐը ՈգԵշՆչՄԱՆ ԱղԲյՈւՐ ԵՆ դԱՐձԵլ լԵհ ԱկԱՆԱվՈՐ ՆկԱՐԻչ 
յՈզԵֆ ԲՐԱՆդտԻ հԱՄԱՐ (1841-1915)՝ ՄԻԱՆձՆՈւհԻՆԵՐԻ կԵՐպԱՐՆԵՐԻՆ ԻՐ 
լԱվԱգՈւյՆ ԱշխԱտԱՆՔՆԵՐԻՑ ՄԵկՈւՄ պԱտկԵՐԵլՈւ հԱՄԱՐ։ […] ՆկԱՐԻչՆ 
ԱՆդՐԱդԱՐձԵլ է 17-Րդ դԱՐՈւՄ թՈւՐՔԵՐԻ կՈղՄԻՑ ՔԱղԱՔը գՐԱվԵլՈւՑ 
հԵտՈ կԱՄԵՆԵՑ պՈդՈլսկԻՑ հԱյԵՐԻՆ վտԱՐԵլՈւՆ՝ ՑՈւյՑ տԱլՈվ կԱՄԵՆԵՑԻ 
ԱստվԱծԱՄՈՐ հՐԱշԱգՈՐծ պԱտկԵՐԻ ԱՌՋև ԱղՈթՔԻ տԵսԱՐԱՆը»: լՈւս.՝ 
հԱՆՆԱ կՈպչԻՆսկԱ-կլՈս

ՑՈւՑԱհԱՆդԵսԻ ԲԱՑՈւՄը տԵղԻ ՈւՆԵՑԱվ յԱգԵլՈՆյԱՆ հԱՄԱլսԱՐԱՆԻ հԱՆդԻսԱսՐԱհՈւՄ։ լՈւսԱՆկԱՐը՝ 
ՄԱլՈպՈլսկԵ վՈյևՈդՈւթյԱՆ ֆԲ էՋԻՑ



7

nr 52

Յագելոնյան համալսարանի թանգարանի 
ռազմավարության և զարգացման բաժնից 
Կարոլինա Վավոկը ողջունեց մեծաթիվ 
հյուրերին՝ հայերին և նրանց համակիրներին։ 
Նա բոլորին ներկայացրեց ցուցահանդեսի 
առանձնահատկությունները, որոնց 
կուրատորներն են Յոլանտա Պոլլեշը՝ ՅՀ 
թանգարանի կոնսերվացման բաժնի ղեկավարը, 
և Յոաննա Սլավինսկան՝ թանգարանային 
հավաքածուների բաժնից: «Այս ցուցահանդեսը 
ներկայացնում է կաթողիկե վանական համայնքի 
յուրօրինակ կանացի մշակույթը, որը ստեղծվել է 
17-18-րդ դարերի սահմանագծին Լվովում՝ տեղի 
հայերի շրջանում։ Ցուցահանդեսը պատկերում է 
նախկին Լեհաստանի ամենաակտիվ ազգային 
փոքրամասնություններից մեկի մշակութային 
ժառանգությունը և ցույց է տալիս կանանց 
մասնակցությունը դրա ստեղծմանը»,- ասաց նա։
Ելույթի համար առաջինը հրավիրվեց պրոֆ․ 
Քշիշտոֆ Ստոպկան՝ Յագելոնյան համալսարանի 
թանգարանի տնօրենը։ Այնուհետև՝ պրոֆ. Յան 
Օստրովսկին՝ Լեհաստանի Հմտությունների 
ակադեմիայի նախագահը, որի կառույցներում 
2019 թվականից գործում է Լեհաստանի 
հայկական մշակույթի ուսումնասիրությունների 
կենտրոնը։ 
Բենեդիկտյան ոգեղենությամբ հիացմունքը՝ 
Բենեդիկտյան միաբանության Պշեմիշլի վանքից 
ք․ Ագաթա Յամինսկայի ելույթի թեման էր: Նա իր 
նկատառումները վարում էր Սուրբ Բենեդիկտոսի 
կանոնից հետևյալ մեջբերման հիման վրա. «Թող 
եղբայրները չմտածեն այս ամենի գույնի կամ 

արտաքին տեսքի մասին, այլ թող կրեն այնպիսին, 
ինչպիսին կարելի է գտնել այն երկրում, որտեղ 
նրանք ապրում են կամ ինչպիսին էժան է» (RB 
73)։
Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության 
հիմնադրամի, որի կանոնադրական խնդիրն 
է հոգ տանել լեհահայերի ժառանգության 
մասին, նախագահ Մարիա Օհանովիչ-

Տարասյուկը ներկայացրեց Լվովի բենեդիկտյան 
մանձնուհիների հուշաիրերի ձեռքբերման 
պատմությունը, որում առաջին հերթին՝ 
վանամայրերի յուղաներկ դիմանկարների, 
որոնք պահվում էին Վոլովի Սուրբ Հովսեփի 
վանքի քույրերի կողմից։ Սրտի ազնվագույն 
թելադրանքով հանձնվեցին արժանավոր ձեռքերի 
խնամածությանը։ 2013 թվականի առաջին 
նվերներից անցել է ինը տարի։ Այն ընթացքում 
կազմակերպչական, մտավոր և ֆինանսական մեծ 

ջանքերի շնորհիվ գործը հասցվեց Յագելոնյան 
համալսարանի թանգարանի պատերին։ 
Այս գործում, բացի Լեհահայոց մշակույթի և 
ժառանգության հիմնադրամից, իր ներդրումն 
են ունեցել՝ Լեհաստանում Հայկական մշակույթի 
ուսումնասիրությունների կենտրոնը, Յագելոնյան 
համալսարանի թանգարանը, Ներքին գործերի 
և կառավարման նախարարությանը, Մշակույթի 
և ազգային ժառանգության նախարարությանը 
և Մազովյան հուշարձանների կոնսերվատորը։ 
Լեհահայերը տոնելու առիթ ունեն։ Հիմնադրամի 
նախագահը ցուցահանդեսի համակարգողին 
ծաղիկներ նվիրեց հետևյալ խոսքերով. 
«Արտասովոր նվերը արժանացավ այս 
թանգարանի մասնագիտական հոգածությանը»։ 
Հրավիրեց նաև Վարշավայի Շվենտոյերսկա 
12 հասցեում գտնվող ԼՀՄԺՀ-ի նոր կենտրոն, 

որտեղ դեկտեմբերի 3-ին կբացվի Լեհաստանում 
հայկական հավաքածուների առաջին մշտական 
թանգարանային ցուցադրությունը: 
Հուզիչ էր լրագրող, Լեհական ռադիո Վրոցլավի 
մշտական   սյունակագիր Մարիա Վոշի ելույթը։ 
Հավաքվածների մեջ նա միակն էր, ով տեսել, 
լսել և զգացել է այդ աշխարհը։ Նրա դաշնամուրի 
ուսուցչուհին է եղել Քսենիա Էլեկտա Օրլովսկան։
Ցուցահանդեսի հայեցակարգը ներկայացրեց 
պրոֆ. Անդժեյ Ժիեմբան։ Նա ներկայացրեց նաև 
«Ասաներով կանայք․ Լվովի հայ բենեդիկտյան 
վանամայրերի դիմանկարները՝ պատմություն, 
համատեքստեր, կոնսերվացիա» գիրքը, որի 
խմբագիրն ու համահեղինակն է։ Մենագրությունը 
հրատարակվել է ԼՀՄԺՀ-ի կողմից, իսկ խմբագրվել 
է Կրակովի Ակադեմիական գրախանութի թիմի 
կողմից: Այնտեղ կարելի է կարդալ հարուստ 
պատկերազարդ տեքստեր, որոնք հագեցած են 
սպառիչ ծանոթագրություններով։
Վանամայրերի վերականգնված դիմանկարները 
ցուցադրելու նախնական գաղափարն 
հասունանում էր թանգարանային հարցումներ 
և դեպի վանքեր և թանգարաններ անձնական 
շրջագայություններ իրականացնելու հետ 
միասին: Ցուցահանդեսում ներկայացված 
ցուցանմուշները՝ պատարագային առարկաներ, 
նկարներ, հին տպագրություններ, փաստաթղթեր, 
ձեռագրեր, վերցված են՝ Քշեշովի բենեդիկտյան 
քույրերի աբբայության, Ստանիոտկայի 
բենեդիկտյան քույրերի աբբայության, Վոլովի 
վանքից բենեդիկտյան քույրերի, Վարշավայում 
Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության 
հիմնադրամի, Սանդոմիրի արխիվի և թեմական 
թանգարանի, Կրակովի Չարթորիյսկի իշխանների 
գրադարանի, Վրոցլավում Օսոլինսկիների 
ազգային հաստատության գրադարանի, 
Կրակովի Հարության հայրերի վանքի, Կրակովի 
Յագելոնյան գրադարանի հավաքածուներից: 
Դրանցից մի քանիսը ցուցադրվում են առաջին 
անգամ։
Երեկոյան Յագելոնյան համալսարանի Կազի-
միրյան սրահում հյուրերին գինի հյուրասիրվեց։

Ցուցահանդեսը պետք է անպայման տեսնել, 
ինքնուրույն զգալ «բյուրեղային խտացումը», 
քանզի նման տպավորություն է թողնում Կրակովի 
արժանավույն վայրի փոքր տարածքում հավաքված 
տարեց ու ազնվատոհմ ցուցանմուշների 
բազմությունը: Ցուցահանդեսը կտևի մինչև 
այս տարվա նոյեմբերի 19-ը: «Այն ուղեկցվում 
է Յագելոնյան համալսարանի լեհահայերի 
պատմության, կրոնի պատմության, արվեստի 
պատմության, երաժշտության պատմության և 
կոնսերվացիայի պատմության մասնագետների 
կուրատորական դասախոսություններով, 
ինչպես նաև երկլեզու (լեհերեն և անգլերեն) 
տեղեկատվական նյութերով»,- կարդում 
ենք Լեհաստանում հայկական մշակույթի 
ուսումնասիրությունների կենտրոնի կայքում: 
Ցուցահանդեսի փաստաթղթավորումը՝ ցուցա-
հանդեսային պայմաններում ցուցանմուշների 
լուսանկարների տեսքով, և վերնիսաժում 
ելույթների ամբողջական տեքստերը կհրա-
պարակվեն կազմակերպիչների կայքերում։

Ռոմանա Օբրոցկա

Բյուրեղային խտացում

Joanna sławińska – kurator wystawy i autorka opisów 
prezentowanych oBiektów. w tle pastorał – atryBut 
zwierzchnieJ godności. fot. Jolanta pollesch

siostra maria tryBała osB z klasztoru w wołowie. w tle 
arkusz z wizerunkiem malowidła „urzyżowanie” Jana henryka 
rosena (z alBumu fotograficznego ludwika wieleżyńskiego)  
w katedrze ormiańskieJ we lwowie. arkusz wyścielał skrzynię 
(też Jest na wystawie), w któreJ ksieni elekta orłowska prze-
wiozła zrolowane płótna z wizerunkami ksień. fot. r. oBrocka

portrety ksień w pełnym Blasku i Jolanta pollesch – 
konserwator oBrazów i kurator wystawy. fot. r. oBrocka

maria woś. spośród zeBranych Jedyna osoBa, która widziała, 
słyszała tamten świat oraz go doświadczała. fot. r. oBrocka

յՈԱՆՆԱ սլԱվԻՆսկԱ՝ ՑՈւՑԱհԱՆդԵսԻ հԱՄԱդՐՈղը և ՆԵՐկԱ-
յԱՑվԱծ օԲյԵկտՆԵՐԻ ՆկԱՐԱգՐՈւթյՈւՆՆԵՐԻ հԵղԻՆԱկը: 
հԵտԻՆ պլԱՆՈւՄ՝ ԲԱՐձՐԱգՈւյՆ ԱՐժԱՆԱպԱտվՈւթյԱՆ խՈՐ-
հՐդԱՆԻշ հԱՆդԻսԱՑՈղ գԱվԱզԱՆը։ լՈւս.՝ յՈլԱՆտԱ պՈլլԵշ

ՔՈւյՐ ՄԱՐԻԱ տՐԻԲԱլԱՆ ԲԵՆԵդԻկտյԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈւթյԱՆ 
վՈլՈվԻ վԱՆՔԻՑ: հԵտԻՆ պլԱՆՈւՄ՝ լվՈվԻ հԱյկԱկԱՆ տԱճԱՐԻ 
յԱՆ հԵՆՐԻխ ՌՈզԵՆԻ «urzyżowanie» կտԱվԻ պԱտկԵՐՈվ թԵՐթը 
(լյՈւդվԻկ վԻԵլժԻՆսկՈւ լՈւսԱՆկԱՐչԱկԱՆ ԱլԲՈՄԻՑ)։ 
թԵՐթը պԱտՈւՄ էՐ ԱՐկղը (ԱյՆ ՆՈւյՆպԵս ՑՈւՑԱդՐվԱծ 
է), ՈՐՈւՄ վԱՆԱՄԱյՐ էլԵկտԱ օՐլՈվսկԱՆ տԵղԱփՈխՈւՄ էՐ 
վԱՆԱՄԱյՐԵՐԻ պԱտկԵՐՆԵՐՈվ փԱթԱթվԱծ կտԱվՆԵՐը։ լՈւս.՝ 
Ռ.օԲՐՈՑկԱ

ՄԱՐԻԱ վՈշ. հԱվԱՔվԱծՆԵՐԻ ՄԵՋ ՄԻԱկը, Ով տԵսԵլ, լսԵլ և 
զգԱՑԵլ է Այդ ԱշխԱՐհը։ լՈւս.՝ Ռ.օԲՐՈՑկԱ

վԱՆԱՄԱյՐԵՐԻ դԻՄԱՆկԱՐՆԵՐՆ ԱՄԲՈղՋ շՔԵղՈւթյԱՄԲ 
և յՈլԱՆտԱ պՈլլԵշը` ՆկԱՐՆԵՐԻ կՈՆսԵՐվԱտՈՐը և 
ՑՈւՑԱհԱՆդԵսԻ հԱՄԱդՐՈղը: լՈւս.՝ Ռ.օԲՐՈՑկԱ

Շարունակություն 1-ին Էջի
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Kresy, Kresy, Kresy… Choć w części 
przywrócić pamięć
WYDARZENIA | Wystąpienie prof. Krzysztofa Stop-
ki na wernisażu wystawy w Muzeum Collegium 
Maius 

Այսօր բացում ենք «Կանայք խաչի նշանի 
տակ. Լվովի հայ բենեդիկտյան քույրերը և 
նրանց ոգեղենությունը» ցուցահանդեսը։ 
Միջոցառումը տեղի է ունենում Կրակովիա 
Սակրա նախագծի շրջանակներում: Կարող է 
հարց առաջանել. ինչո՞ւ այստեղ՝ Յագելոնյան 
համալսարանի թանգարանում։
Ի պատասխան կարելի է մի քանի պատճառ 
թվել։ Նախ, 1564 թվականին Կրակովում 
Յագելոնյան համալսարանի հիմնադրումը, 
սովորաբար, առաջինն է հիշատակվում 
Կազիմիր Մեծ թագավորի արժանիքների 
շարքում: Մյուս կողմից, նա իր տերություն 
բերեց հայերին՝ լայնածավալ Արևելքի 
հետ առևտրի զարգացման համար։ Տվեց 
նրանց արտոնություններ, այդ թվում՝ 
սեփական դատական համակարգի և 
դավանանքի ազատության իրավունքը։ 
1367 թվականին՝ համալսարանի 
հիմնադրումից երեք տարի անց, նա Լվովում 
պաշտոնի նշանակեց հայ եպիսկոպոս 
Գրիգորին։ Այսպիսով, այս քաղաքում հայ 
եպիսկոպոսությունը ժամանակագրական 
առումով առաջինն է եղել։ Գրիգորին, որին 
հայկական աղբյուրներում անվանում են 
արքեպիսկոպոս, հաջորդել են հերթական 
հիերարխներ։ Վերջինը Հովսեփ Թեոֆիլ 
Թեոդորովիչն էր, ով մահացել է 1938 
թվականին։ Նրան իրավահաջորդ արդեն չի 
հաջողվել նշանակել։ 
Երկրորդ՝ Կրակովի ակադեմիայում, նրա 
բազմադարյա գոյության ընթացքում, 
սովորել են բազմաթիվ հայեր։ Առաջինը 
համալսարանական մետրիկայում գրվել է 
1582 թվականին։ 17-րդ և 18-րդ դարերում 
հայտնվեցին մյուսները։ Մեր համալսարանի 
ամենահայտնի սաներից էին՝ Յուզեֆ 
Եպիֆանիուշ Մինասովիչը, գրականագետ, 
լրագրող և Վարշավայի «Մոնիտոր» ամսագրի 
խմբագիր: Դասախոսների թվում հարկ է նշել 
մեր համալսարանի կանոնական իրավունքի 
դասախոս հայր Վալերիան Բոգդանովիչին, 
ով ապրել է հենց «Collegium Maius»-ում, 
ինչպես նաև ժամանակակից քիմիայի 
հայր Յան Յաշկևիչին։ Կրթության մեծ 
բարեփոխման շրջանակներում՝ Կրակովում 
այն իրականացնող Հուգո Կոլլոնտայի 
հետ սերտորեն համագործակցում էր 
Լվովի հայկական ընտանիքից Գրիգոր 
Պիրամովիչը, որը Կրթության ազգային 
հանձնաժողովի տարրական գրքերի 
միության քարտուղարն էր։ Այս միությունը 
պետք է պատրաստեր դասագրքեր 

միջնակարգ դպրոցների համար, որոնք 
հետագայում տպագրվեցին Գերագույն 
դպրոցի (այդ ժամանակ մեր համալսարանն 
այդպես էր կոչվում) տպարանում։
Երրորդ՝ ցուցահանդեսը Լեհահայոց 
մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի 
հետ համագործակցության արդյունք է, 
որը ստեղծվել է 2006 թվականին լեհ 
կարդինալ Յուզեֆ Գլեմպի կողմից՝ Լվովի 
հայ կաթողիկե ծիսակարգի նախկին 
միտրոպոլիայից մնացած եկեղեցական 
հուշարձանների խնամքի համար, որոնք 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից 
հետո հայտնվեցին Լեհաստանի տարածքում՝ 
նրա նոր սահմաններում: Տեղեկանալով այն 
մասին, որ Ստորին Սիլեզիայի Վոլով քաղաքի 
լատինական բենեդիկտյան քույրերի վանքում 
կա Լվովից հայ բենեդիկտյան քույրերի 
դիմանկարների պատկերասրահ, և տեղացի 
քույրերը պատրաստ են դրանք նվիրաբերել 
հիմնադրամին, մենք կազմակերպեցինք այդ 
նկարների կոնսերվացիան մեր թանգարանի 
կոնսերվացիոն արվեստանոցում: Այն 
իրականացրել է գլխավոր կոնսերվատոր 
տիկին Յոլանտա Պոլլեշը։
Վերջում, որպես չորրորդ, կնշեմ անձնական 
պատճառ։ Տարիներ առաջ, որպես 
Յագելոնյան համալսարանի պատմության 
ուսանող, իմ պրոֆեսոր Յեժի Վիրոզումսկին, 
ով ծնունդով Տրեմբովլայից էր, ինձ 
հետաքրքրություն ներշնչեց հայկական 
թեմատիկայի հանդեպ: Այսպիսով, 
մագիստրոսական աշխատանքից սկսած 
մինչ օրս զբաղվում եմ նաև լեհահայերի 
պատմությամբ։ Երբ 2018 թվականին 
Հմտությունների լեհական ակադեմիային կից 
հաջողվեց ստեղծել Լեհաստանում Հայկական 
մշակույթի ուսումնասիրությունների 
կենտրոնը, նրա հանդիսավոր բացման 
արարողությունը տեղի ունեցավ «Collegium 
Maius» թանգարանում:
Անչափ ուրախ եմ, որ մեր թանգարանի 
պատերից ներս մեզ հաջողվեց ներկայացնել 
Լվովից հայ բենեդիկտյան վանամայրերի 
վերականգնված դիմանկարների հավաքածուն, 
ինչպես նաև հավաքել Լեհաստանում 
սփռված բազմաթիվ հուշաիրեր՝ կապված 
Լվովի բենեդիկտյան քույրերի հետ: Հաջողվել 
է գոնե մասնակիորեն վերականգնել այս 
հետաքրքիր միաբանության մասին հիշողու-
թյունը, որը գործել է Լվովի հայկական 
տաճարում գրեթե երեք հարյուր տարի։ 

Քշիշտոֆ Ստոպկա

Otwieramy dziś wystawę „Ko-
biety pod znakiem krzyża. 
Ormiańskie benedyktynki we 
Lwowie i ich duchowość”. Wy-
darzenie ma miejsce w ramach 
obchodów Cracovia Sacra. 
Można postawić pytanie: dla-
czego tu, w Muzeum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego?
Można podać kilka powodów. 
Po pierwsze, wśród zasług 
króla Kazimierza Wielkiego wy-
mienia się zwykle na pierwszym 
miejscu założenie uniwersytetu 
w Krakowie w 1564 r. Jednak 
ten sam władca sprowadził do 
swego państwa Ormian w celu 
rozwoju handlu z szeroko po-
jętym Wschodem. Nadał im 
przywileje, w tym prawo do 
własnego sądownictwa i wol-
ność wyznania. W roku 1367, 
trzy lata od założenia uniwer-
sytetu, zatwierdził na urzędzie 
biskupa ormiańskiego we Lwo-
wie, Grzegorza. W ten sposób 
biskupstwo ormiańskie w tym 
mieście zaistniało jako chrono-
logicznie pierwsze. Po Grze-
gorzu, nazywanym w ormiań-
skich źródłach arcybiskupem, 
następowali kolejni hierarcho-
wie. Ostatnim był Józef Teo-
fil Teodorowicz, który zmarł 
w 1938 roku. Jego następcy 
już nie zdołano powołać.
Po dugie, w Akademii Kra-
kowskiej studiowało w ciągu 
jej wielowiekowego istnienia 
wielu Ormian. Pierwszy wpisał 
się do metryki uniwersyteckiej 
w 1582 r. W XVII i XVIII w. po-
jawiali się kolejni. Do bardziej 
znanych wychowanków nasze-
go uniwersytetu należeli: Józef 
Epifaniusz Minasowicz, literat, 
dziennikarz i redaktor cza-
sopisma warszawskiego „Mo-
nitor”. Wśród wykładowców 
należy wspomnieć: ks. Wale-
riana Bogdanowicza, wykła-
dowcę prawa kanonicznego na 
naszym uniwersytecie, który 
mieszkał w Collegium Maius, 
a także Jana Jaśkiewicza, ojca 
nowoczesnej chemii. W ra-
mach wielkiej reformy oświaty 
z Hugonem Kołłątajem, który 
był jej realizatorem w Kra-
kowie, blisko współpracował 
Grzegorz Piramowicz, pocho-
dzący z ormiańskiej rodziny 
lwowskiej, który był sekreta-
rzem Towarzystwa do Ksiąg 
Elementarnych Komisji Eduka-
cji Narodowej. Towarzystwo to 

miało przygotować podręczniki 
dla szkół średnich, które dru-
kowane były potem w drukarni 
Szkoły Głównej Koronnej (tak 
nazywał się wówczas nasz uni-
wersytet).
Po trzecie, wystawa jest efek-
tem współpracy z Fundacją 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich, powołaną w 2006 r. 
przez prymasa Polski kard. 
Józefa Glempa do opieki nad 
zabytkami kościelnymi pozo-
stałymi po dawnej metropolii 
obrządku ormiańskokatolic-
kiego we Lwowie, które po 
II wojnie światowej znalazły 
się na terenie Polski, w jej no-
wych granicach. Po otrzyma-
niu informacji, że w klasztorze 
sióstr benedyktynek łacińskich 
w Wołowie na Dolnym Śląsku 
znajduje się galeria portretów 
ksień benedyktynek ormiań-
skich ze Lwowa, a tamtejsze 
siostry są skłonne przekazać 
je Fundacji, zorganizowaliśmy 
konserwację tych obrazów 
w Pracowni Konserwatorskiej 
naszego Muzeum. Przeprowa-
dziła ją pani Jolanta Pollesch, 
główny konserwator.
Na końcu, jako czwarty, wymie-
nię powód osobisty. Przed laty, 
jako student historii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, zostałem 
zainspirowany tematyką or-
miańską przez mojego profe-
sora Jerzego Wyrozumskiego, 
który pochodził z Trembowli. 
W ten sposób od seminarium 
magisterskiego do dziś zajmu-
ję się także historią Ormian 
w Polsce. Kiedy w 2018 r. 
udało się powołać Ośrodek Ba-
dań nad Kulturą Ormiańską w 
Polsce przy Polskiej Akademii 
Umiejętności, jego uroczysta 
inauguracja odbyła się w Mu-
zeum Collegium Maius.
Cieszę się niezmiernie, że 
w murach naszego Muzeum 
udało się zaprezentować poczet 
odnowionych portretów ksień 
benedyktynek ormiańskich ze 
Lwowa, ale także zgromadzić 
wiele rozproszonych po Polsce 
pamiątek związanych z lwow-
skimi benedyktynkami. Udało 
się choć w części przywrócić 
pamięć o tym interesującym 
konwencie, funkcjonującym 
przy katedrze ormiańskiej we 
Lwowie przez niemal trzysta 
lat.

Krzysztof Stopka

Գոնե մասամբ վերականգնել 
հիշողությունը
ՄԻՋՈՑԱՌՈւՄՆԵՐ | Պրոֆեսոր Քշիշտոֆ Ստոպկայի ելույթը «Colle-
gium Maius» թանգարանում ցուցահանդեսի բացմանը 

na otwarcie ekspozycJi przyByło wielu ormian i ich sympatyków.  
na pierwszym planie: siostra agata Jamińska osB z klasztoru 
w  przemyślu i  siostra maria tryBała, Benedyktynka z klasztoru 
w  wołowie. fot muzeum uJ

ՑՈւՑԱհԱՆդԵսԻ ԲԱՑՄԱՆը ՆԵՐկԱ էԻՆ ԲԱզՄԱթԻվ հԱյԵՐ և հԱՄԱխՈհՆԵՐ։ 
ԱՌԱՋԻՆ պլԱՆՈւՄ՝ ՔՈւյՐ ՄԱՐԻԱ տՐԻԲԱլԱՆ ԲԵՆԵդԻկտյԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈւ-
թյԱՆ վՈլՈվԻ վԱՆՔԻՑ, ՔՈւյՐ ԱգԱթԱ յԱՄԻՆսկԱՆ ԲԵՆԵդԻկտյԱՆ 
ՄԻԱԲԱՆՈւթյԱՆ պշԵՄԻշլԻ վԱՆՔԻՑ: լՈւսԱՆկԱՐը՝ յԱգԵլՈՆյԱՆ 
հԱՄԱլսԱՐԱՆԻ թԱՆգԱՐԱՆ: 
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Kresy, Kresy, Kresy… 
WYDARZENIA | Ruszył interdyscyplinarny projekt „Kresowanie nie Śląsku po 1945 r. – Leksykon”. Podczas otwierającej go konfe-
rencji, która odbyła się w dniach 21-22 czerwca 2022 r. w Instytucie Śląskim w Opolu, nie mogło zabraknąć tematyki ormiańskiej.

Wygłoszone referaty musiały 
być interesujące, gdyż na sali 
wykładowej, nawet w letni wie-
czór jednego z najdłuższych 
dni w roku, ciągle był komplet 
słuchaczy. Głód wiedzy o pol-
skiej historii wschodnich woje-
wództw dawnej Rzeczypospoli-
tej jest ciągle niezaspokojony. 
Tym bardziej więc niecierpli-
wie czekamy na ukazanie się 
pokonferencyjnej publikacji 
oraz planowanego „Leksyko-
nu” w formie papierowej i in-
ternetowej.

Konferencję otworzył dr 
Krzysztof Kleszcz, zastępca 
dyrektora Instytutu Śląskiego. 
Przybliżył ideę i zakres pla-
nowanego przedsięwzięcia. 
Pomysł opracowania  „Lek-
sykonu” głosiła w ubiegłym 
roku prof. Maria Kalczyńska. 
W pierwotnej wersji, hasła 
miały być związane jedynie ze 
Śląskiem Opolskim. Ostatecz-
nie jednak publikacja obejmie 
teren całego Śląska: Opolskie-
go, Górnego i Dolnego. Pro-
jekt zyskał aprobatę i finan-
sowanie Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
– Choć urodzony jestem już na 
Dolnym Śląsku, to moje korze-
nie są w okolicach Lwowa – po-
wiedział, gratulując i wspiera-
jąc projekt, wojewoda opolski 
Sławomir Kłosowski, patron 
honorowy przedsięwzięcia. 
W rozmowach kuluarowych 
słychać było o wielkiej życzli-
wości wojewody dla inicjatyw 
związanych z kultywowaniem 
pamięci o dziedzictwie i za-
szczepiania kresowych tradycji 
we współczesnym nurcie życia 
regionu.
Wsparcie dla projektu zadekla-
rował również gość honorowy, 
prof. Stanisław Nicieja. Przyto-
czył rozmowę, jaka miała miej-
sce na spotkaniu autorskim 
w Stanisławowie. Uczestniczą-
cy w nim Ukrainiec z partii 
Prawy Sektor zdziwiony pytał: 
„Dlaczego od 35 lat z uporem 
maniaka pisze pan ciągle książ-
ki o naszych ukraińskich mia-
stach?”. Profesor ripostował: 
„Ja nie piszę książek o waszych 
ukraińskich miastach. Jestem 
polskim historykiem i piszę 
o polskich miastach. Po zabo-
rach Polska się odrodziła, ale 
granicę miała gdzie indziej niż 
teraz. To pan mnie namawia, 
abym wyciął sobie ¾ mózgu? 
Ja piszę historię Polski”. Pro-
fesor przytoczył też fragment 
opowieści Ryszarda Pozna-
kowskiego, którego dziadek, 
mieszkaniec Sarn, miał fabry-
kę manometrów. Na wieść, że 
17 września 1939 r. Sowieci 
zaatakowali Polskę, orzekł, że 
nie ma już po co żyć. Ubrał się 
w czarny garnitur, położył do 
trumny i umarł. Historii Sarn 
i sześciu innych miejscowości 

poświęcony jest najnowszy, 
XVIII tom serii „Kresowa Atlan-
tyda”, który z podpisem autora 
można było nabyć na stoisku 
wydawnictwa MS.
Z powodów osobistych do 
Opola nie mógł przybyć prof. 
Bohdan Osadczuk z Lublina. 
Jego krótka wypowiedź zosta-
ła wcześniej nagrana. Zapo-
wiedział, że planuje napisać 
o ormiańskokatolickim arcybi-
skupie Józefie Teofilu Teodoro-
wiczu – wybitnie zasłużonym 
dla Polski. W tym roku przy-
pada 120-lecie otrzymania 
przez niego sakry biskupiej 
z rąk kard. Jana Puzyny oraz 
arcybiskupów lwowskich Józefa 
Bilczewskiego i Andrzeja Szep-
tyckiego. 
Referaty, wzbogacone o pre-
zentacje z materiałami iko-
nograficznymi, zostały ujęte 
w cztery grupy tematyczne. 
Nad sprawnym skoordynowa-
niem wykładu i prezentacji 
czuwał Michał Pelczarski. Ser-
wis fotograficzny należał do 
Leokadii Drożdż.

Biografie i instytucje
Blok tematyczny „Integracja 
ze Śląskiem” otworzył Bogdan 
Stanisław Kasprowicz, dobrze 
znany przedstawiciel środo-
wisk ormiańskich, a dodatkowo 
znakomity mówca, z referatem 
„Ślązacy we Lwowie, lwowianie 
na Śląsku”. Z kolei Tomasz Ku-
ba Kozłowski poruszył temat 
działalności Lwowskiej Chorą-
gwi Harcerstwa Polskiego na 
Śląsku w latach 1946–1949. 
Po przerwie kawowej głos za-
brali: dr Bogusław Tracz z wy-
kładem „Kresowianie w mia-
stach konurbacji górnośląskiej 

po II wojnie światowej”, Boże-
na Kubit – „Pamięć o Kresach 
na cmentarzach w Gliwicach”, 
oraz dr Franciszek Wasyl – 
„Ormianie kresowi na Śląsku 
po roku 1945. Stan i perspek-
tywy badań”.
Popołudniową sesję „Kresowe 
biografie” rozpoczęła prof. dr 
hab. Wanda Musialik z prelek-
cją „Opolski epizod formowa-
nia lwowskiego Zgromadzenia 
Sióstr Niepokalanego Serca 
Maryi”. Postaci Edwarda Ró-
życkiego poświecił swój referat 
dr hab. Zdzisław Gębołyś. Dr 
Weronika Pawłowicz mówiła 
o prof. Marii Pawłowiczowej, 
Tomasz Otocki o biografii prof. 
Józefa Byczkowskiego, dr Ksa-
wery Jasiak przedstawił histo-
rię Józefa Dembińskiego ps. 
„Groźny”, „Jurand” z brygady 
wileńskiej AK, a Kacper Ros- 
ner-Leszczyński losy Teresy 
Pawłowskiej z domu Skowal-
czyńskiej.
Część trzecią, wieczorną „Toż-
samość i pamięć” otworzyła 
prof. dr hab. Barbara Kubis 
z prelekcją „Przeszłość po-
wraca w teraźniejszości. Mój 
Stanisławów”. Następne refe-
raty należały do dr hab. Teresy 
Sołdry-Gwiżdż – „Tożsamość, 
pamięć i postpamięć w gru-
pie przesiedleńców z Kresów 
Wschodnich II RP w świetle ba-
dań socjologicznych”, i dr Moni-
ki Choroś – „Pamięć o Kresach 
Wschodnich w nazewnictwie 
miejskim Opola”. Na zakoń-
czenie w prezentacji „Wybrane 
przykłady dziedzictwa Ormian 
polskich. Konteksty śląskie” 
Milena Jędrzejewska zwróciła 
uwagę na rolę instytucji or-
miańskich z Wrocławia i Gliwic 

w pielęgnowaniu dziedzictwa, 
a przede wszystkim znacze-
nie wydawnictw książkowych 
w tym zakresie.
Następnego dnia wykład prof. 
dr hab. Jerzego Hickiewicza 
„Wkład Politechniki Lwowskiej 
w rozwój elektrotechniczne-
go szkolnictwa wyższego na 
Śląsku” otworzył ostatni blok 
obrad – „Kresowiana insty-
tucjonalnie”. Kolejną prele-
gentką była Romana Obrocka 
– „My jesteśmy przybyszami... 
Portret miasta Gminy Oborni-
ki Śląskie. Ruch wydawniczy 
w Gminie Oborniki Śląskie lat 
2000–2014”. Prezentacja dr 
Barbary Maresz poświęcona 
była kresowianom w zbio-
rach Biblioteki Śląskiej w Ka-
towicach. Referat dr Marty 
Pękalskiej dotyczył Biblioteki 
Ossolineum we Wrocławiu, 
prezentacja Danuty Szewczyk-
-Kłos – Biblioteki Uniwersytetu 
Opolskiego, prelekcja zaś Bar-
bary Giedrojc – Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Opolu. 
Część referatową zakończyły 
prezentacje „Kresowianie na 
Śląsku Opolskim 1945–1947. 
Wystawa stała w Muzeum Wsi 
Opolskiej” Magdaleny Gór-
niak-Bardzik i „Akta repatria-
cyjne w zasobie Archiwum 
Państwowego w Opolu” Mario-
li Majowicz.

Scalić i ocalić
– Dziękujemy za dwa dni owoc-
nych spotkań. Jesteśmy także 
pod dużym wrażeniem rozle-
głości państwa wiedzy, erudy-
cji oraz ekspresji w podejmo-
wanych tematach. Ufamy, że 
uda sie nam wspólnie zreali-
zować cele projektu – mówiła 

w podsumowaniu konferencji 
prof. Maria Kalczyńska, koor-
dynator całego projektu.
– Wiadomo, że badania nad 
problematyką Polaków pocho-
dzących z Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej, przesiedlo-
nych przymusowo po 1945 r. 
przede wszystkim na Ziemie 
Zachodnie i Północne Polski 
w pojałtańskich granicach, cie-
szą się od lat 90. XX w. stałym 
zainteresowaniem naukowców 
i popularyzatorów tej tematyki. 
Nasz projekt wpisuje sie w ten 
trend. Jego celem jest scale-
nie dotychczasowego dorobku 
badawczego oraz publicystycz-
nego w jednym, uporządkowa-
nym, tematycznym kompen-
dium wiedzy. Istotą jest także 
ocalanie dla potomnych dzie-
dzictwa Kresów przeniesione-
go na teren Śląska po II woj-
nie światowej – zaznaczyła 
prof. Kalczyńska. – Do projek-
tu włączamy także środowiska 
Ormian, związanych bardzo 
silnie z Kresami. Ormianie 
polscy to jeszcze temat ciągle 
mało znany, a jakże ważny dla 
dziedzictwa wielokulturowej 
Polski – podkreśliła.
– Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych do współpracy. 
Leksykon będziemy edytować 
w formie papierowej oraz – 
w przypadku osób ciągle ak-
tywnych – w wersji interneto-
wej (wzorem Wikipedii). Prace 
już trwają, została powołana 
Rada programowa oraz koor-
dynatorzy regionalni: dr Bar-
bara Maresz (Górny Śląsk, Bi-
blioteka Śląska w Katowicach), 
dr Barbara Pękalska (Dolny 
Śląsk, Ossolineum Wrocław), 
Danuta Szewczyk-Kłos (Śląsk 
Opolski, Biblioteka Uniwersy-
tetu Opolskiego).
W leksykonie uwzględnione 
zostaną hasła biograficzne 
oraz rzeczowe, jak np. bagaż 
doświadczeń, dziedzictwo, or-
ganizacje kresowe, instytucje 
pamięci, wydarzenia, upa-
miętnienia, kulinaria, sztuka, 
nauka, muzealnictwo, archi-
wistyka itp. Więcej informa-
cji można znaleźć na stronie 
Instytutu Śląskiego (https://
instytutslaski.pl/), w zakładce 
„Leksykon kresowy”.
Organizatorzy pomyśleli o im-
prezach towarzyszących, nie 
wspominając o smacznych 
posiłkach, które w przerwach 
obrad serwowała firma regio-
nalna. W jednej z sal Instytutu 
Śląskiego można było oglądać 
wystawę Bogdana Stanisława 
Kasprowicza „30 lat poezji pol-
sko-ormiańskiej”, w ogrodach 
zaś Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej odbyło się „Spotka-
nie z poezją i piosenką kreso-
wą” w jego wykonaniu. 
 „Awedis” był jednym z patro-
nów medialnych konferencji.

Romana Obrocka

prof. maria kalczyńska podsumowuJe przeBieg konferencJi. fot. r. oBrocka
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abp teodorowicz 
online

Czytelników zainteresowanych 
życiem i dziełem ostatniego 
lwowskiego arcybiskupa Ko-
ścioła ormiańskokatolickiego 
ucieszy niewątpliwie informa-
cja, że monumentalna mono-
grafia „Arcybiskup Józef Teo-
dorowicz (1864-1938). Studia 
i materiały” pod redakcją ks. 
prof. Józefa Wołczańskiego 
została w całości udostępnio-
na online w Bibliotece Cyfro-
wej Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie. Li-
cząca ponad tysiąc stron pra-
ca została wydana w 2017 r. 
przez Wydawnictwo UPJPII. 

w podkaliskieJ wsi

Historię ormiańskiego rodu 
Kreczunowiczów, którzy pier-
wotnie osiedlili się na Kresach 
– w Stanisławowie i Kamieńcu 
Podolskim – a z czasem i w in-
nych częściach Rzeczypospo-
litej, przybliżył czytelnikom 
portalu Życie Kalisza Piotr 
Sobolewski na w artykule „Or-
miański ród w podkaliskiej 
wsi”. W 1862 r. majątek w Ko-
ścielnej Wsi nabył Grzegorz 
Kreczunowicz z myślą o swoim 
synu Józefie. Do 1939 r. za-
rządzały nim cztery pokolenia 
Kreczunowiczów. Dziś „w pod-
kaliskiej wsi” nie mieszka już 
nikt ze starego ormiańskiego 
rodu, jednak ślady jego kil-
kudziesięcioletniej obecności 
na tych ziemiach – w postaci 
dworu z ogrodem, zabudowań 
gospodarczych i rodzinnej ka-
plicy cmentarnej – pozostały 
do dziś.

Jerozolima i ormianie

Ukazała się kolejna książka Clau-
de’a Mutafiana: Jérusalem et les 
Arméniens. O bardzo wczesnej 
obecności Ormian w Palestynie 
świadczy fakt, że wśród czterech 
części starego miasta Jerozolimy 
znajduje się Dzielnica Ormiań-
ska. Praca Claude’a Mutafiana 
obejmuje okres ponad piętna-
stu wieków – od panowania Ti-
granesa (I wieku p.n.e.) aż do 
podboju osmańskiego (1516). 
Bogato ilustrowana publikacja 
w języku francuskim została wy-
dana przez wydawnictwo Belles 
Lettres.

przy kartuskieJ 
kolegiacie

Przed kolegiatą Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny 
w Kartuzach stanął chaczkar. 
To podarunek od miejsco-
wej społeczności ormiańskiej. 
Stanowią ją w głównej mierze 
rodziny zapaśników, którzy – 
dzięki współpracy z klubami 
zapaśniczymi z Eczmiadzynu 
– już od prawie 30 lat startują 
w barwach GKS Cartusia.

ormianie niezłomni

Największy w Polsce pomnik 
Żołnierzy Niezłomnych od-
słonięto 3 września br. na 
terenie Parku Leśnego „Góra 
Cyranowska” w Mielcu. Wśród 
uwiecznionych na monumen-
cie dwunastu żołnierzy pod-
ziemia niepodległościowego, 
którzy w okresie stalinowskie-
go terroru walczyli o wolną 
Polskę, znaleźli się również 
polscy Ormianie. Są to ppłk. 
Walerian Tumanowicz „Jago-
dziński” – członek Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, ska-
zany w procesie pokazowym 
i zamordowany w 1947 r. na 
dziedzińcu więzienia przy 
ul. Montelupich w Krakowie, 
oraz związany z Mielcem por. 
Leon Wanatowicz „Boruta” 
– Sprawiedliwy wśród Naro-
dów Świata, również członek 
WiN, który zmarł w więzieniu 
we Wronkach w 1951 r. Mo-
nument powstał z inicjatywy 
mieleckiego stowarzyszenia 
Klub Historyczny „Prawda 
i Pamięć”. Autorem pomnika 
jest Józef Opala. 

z watykańskich 
archiwów

Materiały archiwalne doty-
czące sytuacji archidiecezji 
lwowskiej w czasie II wojny 
światowej oraz w okresie po-
wojennym (do roku 1958) 
zostały odkryte w Archiwum 
Kongregacji dla Kościołów 
Wschodnich w Watykanie. 
Są wśród nich raporty księży 
o sytuacji Kościoła ormiań-
skiego, dekrety Stolicy Apo-
stolskiej, korespondencja pa-
triarchy Grzegorza Piotra XV 
Agadżaniana oraz petycje Or-
mian z Polski (m. in. Micha-
ła Bohosiewicza, Bronisława 
Roszki i Jana Agopsowicza) 
w sprawie zachowania obrząd-
ku ormiańskiego. Dokumenty 
odnalazł dr Tomasz Krzy-
żowski z Ośrodka Badań nad 
Kulturą Ormiańską w Polsce. 
Zostaną one wkrótce opraco-
wane i opublikowane.

honory, nie honoraria

Na portalu Culture Avenue 
ukazała się rozmowa z Alek-
sandrą Ziółkowską-Boehm 
„Pisanie to honory, nie hono-
raria”. Zasłużona dla pamięci 
o polskich Ormianach autorka 
książek „Dwór Kraśnicy i Hu-
balowy Demon” oraz „Lepszy 
dzień nie przyszedł już” w wy-
wiadzie wspomina lata stu-
denckie, uniwersyteckich pro-
fesorów i swojego pisarskiego 
mistrza – Melchiora Wańko-
wicza. Mówi też o znaczeniu 
nagród literackich. Sama jest 
laureatką wielu wyróżnień; 
w tym roku odebrała dwa ko-
lejne: Absolwent VIP Uniwer-
sytetu Łódzkiego oraz Wybitny 
Polak w USA. Gratulujemy!

Skarbnica polskich Ormian

Ormianie kresowi na Śląsku

Nowe biografie

dziedzictwo | Już w grudniu otwarta zostanie pierwsza w Polsce ekspozy-
cja stała dotycząca historii Ormian polskich.

wydarzenia | Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce otrzymał 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki grant badawczy 
na realizację projektu „Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku”.

wydarzenia | Trwa Rok Łukasiewicza. Widać 
to również w księgarniach.

W skrócie W skrócie

„Skarbnica polskich Ormian 
– wystawa stała w siedzibie 
Fundacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich” – pod taką 
nazwą FKiDOP prowadzi zada-
nie dofinansowane ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultu-
ry – państwowego funduszu 
celowego w ramach progra-
mu „Wspieranie działań mu-
zealnych”. Zadanie otrzymało 
finansowanie w wysokości 126 
954,00 zł, przy całkowitym 
koszcie 150 954,00 zł.

Ekspozycja prezentowana przy 
ul. Świętojerskiej 12 w Warsza-

wie będzie pierwszą w Polsce 
wystawą stałą ukazującą histo-
rię polskich Ormian od czasu 
ich przybycia na ziemie polskie 
w XIV w. do tragedii II wojny 
światowej i powojennego exo-
dusu z Kresów. Narracja eks-
pozycji zostanie zbudowana 
w oparciu o cenne muzealia 
i archiwalia, które znajdują się 
w zbiorach Fundacji, sprawu-
jącej pieczę nad dziedzictwem 
materialnym przedwojennego 

kresowego Kościoła ormiań-
skokatolickiego.
Przygotowanie wystawy i udo-
stępnienie jej zwiedzającym 
będzie możliwe dzięki dofi-
nansowaniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 
a także darowiznom otrzy-
manym od Fundacji Lotto im. 
Haliny Konopackiej oraz Fun-
dacji Profesora Wacława Szy-
balskiego. Szczegóły na www.
dziedzictwo.ormianie.pl.

„Łukasiewicz (…) to nie tyl-
ko ropa, nafta i nowe źródło 
światła, ale także ugruntowana 
postawa chrześcijańska” – pi-
sze w najnowszej biografii ojca 
przemysłu rafineryjnego „Wy-
nalazca i darczyńca” ks. Janusz 
Królikowski (Wydawnictwo 
Biały Kruk). To nowa, ciekawa 
perspektywa. W pracy, boga-
to ilustrowanej archiwalnymi 
materiałami ikonograficznymi 
oraz zdjęciami znanego fo-
tografa Adama Bujaka, znaj-
dziemy wiele interesujących 
faktów dotyczących religijności 
wielkiego odkrywcy, jego za-
angażowania społecznego czy 
– prawie zupełnie nieznanego 
– wkładu w rozwój życia kultu-
ralnego. Trafimy też na przykrą 
niespodziankę: autor publikacji 
jednoznacznie neguje bowiem 

ormiańskie pochodzenie Igna-
cego Łukasiewicza, odnotowy-
wane dotychczas przez innych 
jego biografów.
O ormiańskich korzeniach wy-
nalazcy lampy naftowej wspo-
mina choćby Włodzimierz Bo-
nusiak, którego książka – pod 
chwytliwym tytułem „Szejk 
z Galicji” – trafiła w ręce czy-
telników klika miesięcy wcze-
śniej (Wydawnictwo Libra PL 
Rzeszów). Pod koniec 2021 r. 
pracę biograficzną „Ignacy 
Łukasiewicz. Prometeusz na 
ludzką miarę” autorstwa Piotra 
Franaszka, Pawła Graty, Anny 
Kozickiej-Kołaczkowskiej, Ma-
riusza Ruszela i Grzegorza 
Zamoyskiego wydał też Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy. 
Dla dzieci natomiast nakładem 
Wydawnictwo Literatura, przy 

wsparciu Fundacji PGNiG, 
właśnie ukazała się książka 
edukacyjna Zuzanny Orlińskiej 
„Wszystko jasne! Ignacy Łuka-
siewicz – wielki polski wyna-
lazca” z ilustracjami Marcina 
Minora.
Dodajmy jeszcze, że postaci 
Ignacego Łukasiewicza poświę-
cony został również wrześnio-
wy numer czasopisma histo-
rycznego „Mówią Wieki”.

Redakcja

„Ideą naszego projektu na-
ukowego jest próba uchwyce-
nia dwoistego doświadczenia 
Ormian polskich: z jednej 
strony gwałtownego wyrwania 
z zamieszkiwanych od pokoleń 
miast i majątków kresowych, 
z drugiej – zakorzenienia się 
w nowej śląskiej ojczyźnie” – 
czytamy na stronie interneto-
wej OBKOP.
Badacze chcą zgromadzić 
i usystematyzować ślady te-
go skomplikowanego procesu 
w postaci różnorodnych źródeł 

materialnych (takich jak zasoby 
archiwalne, artykuły praso-
we, pamiętniki, wspomnienia, 
fotografie, rysunki, pamiątki, 
przedmioty kultu), wzbogacając 
je o świadectwa historii mówio-
nej i dokumentację fenomenów 
kultury niematerialnej (nagra-
nia muzyczne, pieśni, kolędy, 
bajki, opowieści, środowiskowe 
obrzędy, zwyczaje kulinarne). 
Materiały pozyskane w czasie 
badań zostaną zebrane i udo-
stępnione w formie archiwum 
cyfrowego. Planowana jest 

również publikacja, zawierają-
ca ich wstępne opracowanie.
Do zespołu badawczego pra-
cującego pod kierownictwem 
dr. Franciszka Wasyla należą: 
prof. Bożena Muszkalska (et-
nomuzykolog), Romana Ob-
rocka (działaczka środowiska 
ormiańskiego na Śląsku), Anna 
Łoś (redaktor Radia Kraków, 
autorka audycji o tematyce et-
nicznej) oraz dr Tomasz Krzy-
żowski i dr Andrzej Gliński 
(historycy). Efekty ich pracy 
poznamy w 2027 r./red.
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o święteJ górze 
polanowskieJ

W ramach cyklu „Pomorze 
na weekend” TV MAX Tele-
wizja Kablowa Koszalin przy-
gotowała dłuższy materiał fil-
mowy na temat Świętej Góry 
Polanowskiej. O historii tego 
miejsca, a także obecności 
Ormian i jej materialnych śla-
dach opowiadali Vahan Hako-
byan oraz Łukasz Trzeciak ze 
Stowarzyszenia Ormiańskiego 
Mer Hajrenik. Całość repor-
tażu jest dostępna w serwisie 
YouTube.

dni kultury 
ormiańskieJ

Od 29 do 31 sierpnia trwały 
w Opolnie-Zdroju Dni Kultu-
ry Ormiańskiej. W programie 
znalazły się prelekcja „O Or-
mianach i ich dziedzictwie kul-
turowym” Anny Olszańskiej, 
prezes Związku Ormian w 
Polsce im ks. abp. Józefa Teo-
dorowicza w Gliwicach, oraz 
wystawa Towarzystwa Ormian 
Polskich TOP we Wrocławiu 
„Dla nowej Ojczyzny. Ormia-
nie Polscy w walce o niepodle-
głą Polskę 1918-2018”, opra-
cowana przez dr. Andrzeja 
Glińskiego. Wśród atrakcji by-
ły zajęcia plastyczne dla dzieci, 
specjały kuchni ormiańskiej, a 
także bajki, podania i legendy 
ormiańskie. Inicjatywa została 
sfinansowana z środków Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 
Również dzięki wsparciu 
MSWiA 10 września z inicjaty-
wy Fundacji Ormiańskiej – Ar-
menian Foundation odbył się 
Dzień Ormiański w Cytadeli 
Warszawskiej. Wydarzenie 
patronatem objął Ambasador 
Republiki Armenii w Polsce 
Samvel Mkrtchian.

piknik charytatywny

Wakacyjny piknik charyta-
tywny na rzecz ormiańskiej 
wspólnoty katolickiej parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w miejscowości 
Panik w Armenii odbył się 
3 lipca br. w Starej Białej nie-
daleko Płocka. Zbierano środ-
ki na renowację zniszczonego 
centrum parafialnego. Wśród 
atrakcji nie mogło zabraknąć 
kącika kultury i przysmaków 
kuchni ormiańskiej. Organi-
zatorami przedsięwzięcia były 
miejscowa Ochotnicza Straż 
Pożarna oraz Grupa Inicja-
tywna przy parafii św. Jadwigi 
Śląskiej. Wśród patronów wy-
darzenia znaleźli się patriar-
cha ormiańskiego Kościoła 
katolickiego Rafał Piotr XXI 
Minassian oraz Zespół Pomo-
cy Kościołowi na Wschodzie 
KEP. To już drugi taki piknik 
zorganizowany przez społecz-
ność Starej Białej. Poprzedni 
odbył się w zimowej scene-
rii – 9 stycznia./ordynariat. 
ormianie.pl.

oBiekt miesiąca

Bogato haftowane ormiańskie 
velum, czyli nakrycie na kielich 
liturgiczny, prezentowane było 
przez cały sierpień w Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
jako „obiekt miesiąca”. Dato-
wana na XIX w. tkanina, spo-
rządzona z delikatnego baweł-
nianego batystu, stanowiła dar 
grupy mieszkańców Charsu 
dla klasztoru św. Jana Chrzci-
ciela w Muszu (tereny obecnej 
Turcji). Był to jeden z najstar-
szych i najznamienitszych mo-
nasterów ormiańskich, znisz-
czony przez Turków podczas 
ludobójstwa Ormian w 1915 r. 
Hafty, wykonane na velum je-
dwabnymi i metalowymi nićmi 
oraz blaszką metalową, przed-
stawiają m.in. Baranka Bożego 
w glorii słonecznej, Chrystusa 
w typie Salvador mundi, św. 
Jana Chrzciciela, św. Szczepa-
na oraz św. Rypsymę.

piotr kondraciuk 
o chaczkarach

Od 10 lat, późnym latem w Ka-
zimierzu Dolnym i Janowcu or-
ganizowany jest przez Fundację 
Spichlerz Kultury przy współ-
pracy wielu innych instytucji 
Pardes Festival – Spotkania 
z Kulturą Żydowską. „Powraca-
my do mitycznego sztetla i po-
znajemy mikrokosmos wielo-
kulturowych miast i miasteczek 
dawnej Polski” – czytamy na 
stronie organizatora imprezy. 
Stąd jest na niej czas i miej-
sce dla głosu Łemków, gre-
kokatolików, Romów, Ormian 
polskich… W tegorocznej 
wrześniowej edycji wziął udział 
dr Piotr Kondraciuk (Muzeum 
Nadwiślańskie), który opowia-
dał o chaczkarach.

abp teodorowicz 
online

Czytelników zainteresowanych 
życiem i dziełem ostatniego 
lwowskiego arcybiskupa Ko-
ścioła ormiańskokatolickiego 
ucieszy niewątpliwie informa-
cja, że monumentalna mono-
grafia „Arcybiskup Józef Teo-
dorowicz (1864-1938). Studia 
i materiały” pod redakcją ks. 
prof. Józefa Wołczańskiego 
została w całości udostępnio-
na online w Bibliotece Cyfro-
wej Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie. Li-
cząca ponad tysiąc stron pra-
ca została wydana w 2017 r. 
przez Wydawnictwo UPJPII. 

w podkaliskieJ wsi

Historię ormiańskiego rodu 
Kreczunowiczów, którzy pier-
wotnie osiedlili się na Kresach 
– w Stanisławowie i Kamieńcu 
Podolskim – a z czasem i w in-
nych częściach Rzeczypospo-
litej, przybliżył czytelnikom 
portalu Życie Kalisza Piotr 
Sobolewski na w artykule „Or-
miański ród w podkaliskiej 
wsi”. W 1862 r. majątek w Ko-
ścielnej Wsi nabył Grzegorz 
Kreczunowicz z myślą o swoim 
synu Józefie. Do 1939 r. za-
rządzały nim cztery pokolenia 
Kreczunowiczów. Dziś „w pod-
kaliskiej wsi” nie mieszka już 
nikt ze starego ormiańskiego 
rodu, jednak ślady jego kil-
kudziesięcioletniej obecności 
na tych ziemiach – w postaci 
dworu z ogrodem, zabudowań 
gospodarczych i rodzinnej ka-
plicy cmentarnej – pozostały 
do dziś.

Jerozolima i ormianie

Ukazała się kolejna książka Clau-
de’a Mutafiana: Jérusalem et les 
Arméniens. O bardzo wczesnej 
obecności Ormian w Palestynie 
świadczy fakt, że wśród czterech 
części starego miasta Jerozolimy 
znajduje się Dzielnica Ormiań-
ska. Praca Claude’a Mutafiana 
obejmuje okres ponad piętna-
stu wieków – od panowania Ti-
granesa (I wieku p.n.e.) aż do 
podboju osmańskiego (1516). 
Bogato ilustrowana publikacja 
w języku francuskim została wy-
dana przez wydawnictwo Belles 
Lettres.

przy kartuskieJ 
kolegiacie

Przed kolegiatą Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny 
w Kartuzach stanął chaczkar. 
To podarunek od miejsco-
wej społeczności ormiańskiej. 
Stanowią ją w głównej mierze 
rodziny zapaśników, którzy – 
dzięki współpracy z klubami 
zapaśniczymi z Eczmiadzynu 
– już od prawie 30 lat startują 
w barwach GKS Cartusia.

Odkrywają swoje korzenie

Godzina Wschodu Słońca

wydarzenia | Już po raz 15. Fundacja Ormiańska – Armenian Foundation 
zorganizowała wakacyjny wyjazd z cyklu „Kuty nad Czeremoszem. Mała 
stolica Ormian”. 

wydarzenia | Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku podczas Festiwalu Muzyki 
Dawnej „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu wybrzmiał ormiański śpiew.

W skrócieW skrócie

Impreza może poszczycić się 
już trzydziestoletnią tradycją 
i różnorodną ofertą programo-
wą. Koncert poprzedzają z re-
guły kilkudniowe warsztaty, 
prowadzone przede wszystkim 
z festiwalowym chórem. Po 
takich trzydniowych przygo-
towaniach rankiem 27 sierp-
nia w cerkwi greckokatolickiej 
Chór Festiwalowy pod dyrekcją 
Andrija Szkrabiuka ze Lwowa 
wyśpiewał „Godzinę Wschodu 
Słońca: ormiańską jutrznię”. 
Wśród wykonawców byli ks. 
prof. Józef Naumowicz oraz Ja-
kub Szyszko.

Po koncercie na festiwalowym 
profilu na Facebooku pojawił 
się entuzjastyczny post: „Sobo-
ta była intensywna i porusza-
jąca. Najpierw rano cudowna 
Jutrznia Ormiańska przygoto-
wana przez Chór Festiwalowy 
pod kierownictwem Andrija 
Szkrabiuka, a wieczorem kon-
cert Bruno Cocseta grającego 
razem z Les Basses Réunies 
oraz Marcinem Świątkiewi-
czem na klawesynie. Oglądaj-
cie, wspominajcie, nam się 
w oku łza pojawiła, ale była 
to łza radości z tego pięknego 
czasu”.

Z oczywistych przyczyn wypra-
wa na Ukrainę nie była jednak 
możliwa. Uczestnicy wyruszyli 
więc do Rumunii.
Wyjazd integracyjny dla dzieci 
i młodzieży pochodzenia or-
miańskiego odbył się w dniach 
31 lipca – 9 sierpnia. Zanim 
jednak żądni wiedzy młodzi 
podróżnicy dotarli do Rumu-
nii, uczcili Rok Łukasiewicza, 
zwiedzając Muzeum Przemy-
słu Naftowego i Gazowniczego 
w Bóbrce oraz zapalając znicz 
na grobie Ignacego i Honoraty 
Łukasiewiczów na cmentarzu 
w Zręcinie.
Kilkudniowy pobyt w Botosza-
nach, Serecie, Suczawie i Jas-
sach był okazją do poznawania 
dziedzictwa przodków i wkła-
du Ormian w rozwój tych te-
renów. Młodzi wolontariusze 
nie ograniczyli się jednak tyl-
ko do zwiedzania ormiańskich 
kościołów czy klasztorów, ale 
jak zwykle prowadzili rów-
nież prace inwentaryzacyjne, 
m.in. na cmentarzu w Serecie, 
gdzie poszukiwali nagrobków 
Ormian polskich. W czasie 
wyjazdu spotkali się również 
z przedstawicielami społecz-
ności ormiańskiej w Rumunii. 
Każdego wieczoru zaś wystę-
powali przed grupą z prezenta-
cjami o zwiedzanych miejscach 
oraz o swoich ormiańskich ko-
rzeniach. Był również czas na 
odpoczynek i wakacyjny relaks 
na basenie. A przede wszyst-
kim okazja do długich rozmów 
i integracji młodzieży z róż-
nych stron Polski. 
Projekt został zrealizowany 
dzięki wsparciu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Polskiej Fundacji 
Narodowej oraz Narodowego 

Instytutu Polskiego Dziedzic-
twa Kulturowego za Granicą 
Polonika.
Wyprawa do Rumunii to jed-
nak nie jedyna propozycja, 
jaką Fundacja Ormiańska – 
Armenian Foundation przygo-
towała dla młodzieży tego lata. 
W dniach 20-22 lipca odbyły 
się w Warszawie warsztaty 
tworzenia gry mobilnej na te-
lefony „Ormiański Arcybiskup 
Józef T. Teodorowicz, obrońca 
polskiego Śląska”, w których 
wzięli udział nastolatkowie 

z ormiańskich rodzin z całej 
Polski. Efekty ich pracy mają 
wkrótce zostać udostępnione 
dla wszystkich zainteresowa-
nych tą tematyką. Natomiast 15 
czerwca w XXV Liceum Ogól-
nokształcącym im. Stefana Że-
romskiego w Krakowie prze-
prowadzone zostały warsztaty 
„Ormianie w Armii Krajowej”. 
Na ich zakończenie uczniowie 
zapalili znicze na symbolicz-
nym grobie ppłk. Waleriana 
Tumanowicza na Cmentarzu 
Rakowickim./red.

uczestnicy wyJazdu w serecie. fot. fundacJa ormiańska – armenian 
foundation/faceBook

cerkiew greckokatolicka w Jarosławiu. chór festiwalowy pod dyrekcJą 
andriJa szkraBiuka wykonuJe „ormiańską Jutrznię”. wśród wykonawców 
ks. prof. Józef naumowicz i JakuB szyszko 
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Dlaczego wybrał Pan właśnie 
studia bliskowschodnie?
Wybór ten od początku zwią-
zany był z pragnieniem służe-
nia Kościołowi ormiańskiemu. 
W 2014 r. po raz pierwszy 
brałem udział w ormiańskiej 
Mszy i poczułem, że to moja 
życiowa droga. Zakochałem 
się w ormiańskiej duchowości 
i liturgii.
Nie miałem jednak możliwości, 
aby zostać ormiańskim klery-
kiem. Byłem dziewiętnastolet-
nim chłopakiem, znanym tylko 
kilku księżom posługującym 
Ormianom w Polsce. Wśród 
duchowieństwa ormiańskiego 
byłem nieznany i żaden biskup 

nie przyjąłby do seminarium 
tak młodego Polaka, bo akurat 
mu się spodobały ormiańskie 
szaty i śpiew, a za dwa lata 
pewnie mu się „odwidzi”.
Wtedy podążyłem za radą 
naszych księży, aby najpierw 
skończyć studia, które przy-
gotowałyby mnie do służby na 
Wschodzie. W Polsce nie było 
jednak armenistyki jako osob-
nego kierunku studiów. Po-
zostało mi wybrać inny język, 
który byłby pomocny w pra-
cy z Ormianami. Jak wiemy, 
współcześnie naród ormiań-
ski dzieli się na dwie grupy 
językowe: język wschodnio-
ormiański – używany w Ar-
menii, i zachodnioormiański 
– powszechny wśród Ormian 
na Bliskim Wschodzie. Obie 
grupy posługują się również 
językiem zamieszkiwanego 
regionu: wschodni Ormia-
nie – rosyjskim, a Ormianie 
z Bliskiego Wschodu – arab-
skim. Ostatecznie mój wybór 
padł na ten drugi i w 2015 r. 
rozpocząłem studia bliskow-
schodnie na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, natomiast rok 
później – studia filozoficzno-
teologiczne na Uniwersyte-
cie Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie. W zeszłym roku 
je zakończyłem.

Czy to droga do pełnego ka-
płaństwa? Czy tylko chęć po-
znania rytu ormiańskiego?
Od początku traktowałem to 
jako drogę to pełnego kapłań-
stwa w obrządku ormiańskim, 
który uważałem za swój własny, 
co w 2020 r. nabrało formy 
prawnej poprzez zgodę Stolicy 
Apostolskiej na moje oficjal-
ne przejście do Kościoła Or-
miańskiego. Przez ostatni rok 
przebywałem w seminarium 
w Erywaniu, już jako kleryk,  

ucząc się intensywnie języka 
ormiańskiego. We wrześniu 
udaję się znowu do Armenii, 
by kontynuować naukę.

Kto to jest kantor? 
Najkrócej można powiedzieć, 
że kantor to śpiewak, który 
intonuje i wykonuje śpiewy 
w trakcie liturgii. W liturgii 
ormiańskiej mamy niejako 
dwa ośrodki śpiewu: diakon 
(orm. sarkawag) bądź diako-
ni, którzy wykonują właści-
we sobie śpiewy i wezwania 
z prezbiterium, oraz chór 
(orm. jerkczakhumb), który 
wykonuje części stałe Mszy 
i szarakany z przeznaczonego 

miejsca poza prezbiterium. 
W liturgii ormiańskiej, aby 
wykonywać śpiewy diakońskie, 
nie trzeba być diakonem. Pod 
jego nieobecność może to 
robić świecki wierny służący 
przy ołtarzu jako ministrant. 
Śpiewy chóru może natomiast 
wykonywać sam kantor lub 
chór pod jego przewodnic-
twem. Charakterystyczne dla 
ormiańskiej muzyki liturgicz-
nej są szarakany, które swoje 
źródło mają jeszcze w muzy-
ce przedchrześcijańskiej, oraz 
podział na głosy (na każdy 
dzień inny).

Zapytałem, gdyż wiem, że peł-
nił Pan tę funkcję, podobno 
nawet w Egipcie?
Tak. Na początku śpiewałem 
w Polsce w trakcie Mszy or-
miańskich odprawianych przez 
ks. Tadeusza Isakowicza-Zale-
skiego. Nie miałem żadnego 
przygotowania muzycznego, 
nie znałem również języka or-
miańskiego. Wszystko zaczęło 
się od praktyki. Wielu rzeczy 
nauczyłem się w Erywaniu już 
jako kleryk ormiański. Jeśli 
chodzi o Egipt, to nie wszy-
scy Ormianie znają tam swój 
język. W tym kraju działają 
dwie parafie: w Kairze (ka-
tedralna) oraz w Heliopolis, 
gdzie mieszka większość Or-
mian. Przy katedrze nie ma 
wielu wiernych, gdyż duża ich 
część wyemigrowała po wy-
darzeniach Arabskiej Wiosny. 
Mieszkałem niedaleko kate-
dry i zdarzało się, że na Mszy 
byłem sam. Wtedy liturgię 
odprawiano po ormiańsku, 
jeśli jednak byli inni wierni, to 
już po arabsku. Sam zapropo-
nowałem, że mogę śpiewać, 
gdyż znam śpiewy z liturgii 
ormiańskiej, i biskup chętnie 
na to się zgodził.

Czy pokusiłby się Pan o opisa-
nie różnic doktrynalnych mię-
dzy naszymi Kościołami? 
Między Kościołem ormiańsko-
katolickim a rzymskokatolic-
kim, rzecz jasna, różnic dok-
trynalnych nie ma. Jesteśmy 
jednym Kościołem, z jedną 
wiarą, ale różną tradycją, dys-
cypliną i liturgią. Jeśli zaś chodzi 
o różnice doktrynalne między 
Kościołem katolickim a Or-
miańskim Kościołem Apostol-
skim, to ich rozdział miał miej-
sce w V w., kiedy to delegacja 
Kościoła Ormiańskiego z racji 
wojny z Persją nie była w sta-
nie wziąć udziału w soborze  
powszechnym w Chalcedonie 

w 451 r. Dyskutowano i opraco-
wano wówczas naukę o dwóch 
naturach Chrystusa (boskiej 
i ludzkiej). Była to reakcja na 
herezję monofizytyzmu, czyli 
poglądu, że Chrystus ma tylko 
jedną naturę bosko-ludzką. 
Monofizyci twierdzili, że ludzka 
natura Chrystusa w zetknięciu 
z boską rozpuściła się w niej 
jak kropla wina zupełnie miesza 
się z wodą, kiedy wpadnie do 
bezkresnego oceanu. Monofizy-
tyzm, który zbyt bardzo skupiał 
się na boskości Chrystusa, de-
precjonując jego człowieczeń-
stwo, był reakcją na wcześniej-
szą herezję nestorianizmu, która 
z kolei za bardzo oddzielała od 
siebie bóstwo i człowieczeństwo 
Chrystusa, tak że można było 
niekiedy odnieść wrażenie, że 
nestorianie rozróżniają dwie 
osoby: Chrystysa-Boga i Chry-
stusa-Człowieka. Nauka chry-
stologiczna osiągnięta na sobo-
rze chalcedońskim jest niejako 
złotym środkiem, gdyż głosi, 
że w Chrystusie dwie natury 
(boska i ludzka) zjednoczyły się 
„bez zmiany, bez pomieszania, 
bez rozdzielenia i bez rozłącze-
nia”. Doktryna o unii hiposta-
tycznej jest wyznawana przez 
Kościół katolicki i Kościoły pra-
wosławne.
Nieobecni na soborze chalce-
dońskim Ormianie uznali ją 
jednak za zbliżoną do wcze-
śniejszej herezji nestorianizmu. 
Stało się to na skutek różnic 
językowych i wzajemnego nie-
zrozumienia. Na swoim lokal-
nym synodzie w Dwinie w VI w.  
Kościół Ormiański odrzucił 
zarówno naukę chalcedońską, 
jak i herezję monofizytyzmu. 
Zawiłe kwestie chrystologicz-
ne zostały wyjaśnione w XX w. 
w dialogu ekumenicznym mię-
dzy Kościołem Ormiańskim 
a Kościołem katolickim.

Obecnie ważniejszą dyskuto-
waną sprawą doktrynalną, któ-
ra ma duży wpływ na różnice 
w funkcjonowaniu obydwu 
Kościołów, jest pozycja papie-
ża, który jako biskup Rzymu 
ma najwyższą władzę nad ca-
łym Kościołem Powszechnym, 
a także kwestia jego nieomyl-
ności w sprawach wiary i mo-
ralności. Taki model jest obcy 
Apostolskiemu Kościołowi Or-
miańskiemu, który – podob-
nie jak Kościoły prawosławne 
– mówi o autonomii poszcze-
gólnych wspólnot lokalnych, 
wskazując, że sprawy sporne 
powinny być rozwiązywane na 
soborze.

Oprócz tego istnieją także 
pewne różnice w kwestiach 
małżeństwa i w podejściu do 
niektórych zagadnień moral-
nych. 

Proszę opisać Pana podróże, 
inspiracje podróżnicze. 
Mam pewien stały trójkąt po-
dróżniczy: Bałkany, Kaukaz, 
Bliski Wschód – i raczej poza 
niego nie wykraczam. Pierw-
szą podróż na Bałkany odby-
łem w 2014 r. i zakochałem 
się w tym regionie. To nie-
zwykłe miejsce zetknięcia się 
trzech religii i kultur: prawo-
sławia, katolicyzmu i islamu. 
Niezwykły jest też sposób ich 
przenikania się. Przykładowo 
w okręgu Wojwodiny w pół-
nocnej Serbii, która przez 
długi czas pozostawała częścią 
Austro-Węgier, prawosławne 
cerkwie wyglądają jak katolic-
kie barokowe kościoły i dopie-
ro ikonostas wewnątrz świątyni 
informuje nas, że nie jesteśmy 
w rzymskokatolickim kościele. 
Jeśli ktoś chce spotkać się ze 
wschodnim chrześcijaństwem 
czy kulturą islamu, to Bałkany 
dla Polaków są optymalnym 
i tanim kierunkiem.
Podróże na Bliski Wschód by-
ły związane z moimi studiami. 
Przez pół roku przebywałem 
na stypendium na uniwer-
sytecie w Jordanii, a później 
rok spędziłem w Egipcie na 
Uniwersytecie Amerykańskim 
w Kairze. Oprócz tego w cza-
sie wakacji pracowałem tak-
że w Wikariacie Apostolskim 
w Aleppo, w Syrii. Wyjazd tam 
były moim pragnieniem, gdyż 
bardzo interesowałem się trwa-
jącą wojną i losem chrześcijan. 
Na ten temat napisałem także 
moją pracę magisterską. Udało 
mi się odwiedzić ten kraj dwu-
krotnie: w 2016 i 2018 r. 

Co Pan robił w tym dość nie-
bezpiecznym miejscu? 
Będąc na studiach w Jordanii, 
dowiedziałem się, że w Sy-
rii potrzebują wolontariuszy. 
W wakacje 2018 r. pracowa-
łem jako wolontariusz w wi-
kariacie w Aleppo. Wówczas 
zdarzały się tylko pojedyncze 
ostrzały, które rozświetlały 
niebo. Intensywne walki miały 
miejsce podczas ofensyw, ja 
byłem na szczęście w spokoj-
niejszym okresie. 

Czy był Pan też w sąsiednim 
Libanie? 
Kilkakrotnie. W Libanie mie-
ści się siedziba patriarchatu 

ormiańskokatolickiego. Sami 
Libańczycy są bardzo podzie-
lonym społeczeństwem. Jako 
ciekawostkę podam fakt, że 
część z nich nie uważa się za 
Arabów, tylko za potomków 
starożytnych Fenicjan. Silne 
były też zawsze związki tego 
kraju z Zachodem, w szczegól-
ności z Francją. Ostatnio jed-
nak stosunki demograficzne 
mocno zmieniła tam olbrzymia 
imigracja z sąsiedniej Syrii. 
Kraj jest obecnie niestabilny 
z uwagi na kryzys ekonomicz-
ny.
Jeśli chodzi o wyprawy na Kau-
kaz, to była to głównie Arme-
nia. Udało mi się także odwie-
dzić Górski Karabach jeszcze 
przed wojną w 2020 r. 

Czy ma Pan kolejne plany po-
dróżnicze? 
Chciałbym odwiedzić dwa kra-
je na Bliskim Wschodzie, gdzie 
wciąż jeszcze istnieją struktury 
administracyjne Kościoła or-
miańskokatolickiego. Mam na 
myśli Iran i Irak. Kraje te mają 
długą historię obecności spo-
łeczności ormiańskiej, która 
obecnie bardzo szybko się kur-
czy na całym Bliskim Wscho-
dzie. Dla przykładu: Iran ma 
ormiańskokatolickie biskup-
stwo w Teheranie, a społecz-
ność Ormian katolików liczyła 
tam kilka tysięcy wiernych. 
Obecnie to zaledwie 150 osób 
w całym kraju, a ormiańskoka-
tolicki biskup w Teheranie re-
zyduje sam, nie mając w ogóle 
duchowieństwa diecezjalnego.

Jak wygląda sytuacja chrześci-
jan na Bliskim Wschodzie?
W ciągu ostatnich dwudzie-
stu lat ich liczba drastycznie 
spadła i trend ten zdaje się 
utrzymywać. Natomiast wiara 
tych, którzy pozostali pomimo 

WYWIAD| Z Jakubem Szyszko, klerykiem ormiańskim, absolwentem studiów bliskowschodnich na Uniwersytecie Jagielloń-
skim i studiów filozoficzno-teologicznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz stypendystą na uczel-
niach w Jordanii i Egipcie, rozmawia Andrzej Gliński.

ZAKOCHAŁEM SIę W LITURGII 
I DUCHOWOŚCI ORMIAńSKIEJ
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prześladowań, jest bardzo ży-
wa i głęboka. W Aleppo, gdzie 
pracowałem, w 2018 r. doszło 
do swego rodzaju oddolnej unii 
pomiędzy tamtejszymi wyznaw-
cami Chrystusa. Zagrożenie ze 
strony radykalnego islamu tak 
scaliło tamtejszą społeczność, 
że dla prostego chrześcijanina 
różnic doktrynalnych pomię-
dzy Kościołami praktycznie 
nie ma. Katolik może bez pro-
blemu pójść do Kościoła pra-
wosławnego, Syriackiego czy 
Apostolskiego Ormiańskiego 
i otrzymać tam Komunię Świę-
tą. Podobnie wierni innych 
Kościołów uczęszczają na Msze 
katolickie. Małżeństwa miesza-
ne są bardzo częste. To nie jest 
jednak tak, że panuje jakiś in-
dyferentyzm i te różnice i spo-
ry teologiczne przestały ist-
nieć. One są, ale prości ludzie 
i księża zostawiają ten problem 
do rozwiązania teologom i bi-
skupom, sami natomiast żyją 
w jedności wzorem pierwszych 
chrześcijan i są świadectwem 
dla reszty chrześcijańskiego 
świata. 
Niestety, z powodu braku per-
spektyw nasila się migracja 
chrześcijan do Europy i Ame-
ryki, i jest to społeczność 
wymierająca. Wojna w Syrii 
spowodowała ogromny exodus 
chrześcijańskich obywateli te-
go kraju. Dzisiaj podobna sy-
tuacja ma miejsce w pogrążo-
nym w kryzysie Libanie, który 
był najbardziej chrześcijań-
skim krajem Bliskiego Wscho-
du. Większość młodych ludzi, 
których poznałem w Aleppo 
cztery lata temu, dziś mieszka 
już na stałe w Skandynawii lub 
Europie Zachodniej i raczej 
nie myśli o powrocie. Kiedyś 
chrześcijanie i muzułmanie ży-
li swobodnie i w pokoju między 
sobą, jednak fala islamskiego 
fundamentalizmu drastycz-
nie to zmieniła i identyfikacja 
chrześcijan ze swoimi państwa-
mi zmniejszyła się.

Czym różnią się społeczności 
chrześcijan na Bliskim Wscho-
dzie?
Każdy kraj bliskowschodni ma 
swoją chrześcijańską specy-
fikę. Wszędzie istnieje jedna 
dominująca grupa wyznawców 
Chrystusa. W Egipcie są to 
Koptowie, w Libanie katoliccy 
maronici, w Iraku zaś Asyryj-
czycy i Chaldejczycy. W Syrii 
z kolei melchici, czyli arabscy 
prawosławni i grekokatolicy.
Koptowie są najliczniejszą gru-
pą chrześcijan, gdyż stanowią 
około 20 proc. społeczeństwa 
egipskiego, co daje zawrotną 
liczbę 20 milionów ludzi. Ko-
ściół koptyjski wywodzi się od 
św. Marka Ewangelisty i po-
dobnie jak Kościół Ormiań-
ski odrzucił w V w. uchwały 
soboru chalcedońskiego. Jest 
to Kościół obecnie bardzo ży-
wy, z bogatą tradycją mona-
styczną i pustelniczą. Byłem 
przez trzy dni na duchowych 
rekolekcjach w koptyjskim 
klasztorze św. Menasa koło 
Aleksandrii. Tamtejsza wspól-
nota zakonna liczyła około stu 
mnichów, a na ołtarzach tam-
tejszej katedry liturgia była  

sprawowana  niemalże bez 
przerwy. Inne wspólnoty mo-
nastyczne w Egipcie liczą na-
wet 120–150 zakonników. Jest 
to liczba obecnie niespotykana 
w Polsce i Europie. Duchowni 
koptyjscy z reguły są żonaci. 
Jeżeli ktoś chce wybrać życie 
w celibacie, to idzie na pusty-
nię, do klasztoru, natomiast 
księżom posługującym wśród 
ludzi nawet wskazane jest po-
siadanie rodziny.
W Libanie dominujący jest 
Kościół maronicki. Maronici 
uważają, że zawsze byli częścią 
Kościoła katolickiego i nigdy 
nie zerwali tej jedności. Jako 
najliczniejsza grupa chrześci-
jańska mieli też duży wpływ 
na libańską politykę, co zawsze 
bardziej zbliżało Liban do Za-
chodu niż innych krajów arab-
skich.
W Syrii największą grupą są 
melchici. Nazwa pochodzi od 

arabskiego słowa malik, ozna-
czającego króla lub cesarza. 
Mechici byli nazywani „ludźmi 
cesarza”, gdyż w czasie wspo-
mnianych już konfliktów teolo-
gicznych w V w. pozostali wier-
ni Kościołowi powszechnemu, 
a zatem i również cesarzowi 
bizantyjskiemu. Powodowało 
to napięcia po muzułmańskim 
podboju Syrii w VII w., gdyż 
zwierzchnictwo religijne mel-
chitów było niezależne od mu-
zułmańskiego kalifatu.
Irak jest ojczyzną Asyryjczyków, 
czyli wiernych Kościoła nesto-
riańskiego, który odłączył się 
od Kościoła powszechnego na 
fali pierwszej herezji chrystolo-
gicznej, a zatem jeszcze przed 
Ormianami i Koptami. Chal-
dejczycy to z kolei asyryjscy 
katolicy, którzy przyjęli unię 
z Rzymem, zachowując własny 
ryt i tradycję i akceptując na-
ukę soboru chalcedońskiego. 

Iraccy chrześcijanie uważają się 
za potomków starożytnej Babi-
lonii i Asyrii – państw, które 
często pojawiają się na kartach 
Biblii. Ma to silny wpływ na po-
czucie ich własnej tożsamości. 
Ciekawostką z życia Kościoła 
Asyryjskiego jest to, że wyko-
nał on wielką misję ewangeli-
zacyjną w pierwszym tysiącle-
ciu chrześcijaństwa. Asyryjscy 
misjonarze dotarli aż do Chin 
i Indii. W tym czasie patriarcha 
Kościoła Asyryjskiego miał pod 
swoją jurysdykcją kilkukrotne 
większe terytorium niż papież 
rzymski. Wysiłek misjonarzy 
został jednak w dużej mierze 
zaprzepaszczony, gdyż Asy-
ryjczycy uparcie trzymali się 
w liturgii języka aramejskiego 
i nie chcieli jej przetłumaczyć 
na lokalne języki wschodnich 
ludów. Po podboju mongol-
skim spowodowało to znaczący 
zanik chrześcijan na Dalekim 

Wschodzie, gdyż wspólnoty te 
po utracie kontaktu z centrum 
w Babilonii nie były w stanie 
same przystosować się do no-
wych warunków. Jedynym Ko-
ściołem, który przetrwał do 
naszych czasów z misjonar-
skiej pracy Asyryjczyków, jest 
Kościół syromalabarski w In-
diach.

A gdzie na Bliskim Wschodzie 
spotkamy Ormian?
W każdym z tych krajów obec-
na jest diaspora ormiańska. 
W wieku XX największym jej 
centrum stał się Liban. Po 
pierwsze, za sprawą Ormian 
z Anatolii, którzy osiedlili się tam 
po ludobójstwie 1915 r. Dru-
gim impulsem stała się utrata 
niepodległości przez Armenię 
i jej włączenie do ZSRR. Wów-
czas centrum duchowym dla 
Ormian stał się patriarchat Ko-
ścioła Apostolskiego w Anteljas  

w Libanie, a dla Ormian katoli-
ków – patriarchat w Bzommar. 
Kościół katolicki w samej Ar-
menii został kompletnie znisz-
czony, Apostolski zaś stał się 
nieliczny i kontrolowany przez 
sowieckie służby. Liban nawet 
obecnie jest jedynym krajem 
poza Armenią, gdzie dzieci Or-
mian mogą otrzymać szkolną 
edukację w całości w języku 
ormiańskim. 
Bliski Wschód przez cały XX w. 
był dla Ormian centrum du-
chowym i intelektualnym, gdyż 
ich ojczyzna pozostawała czę-
ścią Związku Radzieckiego. Sy-
tuację zmieniły wojny i rewolu-
cje, które przetoczyły się przez 
region w XXI w. i uczyniły go 
dla znacznej części ormiańskiej 
diaspory niezdatnym do życia, 
co przekłada się na migrację 
do krajów Zachodu, ale także 
do samej Armenii. To bardzo 
ciekawy proces, gdyż Republi-

ka Armenii jest zamieszkiwana 
przez wschodnich Ormian, 
których mentalność została 
w dodatku ukształtowana przez 
czasy sowieckie. Teraz przyjeż-
dżają tam zachodni Ormianie. 
Te dwie mentalności obecnie 
się spotykają i wchodzą w inte-
rakcje w rzeczach poważnych 
i błahych. Przykładowo: szisza, 
czyli fajka wodna, która jest 
bardzo powszechnym środkiem 
relaksu w krajach arabskich, za 
sprawą Ormian z diaspory sta-
je się obecnie coraz bardziej 
popularna w samej Armenii. 
Mój znajomy Ormianin z Syrii 
wspomina, że gdy przyjechał 
do Armenii w 2012 r. i palił 
z kolegami sziszę przy Kaska-
dach w Erywaniu, podeszli do 
nich policjanci, gdyż nie wie-
dzieli, co to jest, i myśleli, że 
to jakiś narkotyk. Dzisiaj w tym 
samym miejscu wszystkie ba-
ry i restauracje oferują sziszę 

i nawet wschodni Ormianie 
zaczynają ją palić. To wszystko 
zdarzyło się w przeciągu ostat-
nich dziesięciu lat.

Jak Ormianie koegzystują z in-
nymi narodowościami w kra-
jach Bliskiego Wschodu?
Pokojowo. Nie było raczej 
konfliktów między Ormiana-
mi a innymi chrześcijanami 
czy muzułmanami. Nawet 
w czasie libańskiej wojny do-
mowej, w której maronici 
walczyli z ugrupowaniami pa-
lestyńskimi, arabskimi i isla-
mistycznymi, Ormianie unikali 
zaangażowania się w konflikt 
i ograniczyli się do stworze-
nia własnych oddziałów, któ-
re zabezpieczały ormiańskie 
dzielnice i osiedla w Bejrucie. 
W wieku XX, który był epoką 
świeckich reżimów arabskich, 
Ormianie cieszyli się należytą 
autonomią i swobodą, a tak-

że mieli zapewnione miejsca 
w parlamentach tych krajów.

Na koniec muszę jeszcze za-
pytać o Pana plany na przy-
szłość. Wiem, że to zależy od 
Pańskich przełożonych, ale jak 
Pan to widzi? Gdzie chciałby 
Pan pracować?
Nie jest aż tak ważne – gdzie, 
ważne – z kim. Wspaniale 
mieć dobrych współbraci. Na 
pewno jednak chciałbym, jeśli 
przełożeni się zgodzą, konty-
nuować ścieżkę naukową i zro-
bić doktorat z teologii, liturgii 
wschodniej. Wydaje mi się, 
że w Polsce mógłbym być na 
doktoracie oraz duszpasterzo-
wać polskim Ormianom. Będę 
jednak pracować tam, gdzie 
będę potrzebny, czy to w Ar-
menii, w Gruzji, czy na Bliskim 
Wschodzie.

Dziękuję za rozmowę.

JakuB szyszko podczas Jutrzni ormiańskieJ na festiwalu pieśń naszych korzeni w Jarosławiu, fot. aleksandra Bednarz
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Na kieleckim cmentarzu
WspomNIENIE | Historyk z Kielc, dr Paweł Grzesik, odszukał groby  
rodziny Kiebabczych na Cmentarzu Komunalnym w Kielcach. Udało się 
to dzięki książce Teresy i Zdzisława Sabatów „Cmentarze i groby prawo-
sławne w województwie świętokrzyskim”, wydanej w Kielcach w 2020 r.

„Groby Anny i Dzerona są na-
przeciw Ueronia i Niny. Wszyst-
kie inskrypcje na nagrobkach 
są w języku rosyjskim, pisane 
cyrylicą, czytelne. Miejsce było 
bardzo zaniedbane, całe po-
kryte połamanymi gałęziami. 
Kamienny krzyż z nagrobka 
Dzerona odnalazłem leżący 
przed nagrobkiem, przykryty 
liśćmi… Uznałem, że należy 
tę kwaterę wysprzątać, a na-
grobki poddać renowacji. Tym 
bardziej, że ta ormiańska ro-
dzina zapisała się w historii 
Kielc i są to jedyne znane mi 
nagrobki Ormian w Kielcach 
z przełomu XIX i XX wieku. 
Powiadomiłem Lindę Hitch-
cock w Stanach Zjednoczo-

nych, jedyną prawnuczkę Marii 
Kiebabczy, która wzruszyła się 
odnalezieniem tych nagrob-
ków. Nawiązałem również kon-
takt z Dariuszem Toborkiem, 
kierownikiem Cmentarzy Ko-
munalnych w Kielcach, który 
potwierdził, że kwatera, gdzie 
są nagrobki Kiebabczych, znaj-
duje się w tej części dawnego 
cmentarza prawosławnego, 
która obecnie należy do cmen-
tarza komunalnego (dawny 
obszar cmentarza prawosław-
nego został podzielony na 
dwa cmentarze: prawosławny 
i komunalny). Pan Toborek 
podszedł do sprawy z dużym 
zaangażowaniem i profesjona-
lizmem. Dzięki pracownikom 

cmentarza komunalnego miej-
sce z nagrobkami Kiebabczych 
zostało oczyszczone i wygra-
bione” – pisze Paweł Grzesik.
Historyk nawiązał również kon-
takt ze Stanisławem Szrekiem, 
prezesem Stowarzyszenia 
Ochrony Dziedzictwa Narodo-
wego w Kielcach, które orga-
nizuje kwesty na cmentarzach 
i prowadzi renowacje starych 
nagrobków. Po wizytacji gro-
bów Kiebabczych obiecał on, 
że renowacja tych nagrobków 
zostanie wpisana do planu Sto-
warzyszenia na bieżący rok.
Dzięki działaniom dr. Pawła 
Grzesika ostatnie ślady or-
miańskiej rodziny Kiebabczych 
w Kielcach zostaną uratowa-

ne, za co bardzo dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym 
w ocalenie tych pamiątek. 
Ormiańską rodzinę Kiebab-
czych, m.in. Marię – kielecką 
bizneswoman, prowadzącą 
przed laty w Kielcach sieć 
charakterystycznych kiosków 

z prasą, przypominamy nie 
po raz pierwszy. Więcej infor-
macji można znaleźć np. pod 
linkiem: https://dziedzictwo.
ormianie.pl/rodzina-kebabczy-
w-strefie-weekendowej-radia-
kielce/

red

Pamiętajmy 
o naszych zmarłych
Szanowni Państwo, Drodzy 
Czytelnicy!
Zbliża się święto Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny. 
Będziemy odwiedzać groby 
naszych bliskich zmarłych, 
aby zapalić świeczkę, zmówić 
modlitwę. Prosimy gorąco, aby 
przy tej okazji sfotografować 
nagrobek i przesłać zdjęcie na 
adres redakcji: awedis@ormia-
nie.pl. Jeżeli możliwe – z krótką 
notatką. Fotografie opublikuje-
my w poniżej opisanej w za-
kładce. 
Nasz apel zbiega się z ukaza-
niem się książki „Uszanujmy 
zmarłych”, wydanej przez Wy-
dawnictwo Naukowe Chrześci-

jańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie (2022), a poda-
rowanej do zbiorów Fundacja 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich. Plik pdf książki jest 
opublikowany w zakładce „Da-
ry dla Fundacji Kultury i dzie-
dzictwa Ormian Polskich” na 
stronie Wirtualnego Archiwum 
Polskich Ormian – www.archi-
wum.ormianie.pl (dział „Książ-
ki i artykuły”). Na stronie 166 
książki w artykule „Groby Or-
mian polskich” zostały odno-
towane starania i działania po-
dejmowane przez FKiDOP na 
rzecz upamiętnienia naszych 
zmarłych.

Redakcja

Fotografie nagrobków rodzi-
ny Kiebabczy (patrz: poni-
żej) opublikowaliśmy również 
w jednej z zakładek Wirtualne-
go Archiwum: Wirtualny Świat 
Polskich Ormian (www.ormia-
nie.pl) g Wirtualne Archiwum 
Polskich Ormian: g Cmenta-
rze g Nagrobki ormiańskie 
g Polska – dziś. W zakładce 
tej znaleźć można zdjęcia ok. 
110 nagrobków z cmentarzy 
w różnych miejscowościach 
współczesnej Polski. W ostat-
nim czasie, dzięki uprzejmości 
naszych Czytelników, ale też 
wyszukiwarce www.grobonet.
pl, pojawiło się tam kilka cie-
kawych nagrobków.

Ormianie wielu ksiąg
WYDARZENIA | III Międzynarodowa Konferencja 
Proweniencyjna poświęcona została mniejszo-
ściom religijnym i etnicznym, w tym Ormianom.

Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu zorganizo-
wał w dniach 22-23 września 
konferencję „Księgozbiory 
historyczne mniejszości reli-
gijnych i etnicznych”, której to-
warzyszyły prezentacje dwóch 
publikacji: Karolina Lancko-
rońska w służbie nauki i Polski 
pod redakcją Wojciecha Biliń-
skiego oraz Katalog druków cy-
rylickich XV-XVIII wieku w zbio-
rach Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich, a także wystawa 
Ludzie wielu ksiąg – księgi wie-
lu ludzi.
Wśród tematów pojawiły się 
wątki ormiańskie. Dr Iryna 
Kachur omówiła ślady starych 
księgozbiorów należących 
do Ormian w XVII i XVIII w., 
znajdujących się w zasobach 
Lwowskiej Narodowej Nauko-

wej Biblioteki Ukrainy im. 
Wasyla Stefanyka we Lwowie. 
Monika Agopsowicz przedsta-
wiła historię i zasób Archiwum 
Fundacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich. Na wystawie 
ze zbiorów Ossolineum, której 
towarzyszył starannie wydany 
informator, znalazły się arme-
nika z biblioteki abp. Józefa 
Teodorowicza, w tym ilumi-
nowany rytuał z XVII/XVIII w. 
i trzy starodruki.
Świetna organizacja konferen-
cji i miła atmosfera sprzyjały 
nie tylko wzajemnemu po-
znaniu bogatych dziedzictw 
Polski, ale także ożywionej 
wymianie myśli w kuluarach, 
w pięknym otoczeniu gmachu 
Ossolineum. Ukazać się ma 
publikacja pokonferencyjna.

Monika Agopsowicz

nagroBki rodziny kieBaBczych po pracach porządkowych. na kieleckim 
cmentarzu spoczywaJą: zenon Bogosowicz kieBaBczy (1849-02.06.1915) – 
dzeron, oJciec marii; anna ivanovna kieBaBczy (1853-1911) – żona dzerona, 
matka marii; ueroń kieBaBczy (?-25.03.1887) – Jednoroczny syn dzerona; 
nina stapanova (?-26.08.1902) – córka marii kieBaBczy (z akt archiwalnych 
wynika, że urodzona w 1901 roku). fot. paweł grzesik (także na zdJęciu 
oBok, fot. władysław daeńca)

wanda Bohosiewicz (ur. 1919 we lwowie, zm. 1978). BarBara Bohosiewicz-
-Białecka (ur. 1943 we lwowie, zm. 2011). cmentarz centralny 
w gliwicach, ul.  kozielska.  
fot. Bożena kuBit, 2022

JakuB JakuBowicz (ur. 1883 
w kutach, zamęczony przez nkwd 
w 1940). antoni stefan JakuBowicz 
(ur. 1920 w peczeniżynie, zm. 
1999 w zaBrzu). augusta maria 
z romanowiczów JakuBowiczowa 
(ur. 1894 w kołomyi, zm. 1951 
w gliwicach). cmentarz centralny 
w gliwicach, ul. kozielska.  
fot. Bożena kuBit, 2022

od leweJ (dwa pierwsze rzędy): piotr piniński, wywodzący się z nikoro-
wiczów prezes fundacJi lanckorońskich, patronuJaceJ konferencJi; 
prof. krzysztof stopka, członek rady naukoweJ konferencJi; dr dorota 
sidorowicz-mulak, wicedyrektor znio i współoraganizatorka konferen-
cJi; monika agopsowicz; o. marek miławicki, dominikanin, znawca życia 
i twórczości o. sadoka Barącza. wśród uczestników Była też dr weronika 
pawłowicz z BiBlioteki śląskieJ, która peilęgnuJe swoJe ormiańskie pocho-
dzenie. fot. andrzeJ solnica 
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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



16

nr 52

Była to wyjątkowa wyprawa do 
świata barwnych kompozycji 
i bajecznie kolorowych kwia-
tów, które są tematem twór-
czości malarza już od wielu 
lat. „Swoim malarstwem (…) 
zmusza do marzeń o lepszym 
świecie, tak często niedostrze-
ganym, czasami pomijanym, 
niekiedy bezpowrotnie utra-
conym” – czytamy na stronie 
Kujawskiego Centrum Kultury. 
Ekspozycja zorganizowana zo-
stała w ramach cyklu „Artysta 
Artysty, czyli Leonard Franci-
szek Berendt prezentuje”.

Z kolei 13 września w siedzi-
bie Związku Ormiańskiego 
w Gdańsku otwarta została 

ekspozycja „Ulica Mariacka 
oczami Seyrana Gasparyana… 
i innych artystów”, którą po-
przedził międzynarodowy ple-
ner malarski. Obie inicjatywy 
odbyły się w ramach Święta 
Ulicy Mariackiej.

„Granatowe marzenia” – pod 
tym tytułem od 8 września 
w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w Kielcach trwa 
natomiast wystawa ceramiki 
i biżuterii Ani Muradyan, absol-
wentki Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Często-
chowie oraz Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Artystka 
w swoich pracach wykorzystuje 
elementy i symbolikę zaczerp-

nięte z kultury ormiańskiej. 
Ekspozycję można oglądać do 
14 października.

Od 19 do 25 września w Mu-
zeum im. Bolesława Biegasa 
w Warszawie miała zaś miej-
sce indywidualna wystawa prac 
Vardana Tepikyana. Malarz, 
urodzony w 1982 r. w Erywa-
niu, jest absolwentem, a dziś już 
wykładowcą Państwowej Aka-
demii Sztuk Pięknych Arme-
nii. Organizatorami wystawy, 
która wpisywała się w obchody 
30-lecia nawiązania stosunków 
dyplomatycznych między Pol-
ską a Armenią, były Fundacja 
Polsko-Ormiańska i Ambasada 
Armenii w Polsce. red.

Artystyczny wrzesień
kultura | Blisko 30 prac Gagika Parsamiana można było od 3 do 25 
września oglądać w Galerii Miejskiej w Inowrocławiu. Na wystawie  
„Podróż do raju” prezentowano zarówno dzieła abstrakcyjne, jak  
i obrazy realistyczne.

gagik parsamian podczas finisażu wystawy w inowrocławiu. fot. leonard 
franciszek Berendt/faceBook

Wedle zwyczaju, Msza święta 
odpustowa ze święceniem wi-
nogron, celebrowana 15 sierp-
nia w kościele Świętych Piotra 
i Pawła, w Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej przy ul. Żabi 
Kruk 3, zwieńczyła dni or-
miańskie w Gdańsku. W tym 
roku rozpoczęły się one już 
11 sierpnia w siedzibie Związ-
ku Ormiańskiego w Gdańsku, 
przy ul. Mariackiej 34/36. 

Spotkania, prelekcje, wystawy, 
powinszowania, poczęstunki, 
koncerty słychać było także 
na ludnej ulicy Mariackiej, bo 
drzwi otwarte, gości dużo… 
A więc swoje wystawy malar-
stwa mieli: Paravon Mirzoyan 
i Vania Habib Hayrabedyan 
z Armenii. Ekspozycja głów-
na, fotograficzna, zatytułowa-
na: „Polscy Ormianie – znani 
nieznani” prezentowała blisko 
30 sylwetek. Prelekcję o nich 

wygłosiła Maria Ohanowicz-
-Tarasiuk. Wydarzeniom to-
warzyszyły koncerty muzyki 
ormiańskiej: Aleksandry Sowy 
(duduk) oraz duetu GOARM. 
Tworzący go bracia Sayegh: 
Aram (altówka) i George (gita-
ra), wystąpili również 15 sierp-
nia po Mszy odpustowej, którą 
sprawował ks. prof. Józef Na-
umowicz. 

Wydarzeniom towarzyszyła 
ekipa filmowa ze Studia MT, 
która pracuje nad produkcją 

filmu o ormiańskiej mniejszo-
ści narodowej w Polsce.
W bieżącym roku gdański 
Związek Ormiański obchodzi 
mały jubileusz: – pięciolecie 
działalności, co zostało za-
akcentowane na spotkaniu 
13 sierpnia. Były podzięko-
wania dla przyjaciół, gratula-
cje i sprawozdanie z działal-
ności.

Redakcja „Awedisu” dołącza 
się do gratulacji, życząc wielu 
jeszcze „piątek”!

Dni gdańskie, ormiańskie
wydarzenia | Jeszcze kielichy były pełne wina w Sali Kazimierzowskiej 
UJ, a już trzeba było gnać do Gdańska: do Najświętszej Panienki na od-
pust, do Gagika Parsamiana na dni ormiańskie…

koncert goarm, w tle wystawa fotograficzna polscy ormianie – znani 
nieznani. fot. danek deńca.

maria ohanowicz-tarasiuk wygłasza prelekcJę o znanych i nieznanych.  
fot. danek deńca.

pamiątkowa fotografia w kościele świętych piotra i pawła po mszy odpustoweJ. fot. monika agopsowicz.ekipa filmowa w akcJi. fot. danek deńca.


