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SZANOWNI PAŃSTWO,

Rok 2005 był pod wieloma względami rokiem szczególnym dla Ormian mieszka-
jących w Polsce i dla Polaków ormiańskiego pochodzenia, czyli Ormian Polskich. 
Warto więc przedstawić, co się wydarzyło, a tym samym rozpocząć cykl podobnych 
sprawozdań rocznych.

Od XIII wieku Ormianie – chrześcijanie od początków IV wieku – emigrowali 
z Armenii z powodów politycznych i ekonomicznych. Cenieni kupcy, tłumacze, 
rzemieślnicy, wreszcie właściciele ziemscy – zawsze byli lojalnymi poddanymi 
Rzeczypospolitej, zachowującymi jednocześnie swą tradycję narodową. Tak jest 
i dziś. Warto o tym pamiętać, gdy myśli się o „odmładzaniu” polskiego społeczeństwa 
i warto mieć szczególne względy dla nowych ormiańskich imigrantów.

Na początku 2005 roku uchwalona została przez Sejm RP ustawa o mniejszościach 
narodowych i powołana została Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. Zostałem 
wybrany na przedstawiciela mniejszości ormiańskiej w Polsce. 

W 2005 roku w całej ormiańskiej diasporze na świecie była obchodzona 90. roczni-
ca ludobójstwa dokonanego na Ormianach, które rozpoczęło się w Turcji Osmańskiej 
w 1915 roku i trwało 8 lat. 19 kwietnia 2005 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przy-
jął uchwałę następującej treści: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd ofiarom 
ludobójstwa popełnionego na ludności ormiańskiej w Turcji podczas I wojny świato-
wej. Pamięć o ofiarach tej zbrodni i jej potępienie jest moralnym obowiązkiem całej 
ludzkości, wszystkich państw i wszystkich ludzi dobrej woli”. Uchwale towarzyszyło 
uzasadnienie: „Podczas pierwszej wojny światowej (począwszy od kwietnia 1915 
roku) armia Imperium Otomańskiego wymordowała około półtora miliona Ormian. 
Mordowano zarówno aresztowanych przedstawicieli ormiańskich elit, jak i ofiary 
(również morderczych) deportacyjnych marszów śmierci. Ta zaplanowana i syste-
matycznie zrealizowana zbrodnia była pierwszym aktem ludobójstwa w XX wieku.  
Ludobójstwo Ormian zostało upamiętnione przez liczne uchwały Parlamentów całe-
go świata (m.in. Unii Europejskiej, Francji, Włoch, Kanady, Rosji, Grecji, Argentyny, 
Urugwaju, Szwajcarii). Polska jednak ma tutaj powinność szczególną. Historia moc-
no związała nasze narody, czego świadkami jest społeczność Polaków-Ormian, która 
dała Polsce wybitnych ludzi Kościoła, artystów, polityków. Uchwała Sejmu RP jest 
więc wyrazem solidarności pamięci i żałoby, w której w 90. rocznicę tej zbrodni cały 
naród łączy się z polską społecznością ormiańską”. 
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Jest to dla nas, Ormian w Polsce i za granicą akt szczególnie ważny, za który je-
steśmy niezmiernie wdzięczni. Ze szczególnymi podziękowaniami zwracamy się do 
posłów IV kadencji Sejmu RP – wicemarszałka Kazimierza Michała Ujazdowskiego, 
posłów Marka Jurka i Zbigniewa Ziobro, dzięki którym Sejm RP przyjął uchwałę po-
tępiającą ludobójstwo Ormian.

Przez cały 2005 rok prezentowana była w kilku miastach Polski wystawa współ-
czesnych fotografii przedstawiająca niszczejące w Turcji dziedzictwo dawnego 
państwa ormiańskiego. Dziękujemy autorom fotografii, Dominikowi Jarząbkowi 
i Mariuszowi Karpińskiemu, za udostępnienie swoich prac.

Właśnie w ubiegłym roku minęło dokładnie 1600 lat, od kiedy ormiański mnich 
Mesrop Masztoc stworzył alfabet ormiański.

Obie rocznice były przez Ormian w Polsce obchodzone bardzo uroczyście: 
w Elblągu stanął wykuty w kamieniu kwitnący krzyż – chaczkar, w Rzeszowie 
i Wrocławiu odsłonięte zostały okolicznościowe tablice, w Warszawie zorganizowano 
w Sejmie prezentację multimedialną i konferencję, w całej Polsce odbywały się wy-
kłady, panele dyskusyjne i spotkania. 

W 2005 r. Ormianie Polscy zajęli się spuścizną swoich przodków, pochodzącą 
głównie z ormiańskich kościołów na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Zbiory te 
zostały już spisane i będą poddawane konserwacji, inwentaryzacji i wreszcie zostaną 
udostępnione w ramach Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Składamy 
w tym miejscu specjalne podziękowania Ordynariuszowi Katolickiego Obrządku 
Ormiańskiego w Polsce, Prymasowi Polski kardynałowi Józefowi Glempowi. Za po-
moc jesteśmy również wdzięczni księdzu arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu,  
biskupowi Adamowi Dyczkowskiemu, księdzu biskupowi Janowi Wieczorkowi, 
księdzu Aleksandrowi Seniukowi oraz księdzu dr. Marianowi Aleksandrowiczowi. 
Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do księdza kardynała Franciszka 
Macharskiego, który od wielu lat pomaga nam i otacza naszą wspólnotę życzliwą 
troską.

Opieka nad bezcennymi, szczególnie dla nas, zabytkami nie byłaby możliwa, gdy-
by nie praca w najtrudniejszych chwilach oraz rada i pomoc wielu osób. Dziękujemy 
Teresie Wasilewskiej, Arkadiuszowi Staniszewskiemu, ks. Bernardowi Zielińskiemu, 
Longinowi Graczykowi, Adamowi Szafrańskiemu oraz Marii Sierockiej-Pośpiech, 
Annie Czajce, Beacie Biedrońskiej-Słocie, Janinie Wielowiejskiej oraz Danucie 
Głowackiej-Mazur.

W Krakowie zorganizowane zostało VI Ogólnopolskie Spotkanie Środowiska 
Ormiańskiego. Ważnym wydarzeniem było przygotowanie ekspertyzy potwier-
dzającej znaczenie XII-wiecznego ormiańskiego Ewangeliarza ze Skewry jako 
bezcennego zabytku polskiej kultury narodowej i jej ormiańskiego elementu. Za po-
pularyzowanie wiedzy o Ewangeliarzu serdecznie dziękujemy dr. hab. Małgorzacie 
Smorąg-Różyckiej i dr. hab. Krzysztofowi Stopce.

W 2005 roku powstała też kolejna strona internetowa www.ormianie.pl, która pu-
blikuje informacje o ważniejszych wydarzeniach dotyczących Ormian w Polsce.
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W czasie, w którym ukazuje się drukiem nasze sprawozdanie z działalności środo-
wisk ormiańskich w Polsce w 2005 roku, organizujemy uroczystość, podczas której 
dziękujemy JE kardynałowi Józefowi Glempowi za wieloletnią opiekę duszpasterską 
jako Ordynariuszowi Katolickiego Obrządku Ormiańskiego w Polsce. 

Jednocześnie, 24 kwietnia br wspominamy 91. rocznicę ludobójstwa Ormian.
Uroczystości towarzyszy niewielka ekspozycja przykładów odzyskanych przed-

miotów, należących do spuścizny Ormian Polskich. W ten sposób zamyka się 
wstępny etap prac i otwiera nowy – działalność Fundacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszym dorobkiem w 2005 roku i zapra-
szam do udziału w naszych przedsięwzięciach.

                                                                             MACIEJ BOHOSIEWICZ
przedstawiciel mniejszości ormiańskiej 

                                                                             w Komisji Wspólnej Rządu
Warszawa, kwiecień 2006 roku                      i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Հարգելի Տիկնայք և Պարոնայք

 Իր բոլոր տեսանկյուններով 2005թ. հատուկ տարի դարձավ ոչ միայն Լեհաստանում 
բնակվող հայերի, այլև հայկական ծագումով լեհերի համար: Ցանկանում եմ Ձեզ 
ներկայացնել անցնող տարվա բոլոր իրադարձությունները և դրանով սկիզբ դնել  
ամենամյա մեր հաշվետվությունների շարքին:

 XIIIդ. տնտեսական և քաղաքական պատճառների հետևանքով մի խումբ հայեր 
(որոնք քրիստոնյաներ են սկսած IV դարից) արտագաղթեցին Լեհաստան:  Հայ 
նշանավոր առևտրականները, գիտնականները, քաղաքական գործիչները, արվեստի 
աշխատողները միշտ եղել են Ռեչպոսպոլիտայի օրինապահ հպատակներ, 
միաժամանակ պահպանելով իրենց ազգային ավանդույթները: Պրոցեսը 
շարունակվում է նաև այսօր:

 Լեհաստան են եկել և գալիս են նորանոր հայ արտագաղթողներ, որոնք որոշակի 
փոփոխություն են մտցրել լեհ հասարակության կառուցվածքում՝ երիտասարդացնելով այն :

 Ազգային փոքրամասնությունների պրոբլեմը ստիպեց, որպեսզի 2005թ. սկզբին 
Ռեչպոսպսլիտայի Սեյմը որոշում ընդունի այս առթիվ: Ընտրվեց Ազգային 
Հանձնաժողով, որի ֆունկցիան հիմնականում պետք է լինի Նախարարների 
Խորհրդի Նախագահի խորհրդատու լինելը:  Ես ընտրվել եմ որպես հայկական 
փոքրամասնության ներկայացուցիչ: Սփյուռքի ողջ հայությունը 2005թ. նշեց 1915թ. 
թուրքերի կողմից սկսած և ութ տարի տևած հայկական Եղեոնի 90-ամյակը:  Լեհական 
Ռեչպոսպսլիտայի Սեյմը 2005թ. ապրիլի 19-ին որոշում ընդունեց հետևյալ տեքստով. 
«Լեհական Ռեչպոսպոլիտայի Սեյմը իր հարգանքի տուրքն է մատուցում Աոաջին 
Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ թուրքերի կողմից իրականացված 
հայկական անմարդկային Կոտորածի զոհերին: Այս հանցագործության զոհերի 
հիշատակի հարգումը և հանցագործության օբյեկտիվ քննարկումը հանդիսանում 
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է բոլոր պետությունների, ողջ մարդկության և ազատ կամքի տեր բոլոր մարդկանց 
բարոյական պարտքը»: Որոշումը ուղեկցվեց հետևյալ հիմնավորմամբ. «Աոաջին 
Համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Օսմանյան Կայսրության բանակը 1915թ. 
ապրիլից սկսված ոչնչացրեց ավելի քան մեկ ու կես միլիոն հայերի: Մորթոտվեցին 
ոչ միայն աքսորի ուղարկված, ճանապարհին սովի, հրի և սրի մատնված 
մարդկսյին հոսքը այլև հայ վերնախավի բանտարկված ներկայացուցիչները:  Այս 
նախապես պլանավորված և սիստեմատիկորեն իրականացված անմարդկային 
Հանցագործությունը դարձավ XX դարի մարդասպանության աոաջին ակտը: 
Հայկական Կոտորածը հիշատակվեց աշխարհի համարյա բոլոր պաոլամենտների 
որոշումներում (Եվրոխորհրդի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Կանադայի, Ռուսաստանի, 
Հունաստանի, Արգենտինայի, Շվեյցարիայի,Ուրուգվայի): Լեհաստանը, սակայն, 
ունի այստեղ հատուկ պարտականություն: Բանն այն է, որ պատմությունը շատ 
ամուր է կապել մեր երկու ազգերին, որի վառ վկայությունն է հանդիսանում 
Լեհաստանի լեհ-հայկական հանրությունը, որը Լեհաստանին տվել է կրոնական, 
քաղաքական գործիչներ, արտիստներ, արվեստի նշանավոր դեմքեր, բարձրորակ 
արհեստավորներ և այլն: Ռեչպոսպոլիտայի Սեյմի որոշումը համերաշխության, սգի 
և հիշատակի հարգման մի վառ արտահայտություն էր, որն իր արձագանքը գտավ 
ողջ ժողովրդի մեջ: Լեհ ժողովուրդը ակտիվորեն մասնակցեց հայկական կոտորածի 
90-ամյակին նվիրված արարողությանը»:

 Այս փաստը շատ կարևոր է թե՛ մեր և թե՛ արտասահմանյան ողջ հայության 
համար, որի համար խորհին շնորհակալություն ենք հայտնում Ռեչպոսպոլիտայի 
պառլամենտին, Սեյմի չորրորդ կադենցիայի պադգամավորներին, փոխնախագահ 
Կաժիմիեժ Միխալ Ույազդովսկուն, պատգամավոր Մարեկ Յուրեկին, Զբիգնև 
Զիոբրոին, որոնց ջանքերի շնորհիվ Սեյմը ընդունեց որոշում հայկական Կոտորածի 
քննարկման մասին:

 2005թ. Լեհաստանի մի շարք քաղաքներում ցուցահանդեսներ կազմակերպվեցին, 
ուր ցուցադրվեցին Թուրքիայում մնացած հայկական պետության հուշարձանները 
և այդ պետության գոյությունը հաստատող զանազան փաստերը անխղճորեն 
ոչնչացնելու լուսանկարներ: Խորհին շնորհակալություն ենք հայտնում 
ֆոտոնկարների հեղինակներ՛ Դոմինիկ Յաժոմբեկին, Մարիուշ Կարպինսկուն իրենց 
աշւատանքները մեզ տրամադրելու համար:

 Լեհաստանում 2005թ. հայերը մեծ շուքով տոնեցին Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից 
հայկական տառերի ստեղծման 1600-ամյակը: 

Այս վերոհիշյալ երկու տոնակատարությունները մեծ ակտիվությամբ տոնեցին 
Լեհաստանի հայերը: Էլբլոնգում խաչքար կանգվեցվեց, իսկ Ժեշովում և Վրոցլավում 
բացվեցին հիշատակային ցուցանակներ:Վարշավայի Սեյմում կազմակերպվեց 
կոնֆերենցիա և մուլտիմեդիալ ներկայացում: Ողջ Լեհաստանում կազմակերպվեցին 
բանավեճեր, դասախոսություններ, հանդիպումներ:

 Միսյն 2005թ. Լեհաստանի հայերը կարողացան զբաղվել իրենց պապերի 
ժառանգություններով, որոնք պահպանվում էին հին լեհական սահմանների մեջ 
գտնվող հայ եկեղեցիներում: Հավաքածուի մեծ մասը արդեն գրանցվել, գույքագրվել 
և ուղարկվել է վերանորոգման, որը շուտով կդառնա Լեհաստանի հայ մշակույթի 
և ժառանգության նորաստեղծ Ֆունդացիայի սեփականություն և հասանելի կլինի 
բոլորին:  Ցանկանում ենք մեր խորհին շնորհակալական խոսքն ուղղել Օրդինարիուշ, 
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գահերեց արքեպիսկոպոս, կարդինալ Յուզեֆ Գլեմպին, որը հավատարմորեն 
ծառայում է հայ կրոնական տրադիցիաներին, եպիսկոպոս Ադամ Դիչկովսկուն, 
քահանա եպիսկոպոս Յան Վեչորկուն, քահանա Ալեքսանդր Սենյուկին, նաև 
քահանա դոկտոր Մարիան Ալեքսանդրովիչին:Հատուկ շնորհակալություն ենք 
հայտնում քահանա կարդինալ Ֆրանցիշկա Մախարսկուն, որը բավականին երկար 
տարիներ օգնել է շրջապատելով մեզ իր բարյացակամությամբ և հոգատարությամբ:

 Մեզ համար հատկապես թանկարժեք հին հուշարձանների պահպանումը 
չեր կարող իրականացվել, եթե ամենաանհրաժեշտ և դժվար պահերին իրենց 
օգնության ձեռքը չմեկնեին և խորհուրդներով չոգնեին մեզ հին հուշարձանների 
գիտակները,որի համար մեր հարգանքի և շնորհակալության խոսքն ենք ուղղում 
Թերեզա Վաշիլևսկուն, Արկադիուշ Ստանիշևսկուն, քահանա Բեռնարդ Ժելինսկոն, 
Լոնգին Գրաչիկին, Ադամ Շաֆրանսկուն, Մարի Շերոցկի-Պոչպեխին, Աննա Չայցուն, 
Բեատա Բեդրոնսկի-Սլոտին, Յանինա Վիելովեյսկուն, Դանուտա Գոլովացկի 
Մազուրային: 

 Անցած տարում Կրակովում կազմակերպվեց հայկական հանրությունների 
համալեհական վեցերրորդ հանդիպում:

 Կարևոր իրադարձություն էր XII դ. Սկևրի Ավետարանը, որը որպես լեհական 
ազգային մշակույթի և նրա հայկական տարրի թանկագին մի հուշարձան, 
հաստատվեց համապատասխան փորձագետների կողմից: Ավետարանի մասին 
գիտելիքների մասսյականացման համար սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում 
դոկտոր Մավգոժատա Սմորոգ –Ռուժեցկուն, դոկտոր Քշիշտոֆ Ստոպկուն:

 2005 թ. բացվեց ինտերնետի հերթական էջը.www.ormianie.pl, ուր պարբերաբար 
ինֆորմացիաներ են տրվում Լեհաստանի հայերի մասին :

 Այն ժամանակ, երբ նախապատրաստվում եր 2005թ. Լեհաստանի հայ 
հանրությունների կատարած գործունեության մասին հաշվետվությունը, 
կազմակերպվեց տոնակատարություն, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում 
գահերեց եպիսկոպոս կարդինալ Յոզեֆ Գլեմպին Լեհաստանում հայ կրոնական 
ծիսակատարություններին հավատարիմ լինելու համար:

2006թ. պատրաստվում ենք նշելու հայկական կոտորածի 91-ամյակը:
Տոնակատարությանը կուղեկցի ոչ մեծ մի ցուցահանդես, ուր կներկայացվեն 

Լեհաստանի  հայերի ժառանգական առարկաների նմուշներ: Այսպիսով մենք ցանկանում 
ենք ավարտել 2005թ. մեր կատարած աշխատանքների փուլը, որպեսզի սկսենք 
Լեհաստանի Մշակույթի և Ժառանգության ֆունդացիայի գործունեության նոր փուլ:

 Տիկնայք և պարոնայք, առաջարկում եմ ձեզ ծանոթանալ 2005թ. մեր կատարած 
գործունեությանը և ակտիվորեն մասնակցել մեր նոր միջոցառումներին:

                                                                               Մաչիեյ Բոխոսևիչ (Պողոսյան)
Ազգային և էթնիկական փոքրամասնության 

միասնական կառավարման Հանձնաժողովի 
                                                                              հայ փոքրամասնության ներկայացուցիչ

թարգմանությունը լեհերենից՝ 
Էլիդա Ավետիսյանի
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SZANOWNI PAŃSTWO,

Starałam się, by sprawozdanie „Ormianie w Polsce. Działalność środowisk or-
miańskich w 2005 roku” było jak najpełniejsze i obejmowało jak najwięcej organizacji 
i grup nieformalnych. List z prośbą o przekazywanie sprawozdań za 2005 rok roze-
słałam do: Centrum Badań Ormiańskich, Duszpasterstw Ormian (ks. kan. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski, ks. Artur Avdalyan), Fundacji Ararat, Koła Zainteresowań Kulturą 
Ormian w Gdańsku i Warszawie, zespołu Musa Ler, Ormiańskiego Towarzystwa 
Kulturalnego w Krakowie, pana Gagika Parsamiana, Stowarzyszenia Ormian 
w Polsce (Elbląg), Stowarzyszenia Studentów Ormiańskich w Polsce, Związku 
Ormian im. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza, szkół dla dzieci ormiańskich 
w Krakowie i Warszawie, środowisk nieformalnych w: Rzeszowie (p. Maria Staszałek), 
Wrocławiu (p. Tadeusz Kura), Oławie (p. Janina Kordys), do administratorów stron 
internetowych: www.armenia.w.interia.pl i www.armenia.pl. Wiem, że istnieją jeszcze 
inne inicjatywy prowadzone przez środowiska ormiańskie, ale nie udało mi się do 
nich dotrzeć. Poza podstawowymi informacjami prosiłam o nadesłanie krótkiego 
opisu planów na 2006 rok, kilku fotografii oraz ewentualnie wycinków prasowych. 
Publikujemy to, co otrzymaliśmy od poszczególnych organizacji czy grup. 

Sprawozdanie to zostało przygotowane, by informować o:
	 •	środowiskach ormiańskich w Polsce i promować ich działania;
	 •	danych adresowych środowisk ormiańskich (dla ożywienia kontaktów);
 •	publikacjach o tematyce ormiańskiej, które ukazały się w 2005 r..
Ważne jest, by środowiska te znały się nawzajem i współpracowały ze sobą. Nie 

bez znaczenia jest informowanie się o podejmowanych działaniach, również dlatego, 
by unikać organizowania ważnych imprez w tym samym czasie (np. 30 października 
2005 r. we Wrocławiu i Elblągu). Myślę, że warto jest wykorzystywać w tym celu or-
miańskie strony internetowe; my deklarujemy, że zamieścimy wszelkie informacje na 
prowadzonej przez nas stronie www.ormianie.pl.

Poza środowiskami ormiańskimi adresatami tego sprawozdania są: osoby, któ-
rym składamy podziękowania, organizacje pozarządowe oraz politycy i urzędnicy 
zajmujący się mniejszościami narodowymi w Polsce, ewentualni darczyńcy, a także 
naukowcy, studenci, dziennikarze i wszyscy ludzie, których interesuje kontakt ze 
społecznością ormiańską w Polsce. Wreszcie mamy nadzieję, że sprawozdanie to 
dotrze do wielu współcześnie przybyłych do Polski Ormian oraz tych, którzy mając 
ormiańskie korzenie włączą się we wspólne działania.
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Sprawozdanie za 2005 rok jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem obej-
mującym działania środowisk ormiańskich w Polsce. Mam nadzieję, że następne 
sprawozdanie, za 2006 rok będzie pełniejsze, ponieważ uda się objąć nim jeszcze 
więcej organizacji czy grup oraz dlatego że 2006 rok będzie jeszcze bogatszy w 
działania podejmowane przez nasze środowiska.

                                                                                   MONIKA AGOPSOWICZ
                                                                                  redaktor

monika.agopsowicz@ormianie.pl
Warszawa, kwiecień 2006 rok

Հարգելի Տիկնայք և Պարոնայք

Որպեսզի «Հայերը Լեհաստանում; Հայ հանրության գործունեությունը 2005թ.» 
հաշվետվությունը լինի հարուստ, բովանդակալից, աշխատել եմ ընդգրկել 
Լեհաստանում գործող բոլոր ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբերն ու կազմակերպությունները: 
Բոլոր կազմակերպություններին ուղարկել եմ հիշեցում, որպեսզի ներկայացնեն իրենց 
կատարած գործունեության հաշվետվությունը: Խնդրագիր եմ ուղարկել Հայկական 
Հետազոտության Կենտրոն, հայերի հոգևորհայր քահանա Թադեուշ Իսակևիչ 
Զալեսկուն, քահանա Արթուր Ավդալյանին, Արարատ ֆունդացիային, Վարշավայի 
և Գդանսկի Հայ Մշակույթով Հետաքրքրվողների խմբին, Մուսա-Լեռ խմբին, պարոն 
Գագիկ Պարսամյանին, Էլբլոնգի Լեհաստանի Հայերի Ընկերությանը, Լեհաստանի 
Հայ Ուսանողների Ընկերությանը, արքեպիսկոպոս Թեոդորովիչի անվան 
Հայկական Միությանը, Կրակովում և Վարշավայում գործող հայկական դպրոցների 
ղեկավարներին, ոչ ֆորմալ հանրություններին՝ Ժեշով (Մարիա Ստսշալեկ), 
Վրոցլավ (Թադեուշ Կուրա), Օլավիե (Յանինա Կորդիս), նաև ինտերնետի էջերի 
ադմինիստրացիային՝ www.armenia.w.interia.pl, www.armenia.pl

Գիտեմ, որ հայերը իրականացնում են նաև այլ կարգի միջոցառումներ, սակայն 
առայժմ ստույգ տեղեկություններ չունենք: Հույսով եմ, որ այս տարի նրանց 
կընդգրկենք մեր շարքերը:

Հիմնական հաշվետվություններից բացի խնդրել եմ որպեսզի ուղարկեն 2006թ. 
իրենց պլանները, մի քանի ֆոտոնկարներ, լրագրերի հոդվածներից կտրածոներ:

Հրապարակում եմ այն ամենը ինչը կարողացել եմ ստանալ խմբերից և 
կազմակերպություններից:

Հաշվետվության հիմնական նպատակն է հանդիսանում -
•	Լեհաստանի հայ հանրությունների և նրանց գորցունեության հրապարակում
•	2005թ. ընթացքում հայերի վերաբերյալ թեմաների հրապարակում
•	 հանրությունների միջև կապերը ամրացնելու համար նրանց հասցեների, 

տվյալների ճշտում:
Շատ կարևոր է, որ այս հանրությունները ամուր կապերի մեջ լինեն և փոխադարձ 

օգնություն ցույց տան միմյանց: Նրանց գործունեությունների մասին ինֆորմացիա 
տալը կօգնի, որպեսզի կազմակերպվող միջոցառումները չխանգարեն իրար: 
Կարծում եմ, որ այս առումով մեծ օգնություն կարող է ցույց տալ ինտերնետի 
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հայկական էջը: Հայտնում ենք, որ բոլոր կարգի ինֆորմացիաները տեղավորում ենք 
մեր կողմից կառավարվող www.ormianie.pl ինտերնետի էջի վրա: 

Բացի հայկական հանրություններից այս հաշվետվության հասցեատերեր են 
հանդիսանում անհատներ, քաղաքական, կառավարչական գործիչներ, որոնք 
Լեհաստանում զբաղվում են ազգային փոքրամասնությունների պրոբլեմով, 
գիտնականներ, ուսանողներ, լրագրողներ, որոնց հետաքրքրում է Լեհաստանի 
հայ հանրությունների գործունեությունը, որի համար հորհին շնորհսկսլություն ենք 
հայտնում նրանց:

Ի վերջո այս հաշվետվությունը ուղղվում է նաև Լեհաստան եկած հայերին և 
հայկական ծագում ունեցող լեհերին, որոնք շահագռգռված են հայ հանրությունների 
ընդհանուր գործունեությամբ:

2005թ. հաշվետվությունն իր ձևի մեջ առաջինն է, որը փորձում է իմի բերել 
Լեհաստանում հայ հանրությունների կատարած գործունեությունը

Հույս ունեմ, որ 2006թ. գործունեությունը կլինի բովանդակալից, քանի որ մեզ 
կհաջողվի ավելի ու ավելի շատ խմբեր և կազմակերպություններ ընդգրկել: Իր հերթին 
նաև հանրությունների գործունեությունը կդառնա հարուստ և բովանդակալից:

Մոնիկա Ագոպսովիչ (Հակոբյան)
                                                                                       խմբագիր

                                                                                            monika.agopsowicz@ormianie.pl
թարգմանությունը լեհերենից՝ 
Էլիդա Ավետիսյանի

www.ormianie pl
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2005 rok
W planie było dokonanie inwentaryzacji oraz częściowej rekonstrukcji cmen-

tarnych zabytków polsko-ormiańskich na Zachodniej Ukrainie „Polacy i Ormianie. 
Nekropolie Zachodniej Ukrainy”: odpowiedzialny Longin Graczyk (Instytut Slawistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Jolanta Kubacka-Marciniak (Toruń). Projekt zo-
stał zarzucony z powodów organizacyjnych. 

W dniu 18 marca odbyły się pierwsze zajęcia elementarnego kursu języka 
oraz kultury ormiańskiej (Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, 
dr Edmund Oberlan), gdzie CBO – pomysłodawca przedsięwzięcia – pokryło koszty 
podróży wykładowców: Amalii Sahakyan (Warszawa) i Mariam Barsagyan (Górowo 
Iławieckie). W 2006 roku kurs został wciągnięty do programu studiów na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale na razie nie jest pro-
wadzony z powodu braku wykwalifikowanych nauczycieli.

Został zorganizowany i przeprowadzony „Pierwszy Toruński Dwudzień Ormiański” 
– cykl imprez popularyzujących kulturę Armenii (6/7 czerwca) oraz druga edycja tej 
imprezy, połączona z seminarium naukowym (22/23 października). Szczegóły na 
www.centrum-armenia.uni.torun.pl

Działalność naukowa
Został nawiązany kontakt ze Środkowoeuropejskim Forum Badań Migracyjnych, 

filią International Organisation for Migration: www.cefmr.pan.pl Działalność CBO 
jest wzmacniana i pozytywnie odbierana przez partnerów międzynarodowego pro-
jektu Combating Social Exclusion of Ethnic Minorities and Immigrant Communities 
through Culture, gdzie partnerami są Grecy, Irlandczycy, Hiszpanie, Holendrzy: 
www.culture-exchange.net.

W dwumiesięczniku Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej „Bunt Młodych 
Duchem” została uruchomiona stała rubryka pt. Trybuna Polsko-Ormiańska, gdzie 
CBO umieszcza swe teksty. W numerze październik-listopad 2004 ukazał się tekst 
prezentujący CBO, w następnym – artykuł Tomasza Marciniaka o ormiańskich krzy-
żach (chaczkarach) w kontekście odsłonięcia chaczkaru w Krakowie i problemów 
z tym związanych. Artykuły piszą też inni autorzy, np. dr hab. Grzegorz Pełczyński 

Centrum Badań Ormiańkich
CBO

ul. Fosa Staromiejska 1a
87–100 Toruń

e-mail: secretary@centrum-armenia.uni.torun.pl
www.centrum-armenia.uni.torun.pl

Rok powstania: 2004 – jako projekt badawczy
kierujący: Tomasz Marciniak
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z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W numerze październikowo-listopa-
dowym 2005 ukazał się artykuł o stosunkach między katolikosatem a papiestwem.

Plany na 2006 rok

Maj
„Trzeci Dwudzień Ormiański” poświęcony spotkaniu środowisk zaintereso-

wanych kulturą ormiańską w siedzibie CBO w Toruniu. Cykl prelekcji o tematyce 
ormiańskiej. Wymiana doświadczeń. Wystawa twórczości ormiańskiego malarstwa: 
Adela Hairepetian, w Toruniu galeria Związku Polskich Artystów Plastyków oraz 
w Ciechocinku Galeria „Pod dachem nieba”; koncert muzyki ormiańskiej – Amalia 
Sarkisjan.

Październik
„Czwarty Toruński Dwudzień Ormiański” – weekend poświęcony spotkaniu śro-

dowisk zainteresowanych kulturą ormiańską w siedzibie CBO w Toruniu. Wystawa 
twórczości ormiańskiego malarstwa z Armenii we współpracy z Narodową Galerią 
Sztuki i Muzeum Narodowym w Krakowie.

Uruchomienie lektoratu języka ormiańskiego dla studentów UMK oraz dzieci imi-
grantów (dziewięć miesięcy roku akademickiego).

Spis publikacji na www.centrum-armenia.uni.torun.pl.

Longin Graczyk 
Współpracownik CBO

doktorant Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk

w Warszawie

Tematyka rozprawy doktorskiej: etniczność w sieci internetowej, redefiniowa-
nie tożsamości etnicznej, kultura Ormian polskich, Karaimów polskich i Tatarów 
Rzeczypospolitej. 

2005 rok
– Przedstawienie relacji „Podróż po ormiańskości” o Ormianach na Bukowinie 

i Krymie.
– Przedstawienie referatów poświęconych kulturze i tożsamości polskich Ormian:

konferencje w Warszawie, Suczawie, Czerniowcach.
– Artykuły dotyczące problematyki ormianskiej: relacje z miasta „obojętnego”. 

Ormianie w Krakowie, Tatarzy w Białymstoku, materiały konferencyjne sesji 
naukowej „Przestrzeń międzykulturowa w mieście”, Warszawa – Pułtusk, 2005. 
Wędrowanie ku tożsamości. Podróż Ormian polskich w ponowoczesnych czasach, 
Sprawy Narodowościowe, 2005.

tel. 0 505 601 639
e–mail: niulo@poczta.onet.pl



14Ormianie w Polsce 2005 rok

Plany na 2006 rok
– Przygotowywanie projektu badań „Ormianie na Bukowinie”. Przewidywane wyda-

nie publikacji z relacjami polskich Ormian opisujących fenomen Bukowiny.
– Projekt badań ormiańskich szlaków handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej, 

Krym – Lwów.
– Badanie historii i działalności gnostycznego ruchu Paulicjanów ormiańskich 

(ok. 650 r. – ok. 1580 r.).
– Przygotowanie i wydanie artykułów dotyczących problematyki ormiańskiej:
 • Bukowina według polskich Ormian. Relacje polsko-rumuńskie, Suczawa 2006.
 • Jak konstruowane jest pojęcie „Bukowina” przez Ormian polskich. Zarys proble-

matyki, wydawnictwo konferencyjne, Czerniowce, 2006 r.
 • Podróżowanie polskich Ormian ku tożsamości: Inicjacyjne doświadczanie etnicz-

ności, Białystok, 2006 r.

Anna Thommee–Stachoń
Współpracownik CBO

konserwator sztuki

Określa stan zachowania dokumentów, manuskryptów i starych druków z depozy-
tu przechowywanego w Warszawie.

e–mail:thommee@o2.pl

obroniła w 2005 roku na Akademii Muzycznej w Gdańsku pracę dyplomową zwią-
zaną z muzyką ormiańską pt. „Skrzypce jako instrument, który przyczynił się do 
rozpowszechnienia kultury muzycznej Armenii na świecie”. Autorka kończy pracę 
słowami: „składam ją w hołdzie moim przodkom i rodakom po mieczu, w nadziei, 
iż kiedyś wrócą jeszcze czasy świetności Armenii.”

AGNIESZKA 
LACH 
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2005 rok
6 stycznia – msza św. w obrządku ormiańskokatolickim i „Chrzest Wody” 

w kościele Miłosierdzia Bożego w Krakowie.
9 stycznia – msza św. ormiańska i „Chrzest Wody” w kościele ojców dominika-

nów we Wrocławiu oraz spotkanie środowiskowe dla Ormian z Dolnego Śląska. 
18 stycznia – msza św. ormiańska i „Chrzest Wody” w Tomaszowie Lubelskim 

oraz dyskusja panelowa o Kościele Ormiańskim dla studentów Filii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. 

23 stycznia – msza św. ormiańska i „Chrzest Wody” w kościele Matki Bożej 
w Oławie oraz spotkanie środowiskowe dla Ormian z Oławy i okolic. 

26 stycznia – złożenia wieńców pod Chaczkarem w Krakowie przez premie-
ra Armenii Andranika Margaryana w Krakowie i uroczystości wręczenia ks. kard. 
Franciszkowi Macharskiemu Medalu im. Mechitara Gosza. Śpiewy ormiańskie w wy-
konaniu uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach i Szkoły Ormiańskiej 
w Krakowie.

31 stycznia – „Opłatek ormiański” w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.
7 marca – wręczenie w Teatrze Słowackiego w Krakowie przez ks. kard. 

Franciszka Macharskiego Medali św. Brata Alberta, w tym też Romanowi Klusce, 
który sfinansował wyprawę do Turcji, poszukującą zaginionego studenta Rafała 
Jędraszyka. 

17 marca – wykład ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim o Kościele Ormiańskim i ludobójstwie Ormian w Turcji (na 
zaproszenie Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim).

24 marca – Wielki Czwartek – życzenia dla wiernych obrządku ormiańskiego, 
złożone na falach Radia Maryja przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z okazji 
Świąt Wielkanocnych oraz Ormiańskiego Roku Jubileuszowego.

24 marca – Wielki Czwartek – msza św. w kościele ojców redemptorystów 
w Toruniu w intencji Ormian zamieszkałych na Kujawach.

Duszpasterstwo Ormian
ks. kan. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 

(Tadevos Vartapet Isahakian-Zaleski)
Fundacja im. św. Brata Alberta

Radwanowice 1
32–064 Rudawa

tel./faks 012 283 90 80, 283 87 59
0 602 791 780

e-mail: prezes@albert.krakow.pl
www.albert.krakow.pl/ormianie/index.htm
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27 marca – Wielkanoc – Zatik – msza św. w Sanktuarium Matki Bożej 
Częstochowskiej w bazylice ojców paulinów na Jasnej Górze, celebrowana przez 
ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka, metropolitę częstochowskiego, w intencji 
Ofiar Ludobójstwa Ormian w Turcji w latach 1915–1923. Na zakończenie mszy 
św. życzenia dla wiernych obrządku ormiańskiego, złożone przez ks. Tadeusza 
Isakowicza-Zaleskiego.

1 kwietnia – otwarcie w Domu Kultury w Jaśle wystawy autorstwa Mariusza 
Karpińskiego i Dominika Jarząbka pt. „Niszczejące dziedzictwo – Ormianie w Turcji 
Wschodniej”.

2 kwietnia – msza św. ormiańska w kościele św. Krzyża w Rzeszowie z okazji 
1600-lecia alfabetu ormiańskiego i 90. rocznicy ludobójstwa Ormian w Turcji.

10 kwietnia – msza św. pod przewodnictwem ks. kard. Józefa Glempa, 
Prymasa Polski i ordynariusza Ormian – katolików, w katedrze św. Jana na Starym 
Mieście w Warszawie z okazji 90-lecia ludobójstwa Ormian w Turcji.

14 kwietnia – Dzień Ormiański w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Lublinie. Msza św. ormiańska z kazaniem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego 
oraz projekcja filmu „Głosy znad jeziora” o ludobójstwie Ormian w Turcji. 

17 kwietnia – msza św. ormiańska w kościele św. Mikołaja w Krakowie 
z okazji 1600-lecia alfabetu 
ormiańskiego i 90. rocznicy 
ludobójstwa Ormian w Turcji. 
Po mszy św. odbyły się uro-
czystości pod Chaczkarem. 
Przemówienia: poseł Zbigniew 
Ziobro, przewodniczący Sejmi-
ku Małopolskiego Piotr Boroń 
i ambasador Armenii Aszot 
Hovakimian. Oprawa muzycz-
na: uczniowie Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Iwanowicach 
oraz uczniowie Szkoły Ormiań- 
skiej w Krakowie i uczniowie 
szkoły muzycznej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim.

21 kwietnia – konfe-
rencja naukowa w Wyższej 

Szkole Planowania i Statystyki w Warszawie, zorganizowana przez Forum Młodych 
Dyplomatów z okazji 1600-lecia alfabetu ormiańskiego i 90. rocznicy ludobójstwa 
Ormian w Turcji. Wykłady ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego i doc. dr. Grzegorza 
Kucharczyka. 

22 kwietnia – demonstracja Ormian i Polaków, z udziałem ks. Tadeusza 
Isakowicza-Zaleskiego pod Sejmem przy ul. Wiejskiej w Warszawie, popierająca 
projekt uchwały poselskiej w sprawie potępienia przez polski parlament ludobójstwa 
Ormian w Turcji w 1915 r.

Uroczystości pod Chaczkarem w Krakowie po mszy św. 
17 kwietnia.                                                
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2 maja – msza św. ormiańska w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Łodzi 
w intencji ofiar ludobójstwa Ormian w Turcji. Po mszy św. spotkanie środowiskowe 
dla Ormian z województwa łódzkiego. 

7 maja – nabożeństwo żałobne ku czci ofiar ludobójstwa Ormian w Turcji 
na cmentarzu Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych przy ul. Wysockiego 
w Białymstoku. 

11 maja – konferencja naukowa pt. „Ludobójstwa i czystki etniczne XX wie-
ku – 90. rocznica ludobójstwa Ormian w Turcji”. Głos w dyskusji ks. Tadeusza 
Isakowicza-Zaleskiego jako polemika wobec wypowiedzi turkologa z USA i wobec 
projekcji propagandowego filmu tureckiego. 

22 maja – msza św. ormiańska w Oławie oraz spotkanie środowiskowe dla 
Ormian z Oławy i okolic.

3 czerwca – kazanie ks. Isakowicza-Zaleskiego o ludobójstwie Ormian w cza-
sie mszy św. koncelebrowanej, odprawianej w kościele Przenajświętszej Trójcy 
w Przemyślu. 

15 czerwca – prymicje w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach w ob-
rządku ormiańskokatolickim księdza Petrosa Ernesta Yesayana, który w tym roku 
ukończył seminarium duchowne w Lublinie. Była to pierwsza prymicja w Polsce od 
zakończenia II wojny światowej.

19 czerwca – prymicje ks. Petrosa Ernesta Yesayana w kościele Miłosierdzia 
Bożego w Krakowie. 

27 czerwca – msza św. ormiańska odprawiana przez ks. Tadeusza Isakowicza-
Zaleskiego na pustym grobie arcybiskupa Józefa Teodorowicza na Cmentarzu Orląt 
Lwowskich. 

17 lipca – msza św. w parafii w Żurawicy k. Przemyśla z okazji 40. 
rocznicy śmierci śp. ks. kanonika Kajetana Amirowicza, ostatniego proboszcza or-
miańskiego w Śniatynie na Pokuciu, pochowanego na cmentarzu w Żurawicy. Kazanie 
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego o zmarłym kapłanie. 

24 lipca – kazanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego m.in. o ludobójstwie 
Ormian, w czasie mszy św. polowej w Krakowie – Woli Justowskiej, organizowanej 
przez kombatantów wojennych.

18 sierpnia – złożenie wieńców pod Chaczkarem w Krakowie przez szefa szta-
bu Armenii i delegację armii ormiańskiej. 

26 sierpnia – udział ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, w mszy św. koncele-
browanej w Bazylice Ojców Cystersów w Nowej Hucie–Mogile pod przewodnictwem 
ks. biskupa Tadeusza Pieronka z okazji 25. rocznicy powstania „Solidarności”. Po 
mszy św. udział w Zjeździe Małopolskiej „Solidarności”. 

28 sierpnia – udział ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, w ingresie ks. arcy- 
biskupa Stanisława Dziwisza w Katedrze Wawelskiej oraz w mszy św. koncelebrowa-
nej na Rynku Głównym w Krakowie.

31 sierpnia – udział ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, w mszy św. koncele-
browanej pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Stanisława Dziwisza pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców w Gdańsku z okazji 25. rocznicy powstania „Solidarności”. 
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8 września – udział ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, w mszy św. koncele-
browanej pod przewodnictwem księży arcybiskupów Stanisława Dziwisza i Tadeusza 
Gocłowskiego w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie – Nowej Hucie 
z okazji ogólnopolskiego spotkania kapelanów „Solidarności”.

10 września – sesja naukowa o emigrantach w Polsce, zorganizowana 
w wyższej Szkole Biznesu i Dyplomacji w Łodzi przez Forum Młodych Dyplomatów. 
Wykłady ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego o emigracji ormiańskiej w Polsce.

17 września – udział w mszy św. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie oraz 
wystąpienie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego pod pomnikiem Ofiar Ludobójstwa 
na Kresach wschodnich. 

24 października – otwarcie na Rynku we Wrocławiu wystawy fotograficznej 
Armina Wegnera o ludobójstwie Ormian w Turcji w 1915 r. Wystawa po interwencji 
ambasady Turcji u władz miasta Wrocławia została przeniesiona z miejsca publicz-
nego do galerii wystawowej. 

28 października – dyskusja panelowa w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu 
o ludobójstwie Ormian w Turcji. Głosy w dyskusji ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego 
i doc. dr. Grzegorza Kucharczyka. 

30 października – w kościele ojców dominikanów we Wrocławiu ks. arcybiskup 
Marian Gołębiewski poświęcił tablicę pamiątkową ku czci ofiar ludobójstwa Ormian 
w Turcji w 1915 i na Kresach Wschodnich w czasie II wojny światowej. 

13 listopada – w kościele farnym w Rzeszowie bp Kazimierz Górny po-
święcił tablicę pamiątkową ku czci ofiar ludobójstwa Ormian w Turcji i na Kresach 
Wschodnich.

16 listopada – wręczenie ks. kard. Franciszkowi Macharskiemu Adresu Ormian 
Polskich oraz modelu Chaczkaru jako podziękowanie za opiekę nad środowiskiem 
ormiańskim.

20 listopada – msza św. ormiańska w kościele Miłosierdzia Bożego za zmar-
łych Ormian, ze śpiewami kleryków ormiańskich studiujących w Krakowie.

23 listopada – w kościele dominikańskim św. Jakuba 
w Sandomierzu – prelekcja ks. Tadeusza Isakowicza-
Zaleskiego pt. „Męczeństwo Kościoła Ormiańskiego 
– 90. rocznica ludobójstwa Ormian w Turcji”.

13 grudnia – kazanie ks. Tadeusza Isakowicza-
Zaleskiego m.in. o ludobójstwie Ormian, w czasie mszy 
św. koncelebrowanej w Bazylice Ojców Cystersów 
w Nowej Hucie–Mogile z okazji 24. rocznicy wprowa- 
dzenia stanu wojennego. Po mszy św. udział w uroczy-
stościach zorganizowanych przez „Solidarność”.

Plany na 2006 rok
Podawane są na bieżąco na stronie internetowej  

www.albert.krakow.pl/ormianie/index.htm.
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Fundacja Ararat

Rok powstania: 2004

2005 rok
Pierwszym spotkaniem członków fundacji „Ararat” było spotkanie z prezesem 

ormiańskiej polonii, panią Ałłą Kuźmińską, która była w Warszawie z krótką wizytą. 
Rozmawialiśmy o planach przyszłej współpracy, wspólnych przedsięwzięciach oraz 
sytuacji w Polsce i Armenii.

2 stycznia Fundacja zorganizowała choinkę noworoczną dla dzieci ormiańskich 
z udziałem śpiewaczki Amalii Sahakian. Było sporo gości i dzieci, była to prawdziwie 
ormiańska zabawa, uczta i prezenty. Duszpasterz Ormian w Warszawie ks. Artur 
Avdalyan odmówił wspólną modlitwę w obrządku wschodnim.

30 stycznia Fundacja zorganizowała koncert pieśni ormiańskich i polskich 
w wykonaniu Amalii Sahakian. Po koncercie była wielka ormiańska uczta, która trwa-
ła prawie 5 godzin.

Członkowie fundacji „Ararat” odwiedzili i pospieszyli z pomocą Rosie Patosjan, 
przypadkowo odnalezionej w ośrodku dla bezdomnych kobiet w Warszawie. 
Następnie z duszpasterzem odwiedzili ją w szpitalu, gdzie przebywała z ostrym za-
paleniem płuc. Dzięki interwencji dziennikarzy i wspólnej pomocy p. Rosa otrzymała 
kartę stałego pobytu i rentę socjalną.

25 czerwca Uniwersytet Warszawski zorganizował festiwal pod nazwą 
„Transkaukazja”, który odbywał się na rynku Nowego Miasta. Uczestniczyli w nim 
Ormianie, Gruzini, Czeczeni i Azerowie. Fundacja również uczestniczyła, częstując 
potrawami ormiańskimi.

W Dodatku do Gazety Wyborczej „Wysokie obcasy” z dnia 29 października 
dziennikarze Aldona Krajewska i Albert Zawada zamieścili z pomocą Fundacji Ararat 
ilustrowany zdjęciami artykuł pt. „Optymistki” o Ormiankach pracujących i szukają-
cych pracy i szczęścia poza krajem.

Do Fundacji zgłosił się Dom Dziecka z Armenii z miasta Gjumri z prośbą o pomoc. 
Z Wrocławia nadeszła prośba o pomoc dla Ormianki z szóstką dzieci. 

Fundacja „Ararat”
ul. Grochowska 342
03–838 Warszawa, 
tel. 022 619–38–68

Kontakty:
Narine Ajrapetijan tel: 508 215 007

Violeta Khondkaryan tel: 508 215 006
Elida Awetysian tel: 508 215 003
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Koło Ormiańskie w Rzeszowie 

animator: Maria Staszałek
Rok powstania: 2003

Grupa powstała jako katolicka wspólnota polsko-ormiańska od zorganizownia w 
Rzeszowie w kościele rzymskokatolickim św. Krzyża mszy św. w obrządku ormiań-
skokatolickim odprawionej przez ks. kan.Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

2005 rok
Prowadzony był – opracowany przez Marię Staszałek i rozpoczęty jeszcze 

w styczniu 2003 roku – cykl cotygodniowych, kilku– do kilkunastominutowych nie-
dzielnych audycji radiowych w rzeszowskim Diecezjalnym Katolickim Radio „VIA” na 
temat historii i kultury Ormian, kościoła ormiańskiego, unii kościelnej, spraw współ-
czesnych, itp. 

Wygłaszane były, podobnie jak i w roku poprzednim, prelekcje na temat historii 
Ormian i kościoła ormiańskokatolickiego na Kresach w Towarzystwie Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Rzeszowie.

31 marca – sesja naukowa w Uniwersytecie Rzeszowskim z udziałem naukowców, 
historyków, przedstawicieli Ormian, biskupa or-
dynariusza rzeszowskiego Kazimierza Górnego 
i ambasadora Armenii Ashota Hovakimiana 
o tematyce ormiańskiej w związku z pro-
mocją publikacji książkowej – tłumaczenia 
współczesnej Konstytucji Republiki Armenii 
przez Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą 
prof. Stanisława Sagana. 

31 marca – 7 kwietnia – wystawa publi-
kacji ormiańskich (ze zbiorów prywatnych Marii 
Staszałek) w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. O wydarzeniu tym Maria 
Staszałek napisała artykuł, który został opubli-
kowany w kwartalniku Polonii ormiańskiej nr 2 
z 2005 r. „Póki my żyjemy”.

20 czerwca – prymicje Ormianina 
ks.Ernesta Yesayana – o. Petrosa w kościele 
akademickim św. Krzyża. Było to wspaniałe 
wydarzenie. 

adres kontaktowy:
Maria Staszałek

ul. Sportowa 8/64
35–111 Rzeszów

tel. 017 863 17 60 
kom. 0 606 119 674

e–mail: ormianka1@op.pl

(nieformalne)

13 listopada, odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy  na fasadzie kościoła farnego.         
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13 listopada – odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci „Ormian, od XIV w. współ-
obywateli Rzeczpospolitej i współtwórców nauki i kultury polskiej, ofiar prześladowań 
na Kresach za wierność Kościołowi i Polsce ginących i cierpiących z rąk hitlerowców, 
UPA i NKWD oraz 1,5 mln pomordowanych w Turcji w 1915 roku za wiarę chrześci-
jańską, w 90-lecie tego ludobójstwa i 1600-lecie powstania alfabetu ormiańskiego”. 
Tablica z czarnego granitu, projektu Surena Vardanyana, została umieszczona na 
południowej fasadzie kościoła farnego u zbiegu ul. 3 Maja i Kościuszki. Odsłonili ją 
eurodeputowany dr Mieczysław Janowski i prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, 
a poświęcił ją ksiądz biskup Kazimierz Górny w asyście ks. kan.Tadeusza Isakowicza-
Zaleskiego i dwóch kleryków ormiańskich oraz wielu księży rzymskokatolickich. 
Następnie za dusze pomordowanych Ormian mszę św. w obrządku ormiańskokato-
lickim odprawił ks. kan. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Za aktywną pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości dziękujemy w szczególności 
Podkarpackiemu Związkowi Piłsudczyków w Rzeszowie, Związkowi Strzeleckiemu 
„Strzelec”, plastyczce Barbarze Sierżędze oraz Małgorzacie Walkiewicz, która przy-
gotowała liturgiczne śpiewy ormiańskie zespołu młodzieżowego, a także Towarzystwu 
Uniwersyteckiemu w Rzeszowie za wsparcie finansowe (w kwocie 500 zł). Pozostałe 
koszty pokryte zostały z funduszy prywatnych.

W ciągu roku odprawiane były raz na kwartał msze św. w obrządku ormiańsko-
katolickim przez ks. kan. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Plany na 2006 rok
Planujemy w Rzeszowie wystawę dwojga artystów ormiańskich tj. współczesnego 

malarstwa i grafiki ormiańskiej.

Przed tablicą w hołdzie Ormianom w Rzeszowie w czasie uroczystości jej poświęcenia 13 
listopada 2005 r.                                                                                         fot. Maria Staszałek     
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Koło Ormiańskie we Wrocławiu 
(nieformalne)

adres kontaktowy:
Tadeusz Kura

ul. Nowowiejska 79/6
50–540 Wrocław

tel: 071 321 71 39
e–mail: archkura@wp.pl

inwest@airport.wroclaw.pl

Rok powstania: Spotykamy się na mszach świętych od 2002 roku.

2005 rok
We Wrocławiu odprawiono cztery msze św. w obrządku ormiańskim, po których 

odbyły się spotkania. Uczestniczyło ok. 30 osób.
18 czerwca – prymicje ks. Petrosa Ernesta Yesayana w kościele ojców domini-

kanów we Wrocławiu.
30 października – msza 

św. koncelebrowana w ko-
ściele ojców dominikanów. 
Podczas mszy ks. arcybi-
skup Marian Gołębiewski 
przy cudownym obrazie 
Matki Bożej z Podkamienia 
poświęcił tablicę pamiątko-
wą ku czci ofiar ludobójstwa 
Ormian 1915 r. w Turcji 
i polskich Ormian pomordo-
wanych w czasie II wojny 
światowej na Kresach 
Wschodnich. W uroczy-
stości uczestniczyli także 
Ormianie ostatniej emigracji     
z ambasadorem Armenii. 

Serdeczne podziękowania dla
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, animatora wszelkich działań.

Plany na 2006
Msze święte i spotkania, próba utworzenia koła 

Ormian.
Środowisko ormiańskie we Wrocławiu tworzą osoby 

pochodzenia ormiańskiego – spotykamy się z szacun-
ku dla naszych przodków.

Na msze Święte i spotkania serdecznie zapraszamy 
Ormian starej i nowej emigracji oraz sympatyków.

Msza święta z poświęceniem tablicy pamiątkowej w kościele 
oo dominikanów.                                             fot. Anna Kura



23 Ormianie w Polsce 2005 rok

Koło Zainteresowań Kulturą Ormian
przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym

KZKO
adres kontaktowy:

Maciej Bohosiewicz
ul. Filtrowa 83/22
02-032 Warszawa

tel./faks 022 822 69 69
e-mail: mboho@poczta.onet.pl

www.ormianie.pl
miejsce spotkań:

ul. Kredytowa 1, Warszawa
Rok powstania: 1981

Prezes: Maciej Bohosiewicz

2005 rok
9 stycznia – spotkanie opłatkowe środowiska ormiańskiego w Warszawie.
27 lutego – spotkanie poświęcone omówieniu bieżących spraw dotyczących 

środowiska ormiańskiego zarówno w Warszawie, jak i całej Polsce.
20 marca – msza św. w obrządku ormiań-

skokatolickim w kaplicy Res Sacra Miser, a po 
niej spotkanie przy kawie i herbacie środowiska 
ormiańskiego.

10 kwietnia – uroczysta msza św. w intencji 
zamordowanych Ormian w 1915 r. pod przewod-
nictwem Ordynariusza Katolickiego Obrządku 
Ormiańskiego w Polsce, Prymasa Polski Kardynała 

Warszawa przed katedrą św. Jana po mszy św. odprawionej pod przewodnictwem Księdza 
Prymasa 10 kwietnia za ofiary ludobójstwa 1915 r. Na wprost ambasador Republiki Armenii 
w Polsce, dr Ashot Hovakimian.                                                                     fot. Danek Deńca
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Józefa Glempa, koncelebrowana między innymi przez księży katolickiego obrządku 
ormiańskiego: ks. prałata Cezarego Annusewicza, ks. kan. Tadeusza Isakowicza-
Zaleskiego oraz ks. Artura Avdalyana, a także diakona kleryka Ernesta Yesayana.

21 kwietnia – panel dyskusyjny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie po-
święcony ludobójstwu Ormian. Organizatorzy: KZKO i Forum Młodych Dyplomatów.

22 kwietnia – KZKO zorganizowało pokojową demonstrację przed gmachem 
Sejmu RP wyrażając podziękowanie posłom za przyjęcie w dniu 19 kwietnia uchwa-
ły potępiającej ludobójstwo Ormian oraz oddając hołd ofiarom 1915 roku. Podczas 
demonstracji głos zabrali posłowie Marek Jurek i Zbigniew Ziobro, dzięki którym 
uchwała została 25 kwietnia przyjęta przez Sejm.

22 kwietnia – Uruchomienie strony internetowej KZKO: www.ormianie.pl
30 kwietnia – spotkanie w klubie dyskusyjnym połączone z prezentacją filmu 

„Głosy z jeziora”. Organizatorzy: KZKO, Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, 
Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
i Kinoteka.

22 maja – spotkanie z ojcem Danielem Tumanianem pt. „Ormiański Kościół 
Apostolski”.

16 czerwca – spotkanie przedstawicieli środowisk ormiańskich z parlamen-
tarzystami, którzy przyczynili się do podjęcia przez Sejm RP uchwały potępiającej 
ludobójstwo Ormian z 1915 roku. W spotkaniu udział wzięli: wicemarszałek Sejmu 
Kazimierz Ujazdowski, posłowie Marek Jurek, Zbigniew Ziobro, duszpasterz Ormian 
ks. kan. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, przedstawiciele z Warszawy, Krakowa, a także 
Francji i Libanu.

Pokojowa demonstracja przed gmachem Sejmu 22 kwietnia.                 fot. Sarmen Beglarian
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18 czerwca – msza św. prymicyjna ks. Ernesta Yesayana w kaplicy Res Sacra 
Miser w Warszawie, po mszy spotkanie środowiska.

24 czerwca – na zaproszenie ministra Andrzeja Przewoźnika delegacja KZKO 
wzięła udział w otwarciu Cmentarza Orląt we Lwowie.

2 lipca – odzyskanie spuścizny Ormian Polskich – przewiezienie zbiorów ze 
Świebodzina do Gdańska i Warszawy.

22 sierpnia – otwarcie wystawy „Niszczejące dziedzictwo: Ormianie we wschod- 
niej Turcji” w Domu Polonii w Warszawie. Patronat honorowy – Prezydent Warszawy, 
Lech Kaczyński.

30 sierpnia – spotkanie przedstawicieli KZKO z Zarządem Towarzystwa 
Ormiańskiego ANIW z Białorusi.

6 – 7 września – kino Rejs w Warszawie – prezentacja filmów „Ararat” i „Głosy 
z jeziora”.

9 września – powołanie prezesa KZKO Macieja Bohosiewicza na przedstawi-
ciela mniejszości ormiańskiej w Polsce do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych.

30 października – udział przedstawicieli KZKO w uroczystym poświęceniu 
chaczkaru w Elblągu.

27 listopada – wykład mgr. Longina Graczyka z PAN pt. „Podróże po ormiań-
skości – Ormianie na Bukowinie i Krymie”.

W ciągu 2005 roku prowadzone były prace związane ze Spuścizną Ormian 
Polskich:

– wynajęto pomieszczenia na archiwum,
– spisano ponad 2000 obiektów,
– rozpoczęto prace nad powołaniem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian 

 Polskich.

Plany na 2006 rok
– Powołanie Fundacji Ormian Polskich w miejsce KZKO.
– Dwa wyjazdy na dawne Kresy Rzeczypospolitej, z cyklu „Śladami Ormian Polskich” 
 – w kwietniu i sierpniu.
– Warsztaty tańca ormiańskiego.
– Spotkania tematyczne jak co roku.
– Zarejestrowanie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
– Prace inwentaryzacyjne i konserwatorskie obejmujące Spuściznę Ormian.

Składamy podziękowania:
Małgorzacie Orlewicz z Muzeum Etnograficznego za wszelką pomoc i udostęp-

nianie nam sali na spotkania, księdzu Jarosławowi Mrówczyńskiemu, rektorowi 
„Res Sacra Miser” i Kazimierze Krekora, a także Barbarze Bieleckiej-Woźniczko, 
Wspólnocie Polskiej, Kinu „Rejs”, Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, Agencji 
Promocji „Film Polski”.
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Szkoła dla dzieci ormiańskich w Warszawie
przy Szkole Podstawowej nr 210

Rok powstania: 2003

Nauka prowadzona jest w dwóch klasach – młodszej i starszej dla dzieci ze szkół 
podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, według programu szkolnego dopuszczone-
go do użytku szkolnego przez ministra edukacji.

Do szkoły, w każdą sobotę roku szkolnego, chodzą dzieci mniejszości ormiańskiej, 
na co dzień uczęszczające do innych szkół warszawskich. 

Dzieci uczą się tam języka ormiańskiego. Szkoła integruje dzieci i rodziców, przy-
bliża również problematykę mniejszości narodowej ormiańskiej w środowisku innych 
szkół. 

Na zakończenie roku szkolnego 2004/05 uczniowie zaprezentowali rodzicom 
i zaproszonym gościom program artystyczny pt. „Mesrop Masztoc – twórca alfabetu”. 
Wśród zaproszonych gości był ambasador Armenii w Polsce dr Aszot Hovakimian. 

Program „Mesrop 
Masztoc – twórca alfa- 
betu” został powtórzo-
ny, już w wakacyjnej 
atmosferze, w ramach 
festiwalu Transkaukazja, 
25 czerwca na Rynku 
Nowego Miasta w War- 
szawie. 

Występ szkolny po-
święcony Mesropowi 
Masztocowi był jednym 
z elementów uroczy-
stości upamiętniających 
1600-lecie powstania 
alfabetu, którym środo-
wisko nasze upamiętniło 
tę ważną dla tożsamości 
narodowej rocznicę. 

Po występie artystycznym „Mesrop Masztoc....” na zakończenie 
roku szkolnego. Dzieci ze szkoły, nauczycielki Margarita i Anahit 
Jeremian, w środku ambasador dr Aszot Hovakimian.

fot. Paweł Korczewski

Opiekun szkoły z ramienia KZKO:
Paweł Korczewski
tel. 022 621 72 52

e–mail: pkorczewski@wp.pl

ul. Karmelicka 13 
00–163 Warszawa

dyrektor: mgr Marzena Tomaszewska
Nauczycielki: Anahit Jeremian

Margarita Jeremian–Woźniakowska
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Prezes: mgr inż. Adam Terlecki
Rok powstania: 1990

2005
11 stycznia – rozpoczęły się Trzecie Dni Ormiańskie. W Wojewódzkiej 

Bibliotece Publicznej została otwarta wystawa fotografii Dominika Jarząbka 
i Mariusza Karpińskiego „Niszczejące dziedzictwo. Ormianie we wschodniej Turcji”. 
W uroczystym otwarciu, którego dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski wzię-
li udział: ambasador Republiki Armenii dr Aszot Hovakimian, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Małopolskiego Piotr Boroń, wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Jan Bereza, burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, Krystyna Jędraszyk 
– matka zaginionego w Turcji Rafała, koledzy i przyjaciele Rafała. Wszystkich za-
proszonych gości przywitał dyrektor Biblioteki Artur Paszko. Po zwiedzeniu wystawy 
odbyło się spotkanie autorskie z doc. dr. hab. Grzegorzem Kucharczykiem, autorem 
książki „Pierwszy holokaust XX wieku”.

31 stycznia – spotkanie opłatkowe Ormian krakowskich.
28 lutego – prelekcja dr. inż. Eustachego Łazarskiego „O spuściźnie polskich 

Ormian w aktualnej sytuacji po zmianach personalnych w Gliwicach”. Po prelekcji 
odbyło się połączone zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej podsumowujące rok 
finansowy 2004. Zarząd uzyskał absolutorium.

3 kwietnia – prof. Andrzej Pisowicz wraz z prezesem OTK mgr. inż. Adamem 
Terleckim spotkali się w Krakowie z przejeżdżającym przez to miasto ormiańskim 
pisarzem z Moskwy, panem Lewonem Osepianem (Howsepianem). Znany z za-
interesowań polsko–ormiańskimi kontaktami kulturalnymi gość przekazał w darze 
bibliotece OTK kilka książek i czasopism. Ponadto pan Lewon Osepian pozostawił 
dwa egzemplarze nowego rosyjskojęzycznego czasopisma literackiego o ormiańskim 
tytule „Aragast” (żagiel) – nr 1 z roku 2004. Czasopismo to ukazuje się w Moskwie, 
adres e–mail: oslevon@yandex.ru, strona internetowa: www.m–m.sotcom.ru/aragast.htm

12 kwietnia – Lusine Simonian, uczennica Szkoły Podstawowej nr 11 w Kra-
kowie zajęła 10. miejsce w ogólnopolskim konkursie polonistycznym „Z poprawną 
polszczyzną na co dzień” zorganizowanym dla uczniów klas 1–3 przez Centrum 
Edukacji Humanistycznej w Warszawie.

17 kwietnia – w Krakowie odbyło się VI Ogólnopolskie Spotkanie Środowiska 
Ormiańskiego poświęcone 1600-leciu powstania alfabetu ormiańskiego stworzone-

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
OTK

adres kontaktowy:
Adam Terlecki

Pl. Bohaterów Getta 16/10
30–547 Kraków 

tel. 0 12 656 56 07
e–mail: otk@otk.armenia.pl

www.otk.armenia.pl
miejsce spotkań: Kraków, ul. Wolnica 1
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go przez Mesropa Masztoca, 90. rocznicy ludobójstwa popełnionego na Ormianach 
w Turcji i 15. rocznicy powstania OTK.

24 kwietnia – grupa około 50 Ormian złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod chacz-
karem przy kościele św. Mikołaja. Zgromadzeni Ormianie odmówili po ormiańsku 
„Ojcze nasz”.

25 kwietnia – odczyt połączony z prezentacją przeźroczy dr. hab. Małgorzaty 
Smorąg-Różyckiej zatytułowany „Ewangeliarz iluminowany zwany lwowskim i jego 
wędrówka ze Skewry do Gniezna”.

30 maja – prelekcja prof. dr. hab. Andrzeja Pisowicza zatytułowana „Jak stu-
denci Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego uczcili 90. rocznicę 
ludobójstwa popełnionego na Ormianach w Turcji w latach I wojny światowej”.

25 czerwca – zakończenie pierwszego roku nauki w sobotniej szkółce ormiań-
skiej w Krakowie. Dla rodziców i zaproszonych gości dzieci przygotowały występ 
artystyczny. Każde z uczących się dzieci otrzymało książeczkę z bajkami w języku 
ormiańskim.

4 sierpnia – w Polsce przebywali A. Heczorian i K. Agiekjan – przedstawiciele 
wspólnoty ormiańskiej na Białorusi. W czasie pobytu spotkali się z liderami organiza-
cji ormiańskich w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Tamtejsza wspólnota rozpoczęła 
wydawanie magazynu „ANIW”, którego trzy egzemplarze zostały przekazane do 
biblioteki OTK.

10 września – początek drugiego roku nauki w sobotniej szkółce ormiańskiej w 
Krakowie.

26 września – spotkanie z Surenem Petrosjanem, weteranem walk o Górny 
Karabach.

28 listopada – spotkanie na temat „2005 – rok tragicznych wspomnień Ormian 
(1895, 1905, 1915, 1965)”. Prelekcje – Wawrzyniec Brzozowski, tłumacz z języka 
francuskiego książki Y. Ternona „O ludobójstwie Ormian” i prof. dr hab. Andrzej 
Pisowicz.

W 2005 roku ukazały się dwa podwójne zeszyty Biuletynu OTK: nr 40/41 
i nr 42/43.
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Gagik Parsamian

2005 rok
23 kwietnia – 23 maja – Kaliningrad, indywidualna wystawa malarstwa 

poświęcona 90. rocznicy tureckiego ludobójstwa na narodzie ormiańskim, galeria 
sztuki współczesnej w Muzeum Historyczno–Artystycznym. 37 obrazów z wystawy 
przekazano na sprzedaż dla uzyskania środków wspierających budowę kościoła or-
miańskiego św. Stepanosa.

23 lipca – Kaliningrad 
– jeden z czternastu „ojców 
chrzestnych” w czasie po-
święcenia kamieni węgielnych 
i fundamentów wznoszonego 
kościoła ormiańskiego św. 
Stepanosa.

21–22 września – Stra-
szyn (gmina Pruszcz Gdański) 
– współorganizator Dni Ormiań- 
skich (razem z gminą Pruszcz 
Gdański).
W programie m.in.:
Pierwszego dnia – wykład 

Feliksa Geworkiana, „Arme- 
nia i pismo ormiańskie na skrzyżowaniu starożytnych kultur”, projekcja filmu doku-
mentalnego „Oto Armenia”, występy zespołu taneczno–wokalnego z Kaliningradu, 
Ormiańskiej Regionalnej Autonomii Narodowo–Kulturalnej w Obwodzie 
Kaliningradzkim, wystawa reprodukcji rękopisów ormiańskich z biblioteki 
Matenadaran w Erywaniu, rysowanie karykatur uczestników przez Tigrana 
Wartikyana z Bielska Białej i degustacja wielu potraw ormiańskich. 

W drugim dniu – w kościele św. Jacka msza święta odprawiona przez archimandrytę 
Serovbe z Niemiec z Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, koncert pieśni ormiań-
skich i spotkanie integracyjne. 

Gagik Parsamian
Galeria

ul. Mariacka 36
80–010 Gdańsk

tel. 058 301 04 96

w Polsce od 1994

Kaliningrad, indywidualna wystawa malarstwa Gagika 
Parsamiana.                                fot. Zdzisław Byczkowski
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W dniach ormiańskich 
uczestniczyło kilkuset gości: 
mieszkańcy gminy, Ormianie 
z okolic Trójmiasta, radni 
gminy, obecny Marszałek 
Senatu Bogdan Borusewicz 
i senator Maciej Płażyński, 
ambasador Armenii w Pol-
sce Aszot Hovakimian, 
wicewojewoda Krystyna Goz- 
dawa-Nocoń a również dele-
gacja Tatarów Polskich. 

Dni Ormiańskie w Stra-
szynie były dofinansowane 
przez Urząd Gminy Pruszcz 
Gdański. 

15 października – Kali- 
ningrad, udział i zorgani-
zowanie wyjazdu delegacji 
polskich sympatyków Ormian 
z Gdańska w obchodach 
1600. rocznicy powstania 
alfabetu ormiańskiego.

Publikacje:
– Redakcja folderu „Armenia” wydanego z okazji Dni Ormiańskich.
– Konsultacja i pomoc w redakcji części fotograficznej artykułu Rubena Atoyana,  
   „Kamienie i słowa” w miesięczniku Poznaj Świat (wrzesień 2005 r.).

Podziękowania:
Magdalenie Kołodziejczak, wójt Gminy Pruszcz Gdański za współpracę przy zor-

ganizowaniu Dni Ormiańskich w Straszynie. Tadeuszowi Serockiemu, dyrektorowi 
Wydawnictwa Diecezjalnego „Bernardinum” z Pelplina za pomoc w drukowaniu 
wielu różnych materiałów promocyjnych i ogólną współpracę. Księżom: prałatowi 
Cezaremu Annusewiczowi i ks. Ryszardowi Bugajskiemu za pomoc przy organizacji 
Dni Ormiańskich w Straszynie oraz Norairowi Ter Grigorjanowi, Małgorzacie i Arkowi 
Staniszewskim, Barbarze Biedrzyckiej.

Plany na 2006 rok
– Współpraca przy organizowaniu Dni Ormiańskich w Starogardzie Gdańskim. 
– Wyjazd delegacji Polaków – sympatyków Armenii do Armenii.
– Dalsze zacieśnianie kontaktów z przyjaciółmi ormiańskimi w Kaliningradzie, wyjazdy, 
   wystawy.
– Zorganizowanie projekcji multimedialnych dotyczących ludobójstwa Ormian 
   w Turcji i dotyczących twórczości Arama Chaczaturiana.

Kościół św. Jacka, Archimandryta Serovbe Isahanian 
udziela chrztu św.                          fot. Zdzisław Byczkowski
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Stowarzyszenie Ormian w Polsce

Prezes: Genadi Martirosjan
Rok powstania: 1999

2005 rok
28 października – wernisaż Karena Broyana, młodego ormiańskiego twórcy 

w Galerii Pro Arte Pax w Elblągu. 
29 października – Prelekcje w klubie Stowarzyszenia Civitas Christiana:
– Paweł Nieczuja-Ostrowski „Chaczkary – Armenia zaklęta w kamieniu”, 

dr Tomasz Marciniak „Papieże i Katolikosi. Polska i Armenia”.
30 października – uroczyste odsłonięcie chaczkaru w Elblągu przy kościele 

Miłosierdzia Bożego, ul. Bema. Chaczkar został ustawiony w celu upamiętnienia 
90. rocznicy Ludobójstwa Ormian dokonanego w Turcji oraz 1600-lecia powstania 
alfabetu ormiańskiego, także 
jako symbolu wielowiekowej 
przyjaźni polsko-ormiańskiej. 
Poświęcenia dokonał J.E. bi-
skup Jan Styrna Ordynariusz 
Diecezji Elbląskiej. Elbląski 
chaczkar, został wykonany 
z tufu wulkanicznego w Ar-
menii przez ormiańskiego 
artystę-rzeźbiarza. Zanim trafił 
do Elbląga, chaczkar przebył 
długą drogę przez Gruzję, 
Turcję, Bułgarię, Rumunię, 
Węgry i Słowację. Na uroczy-
stość i towarzyszące imprezy 
przybyło wielu Ormian głów-
nie z tzw. „nowej emigracji”, 
ale także przedstawicieli 
„starej emigracji”. 

Plany na 2006 rok
Kwiecień/maj – uruchomie- 

nie cyklicznych spotkań przy-
bliżających kulturę ormiańską 
środowisku elbląskiemu – Dni 
Ormiańskie.

SOP
ul. płk. Dąbka 67 m.61

82–300 Elbląg
tel. 0 504 196 566

e-mail: genadi.arm@wp.pl

Na zdjęciu od lewej: Genadi Martirosjan, Agasi Arszakian 
deputowany z Armenii, Janusz Lach, kuzyn Genadija, 
rzeźbiarz Robert Howsepian, Tadeusz Nieczuja-Ostrowski.          

fot. Irena Lach              
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(wybór)
3 stycznia
Dwie kobiety Mikołaja. Dominika Dziobkowska. Gazeta Wyborcza. 
To nie była zwykła zabawa świąteczna. Mikołajowi, który rozdawał dzieciom prezen-
ty, towarzyszyły dwie Śnieżynki. Tak w niedzielę warszawscy Ormianie obchodzili 
święta Bożego Narodzenia.
4 stycznia
Ciepły Grodzisk. Kadra zostaje w kraju. Tekst STS. Gazeta Wyborcza Sport.
Nie jestem zachwycony – powiedział trener Janas. – Chciałem, żeby kadra zmierzyła 
się z Armenią, grającą w stylu Azerbejdżanu. Ormianie przyjęli naszą propozycję, ale 
przed sylwestrem zmienili zdanie. 
12 stycznia
Jak uchylić drzwi do raju? Unia Europejska chce opracować wspólne zasady 
przyjmowania nielegalnych imigrantów. Jędrzej Bielecki. Gazeta Wyborcza.
... imigrantów jest w Polsce zdaniem URiC (około 250 tys.), Białorusini i Rosjanie 
(150 tys.), a także Wietnamczycy (40 tys.) i Ormianie (8 tys.). 
24 stycznia
Dobra mina do złej gry. Dwumecz Polski z Białorusią. Krzysztof Guzowski. 
Gazeta Wyborcza Sport.
To był początek dobrej miny do złej gry. Ormianie poinformowali, że jednak nie zagra-
ją, bo porozumieli się z Amerykanami i wyjadą do USA. 
27 stycznia
Obrazy sielskie, przaśne i razowe. Rozmowa z Maciejem Szajkowskim z Kapeli ze 
Wsi Warszawa, liderem zespołu, który robi światową karierę. Jacek Cieślak. Gazeta 
Wyborcza Kultura.
... wędrowali po Europie i mieszali się z innymi ludami. Dziś wiemy, że przed wieka-
mi koło Biskupina mieszkali Celtowie. Napływali Ormianie, Tatarzy, Cyganie, Żydzi. 
W muzyce mazowieckiej silne są wpływy klezmerskie. Muzykanci podkreślają, że 
grają polkę Żydóweczkę, polkę szabasówkę...
7 marca
Polska pułapka. Jakub Chełmiński. Gazeta Wyborcza Stołeczna. 
Rosa Patosjan ma 70 lat. Przyjechała do Polski z rodzinnej Armenii szukać lepszego 
życia, a znalazła się w ośrodku dla bezdomnych.
18 – 24 kwietnia
Pierwszy Holocaust. Przedruk z Die Zeit. Forum. 
90 lat temu doszło do pierwszego ludobójstwa w XX wieku. Turcy zabili wówczas 
ponad milion Ormian.

Artykuły w prasie polskiej
dotyczące tematyki ormiańskiej
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19 kwietnia
Czego Ormianin chce od Turka – felieton Dawida Warszawskiego z cyklu 
„Prognoza pogody”. Gazeta Wyborcza.
Jeszcze kilka lat temu Hrant Dink, naczelny wydawanego w Stambule ormiańskiego 
tygodnika „Agos”, był niezłym kandydatem na tureckiego wroga publicznego nr 1.
21 kwietnia
Turcja zganiła polski parlament. Protest w sprawie minuty ciszy. Tekst Piotr 
Zychowicz. Rzeczpospolita.
Ankara ostro skrytykowała uchwałę polskiego Sejmu potępiającą rzeź Ormian. Według 
tureckiego MSZ polscy parlamentarzyści zachowali się „nieodpowiedzialnie”.
22 kwietnia
Czas leczy rany, pamięć zostaje. W 90. rocznicę rzezi Ormian dokonanej przez 
Turków. Andrzej Meller. Gazeta Wyborcza.
Jak pan ocenia potępienie przez polski Sejm ludobójstwa Ormian, co teraz czują 
Ormianie? Artaszes Gegamian: Jesteśmy wam niezwykle wdzięczni i zadowoleni, że 
kraj demokratyczny, taki jak Polska, wydał tak ważną uchwałę...
Trzeba uznać zbrodnię. Tekst PZ., JAP. Rzeczpospolita.
Czy wydarzenia sprzed 90 lat przeszkodzą w integracji Turcji z Unią? 
Ormianie mają prawo domagać się, by Unia nie przyjęła Turcji – uważa Lech Wałęsa. 
Ankara nie uznaje bowiem rzezi Ormian za ludobójstwo. 
24 kwietnia
Pamięć o ludobójstwie. Rozmowa z dr. Tomaszem Marciniakiem. Karina Obara. 
Gazeta Pomorska.
25 kwietnia
Pamięć o Ormianach. Tekst Teresa Stylińska.
24 kwietnia był dniem pamięci o pierwszym ludobójstwie XX wieku. Turcja nadal ostro 
reaguje, gdy świat wspomina o tych zbrodniach.
Pierwsze ludobójstwo XX wieku. Aris Janingian. Gazeta Wyborcza.
Kiedy byłem małym chłopcem, wujek powiedział mi: „Jeśli spotkasz Turka, to go 
zabij”. Wiedziałem już, że Turcy są sprawcami Medz Jeghren, Wielkiego Kataklizmu 
Ormian, ale myśl o zabiciu człowieka paraliżowała mnie.
30 kwietnia
Siłą w pieśniach. Rozmowa z Amalią Sahakyan. Karina Obara. Gazeta Pomorska.
11 czerwca
Podróże: Armeńskie impresje. Zbigniew Szmurło. Elbląska Gazeta Internetowa 
(www.portel.pl)
Fotografie z podróży: www.portel.pl
Znajoma w Erewaniu wspomniała o telefonie od młodego Polaka, który zadzwonił 
do niej ze Sztokholmu. Pod koniec długiej i interesującej rozmowy zapytał nieśmiało, 
gdzież ta Armenia się znajduje?
16 czerwca
Dowód przyjaźni. Zbigniew Szmurło. Elbląska Gazeta Internetowa (www.portel.pl)
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Przed jednym z kościołów w Elblągu stanie ormiański krzyż – chaczkar. To wspólna 
inicjatywa mieszkańców miasta, żyjących w Elblągu Ormian oraz Polaków z Erewa-
nia – stolicy Armenii. Krzyż z czerwonego kamienia, który rzeźbi artysta z Erewania, 
przyjedzie do Elbląga prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września br. Chaczkar 
stanie przed kościołem Miłosierdzia Bożego. 
5 lipca
Ostatnia zmiana rusza do Iraku. Pożegnanie żołnierzy. Jan Ordyński. Gazeta 
Wyborcza
... jej skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. 
Dowódcą wielonarodowej dywizji – będą w niej służyli też Ormianie, Duńczycy, 
Bułgarzy, Łotysze, Litwini, Ukraińcy, Kazachowie, Salwadorczycy, Mongołowie, 
Amerykanie, Norwegowie, Słowacy i Rumuni – jest gen. dyw. Piotr Czerwiński.
16 sierpnia
Ormianie przy chaczkarze w Krakowie. Gazeta Wyborcza.
O składaniu wieńca pod chaczkarem przez delegację armii ormiańskiej.
wrzesień
Kamienie i słowa. Armenia. Ruben Atoyan. Poznaj Świat 
12 września
Ormiańscy katolicy w USA i Kanadzie mają diecezję.
www.opoka.org.pl
24-25 września
Turecko–ormiańskie rozrachunki z historią. Adam 
Balcer. Gazeta Wyborcza.
Dziś w Turcji trwa głośna jak nigdy dotąd debata o odpo-
wiedzialności za eksterminację Ormian w 1915 r. Jednak 
władze tureckie nadal nie są gotowe przyznać, że do-
szło wtedy do ludobójstwa. To stanowisko może stać się 
przeszkodą na drodze Turcji do Unii Europejskiej, z którą 
3 października Ankara rozpoczyna negocjacje.
26 września
Twarde warunki negocjacji członkowskich z Turcją. 
Igna Czerny. Gazeta Wyborcza. 
30 września
Spotkanie ze wschodem. Katarzyna Sikora. Echo Pruszcza
Straszyn, Dni Ormiańskie
19 października
Ledwo przeżyłem katownię SB. Artur Drożdżak. Super Express.
Ksiądz torturowany przez SB znalazł w IPN swoją teczkę. Powrócił koszmar sprzed 
lat (o ks. Tadeuszu Isakowiczu-Zaleskim).
21 października
Podpis SB. Rozmowa z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. Gazeta Wyborcza 
Dodatek Małopolski.
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24 października
Niejeden taki los. Marcin Austyn. Nasz Dziennik.
Przez lata panowania komunistycznej władzy Kościół stanowił oazę wolności, wiary, 
patriotyzmu. Te wyspy wolności powstawały przy mocnym zaangażowaniu kapłanów. 
Nie dziwi więc fakt, że władza widziała w nich zagrożenie. Za posługę Prawdzie 
kapłani narażeni byli na liczne represje dotykające zarówno ich samych, jak i ich 
bliskich.
25 października
Urzędnik usunął wystawę o rzezi Ormian. Magda Nogaj. Gazeta Wyborcza 
Wrocław.
Jarosław Broda, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia, kazał zdemon-
tować uliczną wystawę poświęconą rzezi Ormian dokonanej przez Turków w 1915 
roku, bo była zbyt drastyczna. Duszpasterz Ormian ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
uważa, że to efekt interwencji ambasady tureckiej.
Prawdę trzeba pokazywać. Komentarz Magdy Podsiadły. Gazeta Wyborcza 
Wrocław.
26 października
Kto się boi prawdy  Magda Nogaj. Gazeta Wyborcza Wrocław.
Usunięcie ulicznej wystawy poświęconej rzezi Ormian. 
Wystawa o rzezi Ormian. Były telefony z tureckiej ambasady. Magda Nogaj. 
Wrocław.
Ambasada Turcji próbowała interweniować w sprawie 
wrocławskiej wystawy „Pierwszy holokaust XX wie-
ku”. Zdjęcia ukazujące rzeź dokonaną przez Turków 
w 1915 r. zostały przeniesione z ul. Świdnickiej do 
galerii BWA Awangarda.
28 października
Kto się boi historii Ormian? Magda Nogaj. Gazeta 
Wyborcza.
Usunięcie ulicznej wystawy poświęconej rzezi 
Ormian. 
29 października
Kto się boi Turcji. Ossolineum. Konferencja o dzie-
dzictwie Ormian. Jacek Tacik. Gazeta Wyborcza 
Wrocław.
Ambasada turecka nieustannie wpływa na decy-
zje polskich urzędników w sprawach związanych 
z Ormianami – mówił wczoraj na konferencji pt. Dziedzictwo kulturowe Ormian 
w Ossolineum ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian w Polsce połu-
dniowej.
29/30 października
Optymistki. Ormianki w Polsce. Aldona Krajewska. Wysokie obcasy, dodatek do 
Gazety Wyborczej.

Tytułowa tablica wystawy o rzezi 
Ormian.
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30 października
Pamięci pomordowanych Ormian. Tekst BS. Gazeta Wyborcza Wrocław.
Tablica poświęcona pamięci Ormian wymordowanych w Turcji w 1915 r. została wczo- 
raj wmurowana w boczną ścianę kościoła św. Wojciecha. Uroczystość poprze-
dzała msza odprawiona wspólnie przez arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, 
duszpasterza Ormian ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego i przeora dominikanów 
o. Przemysława Ciesielskiego.
Listopad 
Hodowca nowej rasy. Grzegorz Rzeczkowski. Katarzyna Bartman. Przekrój. 
Przyjechał z Argentyny, która słynie z hodowli krów i winorośli. Ksiądz Stefan 
Moszoro-Dąbrowski [pochodzenia ormiańskiego] chce wyhodować w Polsce rasę 
ludzi świętych.
2 listopada
Zapłacili najwyższą cenę. Alicja Trześniowska. Nasz Dziennik.
... Zginął [pod Zadwórzem 17.08.1920 r.] m.in. dziewiętnastoletni Konstanty 
Zarugiewicz, uczeń siódmej klasy pierwszej szkoły realnej, obrońca Lwowa z 1918 
roku, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych. Matce jego przypadł w 1925 r. za-
szczyt wyboru trumny spośród 124 nierozpoznanych zwłok uczestników walk o Lwów. 
Zwłoki te przewieziono następnie z najwyższymi honorami do Warszawy i umiesz-
czono w Grobie Nieznanego Żołnierza.
7 listopada
Krótkie życie w spadku po Stalinie. Jerzy Haszczyński. Gazeta Wyborcza. 
... o tamtych wydarzeniach z sześcioma sumgaickimi Azerami, wszyscy z wyższym 
wykształceniem, o różnych, ale raczej opozycyjnych poglądach. – To sami Ormianie 
się pozabijali i na naszych zrzucili winę – mówili podniesionymi głosami, zarzucając 
przy okazji Ormianom wiele niegodziwości. 
9 listopada
Nie mogę pojąć. GW Listy. 31 października Gazeta Wyborcza zamieściła nastę-
pującą informację z Wrocławia: Pogrom Ormian przedstawiała również wystawa na 
ul. Świdnickiej, ale została zdjęta po interwencji ambasady tureckiej – na polecenie 
Jarosława Brody, dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego.
13 listopada
Pamięć zburzonych katedr. dodatek Gość Wrocławski w Gościu Niedzielnym. 
Artykuł o odsłonięciu i poświęceniu pamiątkowej tablicy wmurowanej w kościele 
ojców dominikanów we Wrocławiu.
Pamięci Ormian. TVP3
Żyli i pracowali wspólnie z Polakami, Żydami i Ukraińcami. 
14 listopada
Pamięci Ormian. Super Nowości. Region. Rzeszów.
Krótka notatka ze zdjęciem i krótkim opisem uroczystości odsłonięcia i poświęcenia 
tablicy w hołdzie Ormianom w Rzeszowie.
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Pamięci zamordowanych Ormian. Tekst DW, fot., – rys. Franciszek Mazur. Gazeta 
Wyborcza. Rzeszów.
W niedzielę w kościele farnym w Rzeszowie odsłonięto tablicę poświęcona 
Ormianom. Upamiętnia ona 90. rocznicę ludobójstwa Ormian w Turcji – w 1915 r. 
zamordowano w tym kraju 1,5 mln ludzi za wiarę chrześcijańską.
27 listopada
Wdzięczność Ormian, dodatek Gość Krakowski w Gościu Niedzielnym.
28 listopada
Ormianie za zmianami. Referendum konstytucyjne. Gazeta Wyborcza.
ARMENIA. Referendum konstytucyjne. Ormianie za zmianami. Armenia nie jest dziś 
demokracją. Ale może nią być – wierzy Rada Europy. Tak się stanie, jeśli zostanie 
wzmocniony parlament, a pozycja prezydenta ulegnie osłabieniu. Wczoraj Ormianie 
w specjalnie przeprowadzonym referendum mieli zdecydować, czy opowiadają się 
za zmianami, czy wolą dotychczasowy układ. 
2 grudnia 
Kresy sentymentalne. Tropem Sienkiewiczowskich bohaterów. Dariusz Rostkowski. 
Gazeta Wyborcza.
Gdy Turcy z Kozakami latem 1672 r. podążali w stronę miasta, pewni siebie miesz-
kańcy: Polacy, Ormianie i Rusini spierali się o wysokość podatków na wojsko. 
Naprzeciw niespełna 2000 kamienieckich żołnierzy znalazło się 150 tysięcy...
W hołdzie polskim Ormianom. Maria Staszałek. Nasz Dziennik. 
Notatka o uroczystości w Rzeszowie.
6 grudnia
Gliwice: Śledztwo ws. przywłaszczenia 800 tys. zł przez proboszcza, PAP
Śledztwo w sprawie domniemanego przywłaszczenia przez byłego proboszcza pa-
rafii ormiańskokatolickiej w Gliwicach 800 tys. zł ze sprzedaży kamienicy w centrum 
miasta poleciła policji wszcząć Prokuratura Rejonowa w Gliwicach.
7 grudnia
IPN: film dokumentujący pobicie ks. Zaleskiego. Katolicka Agencja Informacyjna.
16 grudnia
Trudny test na wolność słowa. Kontrowersyjny proces pisarza. Gazeta Wyborcza. 
Według władz w Ankarze szacowana na 1,5 miliona liczba zabitych jest zawyżona 
(według Turków zginęło 300 tys. ludzi), a Ormianie to ofiary wojny, która wybuchła po 
upadku imperium otomańskiego.
30 grudnia
Najważniejsze wydarzenia roku. Plebiscyt Gazety: chwała i chała, Gazeta Wybor-
cza Wrocław.
W dziedzinie chała: 7. Zdjęcie z ulicy Świdnickiej wystawy o rzezi Ormian. Decyzję 
podjął znów dyrektor wydziału kultury Jarosław Broda. Oficjalny powód: zbyt 
drastyczne zdjęcia. Nieoficjalnie wiadomo, że w sprawie wystawy próbowała inter-
weniować turecka ambasada.
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(wybór)

Konstytucja Republiki Amenii. 
Uniwersytet Rzeszowski.
Rafael Akopdżanjan. Polskie Wyspy. 
Agencja Literacka Dante.
Charles Aznavour. Kiedyś... Wspomnienia. 
EMKA, Warszawa.
Beata Biedrońska-Słota. Polski ubiór narodowy zwany kontuszowym. 
Muzeum Narodowe, Kraków.
Edgar Hilsenrath. Baśń o Myśli Ostatniej. 
Książnica, Katowice.
Dominika Izdebska. Rozmówki Ormiańskie. 
Wyd. Dominika Izdebska.
Wojciech Jagielski. Dobre miejsce do umierania. 
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
Narine Karapetjan-Kulka, Marek Kulka. Armenia Od 
Kuchni. 
Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, Janki k. War-
szawy.
Yves Ternon. Ormianie – Historia Zapomnianego 
Ludobójstwa. 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe województwa śląskiego.  Śląskie Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. 
W publikacji ukazał się artykuł o sanktuarium Matki Bożej Ormiańskiej w Gliwicach p. Bożeny 
Kubit. 

 

Publikacje książkowe 
o tematyce ormiańskiej
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Kalendarium
(wybór)

Wydarzenia, które nie są ujęte w sprawozdaniach poszczególnych organizacji. 

26–27 stycznia – w Polsce przebywał premier Armenii Andranik Markarian. W pierw- 
szym dniu swojego pobytu premier złożył wizytę ks. kardynałowi Franciszkowi 
Macharskiemu, którego udekorował medalem Mechitara Gosza za zasługi dla 
Armenii. W godzinach popołudniowych złożył kwiaty pod Chaczkarem w Krakowie. 
7 lutego – otwarto wystawę „Nasz Wiek” oraz „Pory Roku” poświęconą twór-
czości Artawazda Pelesziana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 

w Warszawie.
19 kwietnia – Sejm przy-
jął przez aklamację uchwałę 
w 90. rocznicę ludobójstwa 
popełnionego na ludności 
ormiańskiej w Turcji. Stało 
się to dzięki ogromnemu za- 
angażowaniu Jana Abgaro- 
wicza, wiceprezesa KZKO, 
który przygotował także 
w gmachu Sejmu pre-
zentację multimedialną 
poświęconą ludobójstwu 
Ormian. Projekt uchwały 
przedstawiło Prezydium 
Sejmu. Tekst uchwały jest 
następujący „Pamięć o ofia- 
rach tej zbrodni i jej po-
tępienie jest moralnym 

obowiązkiem całej ludzkości, wszystkich państw i wszystkich ludzi dobrej woli”. 
Posłowie podjęli tę uchwałę w milczeniu i na stojąco.
1 maja – w 68. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Najświętszej Marii Panny 
Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie odprawiona została suma 
odpustowa w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku. Uroczystości zorga-
nizował proboszcz i jednocześnie duszpasterz Ormian, ks. prałat Cezary Annusewicz. 
Przybyli przedstawiciele środowisk ormiańskich z Gdańska, Elbląga i Warszawy.
11 maja – sesja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim pt. „Ludobójstwa i czystki 
etniczne XX wieku – 90. rocznica ludobójstwa Ormian w Turcji”.
16 maja – prelekcja na temat Ormian Polskich w Klubie Lwowiaków w Olsztynie. 
21 maja – promocja autobiografii Charlesa Aznavoura (który mówi o sobie: Jestem 
w 100% Francuzem i w 100% Ormianinem) „Kiedyś... wspomnienia” w Instytucie 
Francuskim w Warszawie.

Poseł Marek Jurek, Ambasador Armenii w Polsce Ashot 
Hovakimian i przedstawiciele Ormian i sympatyków oglądają 
w gmachu Sejmu pokaz multimedialny 19 kwietnia – po pod-
jęciu przez Sejm RP uchwały potępiającej ludobójstwo.

fot. Danek Deńca



40Ormianie w Polsce 2005 rok

27 lipca – na międzynarodowym festiwalu dziecięcych zespołów regional-
nych „Święto Dzieci Gór 2005” w Nowym Sączu występował zespół dziecięcy 
SARDARAPAT z Erewania. 
2 – 7 sierpnia – w Szczyrku, Oświęcimiu, Żywcu, Wiśle i Makowie Podhalańskim 
występował ormiański zespół SALMAST z Jeghegnadzor, zaproszony na obchody 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej. 
18 sierpnia – do Krakowa przyjechała oficjalna delegacja armii ormiańskiej z sze-
fem sztabu generalnego i pierwszym zastępcą ministra Obrony Narodowej Armenii 
gen. płk. Mikaelem Harutyunyanem. Goście złożyli wieńce i zapalili znicze pod 
chaczkarem. Delegacji towarzyszyli ambasador Republiki Armenii w Polsce oraz 
przedstawiciele Ministra Obrony RP.
12 września – z okazji 14. rocznicy uzyskania niepodległości przez Armenię oraz 
1600-lecia alfabetu ormiańskiego, w Warszawie odbył się koncert muzyki ormiańskiej 
w wykonaniu Zespołu Muzyki Ludowej Dabaghyan z Erewania zorganizowany przez 
Ambasadę Republiki Armenii.
25 września – wykład Krzysztofa Gołębiowskiego pt. „XVII wieków Kościoła 
Ormiańskiego – radości i smutki” w Galerii „Nusantara” w Warszawie.
26 września – msza św. za śp. ks. prałata Kazimierza Filipiaka, wikariusza gene-
ralnego obrządku ormiańskokatolickiego w Polsce w 13. rocznicę śmierci.
29 września – koncert ormiańskiej piosenkarki Amali Sahakyan w Warszawie–
Wesołej. 
23 października – spotkanie ekumeniczne w kościele Dzieciątka Jezus w War-
szawie, któremu przewodniczył ks. Artur Avdalyan. Zgromadzeni modlili się za 
Kościół ormiański i pomordowanych Ormian.
27 – 29 października – w Krakowie podczas Targów Książki – spotkania z Ed-
garem Hilsenrathem, autorem książki „Baśń o myśli ostatniej” o zagładzie Ormian.
24 – 30 października – „Dramat Ormian” wystawy i debata we Wrocławiu 
zorganizowane przez Stowarzyszenie „Europa Przyszłości”. Wydarze-nie pod 
patronatem ambasadora Republiki Armenii, dr. Ashota Hovakimiana i wicearszał- 
ka Kazimierza Ujazdowskiego. W ramach tego: „Niszczejące dziedzictwo 
– Ormianie we wschoniej Turcji” – wystawa w Bibliotece Ossolineum; „Pierwszy 
holokaust XX wieku” – wystawa fotograficzna dotycząca ludobójstwa na Ormianach 
w 1915 roku – zdjęcia autorstwa Armina Wagnera na ul. Świdnickiej (wystawa w tym 
samym dniu zdemontowana, przeniesiona do BWA Awangarda).
28 października – w Bibliotece Ossolineum debata o ludobójstwie Ormian 
z udziałem dr. hab. Grzegorz Kucharczyka, autora „Pierwszego Holokaustu XX wie-
ku” i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
30 października – msza św. z odsłonięciem  i poświęceniem pamiątkowej tablicy.
3 grudnia – otwarcie wystawy malarstwa Barbary Bieleckiej-Woźniczko 
– ormiańskiego pochodzenia – pt. „Moje korzenie”. Galeria U Dom Kultury Stokłosy, 
Warszawa.  






