
Zapomniany. Arcybiskup ormiañski Józef Teodorowicz (1864–1938)  wybitny 
polski kap³an i m¹¿ stanu”, a sama wystawa pokazywana by³a od 2 do 31 
grudnia. W Krakowie natomiast, na Uniwersytecie Papieskim Jana Paw³a II 
odby³a siê dwudniowa konferencja naukowa „Arcybiskup Józef Teofil 
Teodorowicz (1864–1938). Pasterz Koœcio³a ormiañskiego w Polsce, m¹¿ 
stanu, kaznodzieja, pisarz”.
Wystawa „Wielki Zapomniany” prezentowana by³a tak¿e na Uniwersytecie  
Rzeszowskim.
Pragniemy ponownie zachêciæ do korzystania z prowadzonego przez nas 
wortalu „Wirtualny Œwiat Polskich Ormian” (www.ormianie.pl), który
grupuje szereg stron internetowych poœwiêconych polskim Ormianom, m.in. 
Wiki.Ormianie (www.wiki.ormianie.pl), zawieraj¹c¹  biogramy  polskich  
Ormian.

PUBLIKACJE
Ukaza³o siê drugie wydanie p³yty i towarzysz¹cej jej publikacji: Arcybiskup 
Józef Teodorowicz. Wybitny polski kap³an, kaznodzieja i m¹¿ stanu. Na 
p³ycie znajduj¹ siê oryginalne nagrania piêciu kazañ g³oszonych przez abp. 
Teodorowicza i „Kazanie sejmowe” z 1919 roku we wspó³czesnej interpretacji 
Macieja Rayzachera.
Wydane zosta³y cztery numery czasopisma ormiañskiego „Awedis”, które 
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem czytelników, oraz kalendarz na rok 2014, 
zawieraj¹cy 13 nowych, rozbudowanych biogramów postaci historycznych 
wywodz¹cych siê z polskich Ormian.
Album Ormiañska Warszawa, wydany przez Fundacjê w grudniu 2012 roku, 
otrzyma³ w 2013 roku a¿ trzy nagrody i wyró¿nienia: nagrodê
KLIO – I miejsce w kategorii varsavianów, wyró¿nienie w Konkursie im. Hanny 
Szwankowskiej na najlepsze varsavianum i nagrodê Z³otego Gryfa. 

PRACE KONSERWATORSKIE
Zakoñczona zosta³a restauracja drewnianej kaplicy, zwanej „Golgot¹”, 
znajduj¹cej siê na dziedziñcu katedry ormiañskiej we Lwowie, a jej 
uroczystego ods³oniêcia dokonano podczas obchodów 650-lecia katedry 
ormiañskiej we Lwowie.
Przeprowadziliœmy równie¿ konserwacjê trzech kamiennych epitafiów or-
miañskich  z  dziedziñca  katedry  ormiañskiej  we  Lwowie.

OPRACOWYWANIE ZBIORÓW
Archiwiœci kontynuowali porz¹dkowanie dokumentów, poprzez grupowanie 
ich w jednostki i zespo³y archiwalne, a nastêpnie wpisywanie do cyfrowego 
systemu archiwistycznego ZoSIA. W tym roku opracowano 4500 rekordów
z ogólnej liczby 13 000.

Jednoczeœnie wykonano cyfrowe kopie kolejnych stron rêkopisów zwi¹zanych 
z abp. Józefem Teodorowiczem oraz fotografii i uzupe³niono opisy tych 
ostatnich, co pozwoli umieœciæ je w Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian.

UDOSTÊPNIANIE ZBIORÓW
W Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian (www.archiwum.ormianie.pl) 
udostêpniliœmy unikatowe materia³y, m.in.:
! trzy zdigitalizowane ksiêgi zapowiedzi przedœlubnych z koœcio³a 

ormiañskokatolickiego w Stanis³awowie z lat 1825–1945,
! skany ksi¹g metrykalnych i zapowiedzi przedœlubnych z parafii 

ormiañskokatolickich w: Czerniowcach, Stanis³awowie (zapowiedzi), 
Horodenki (urodzin/chrztów, ma³¿eñstw, zgonów), Kut (zgonów), 
Tyœmienicy (chrztów, ma³¿eñstw i zgonów),

! 300 stron niepublikowanych wczeœniej dokumentów ze spuœcizny
abp. Józefa Teodorowicza,

! publikacje, takie jak Tadeusza Mañkowskiego Sztuka Ormian 
lwowskich, Kraków 1934.

Fotografie, inne materia³y i informacje przekazywaliœmy wszystkim 
zainteresowanym, w Polsce i za granic¹, czy to do publikacji, jak np. Kancelarii 
Senatu RP do ksi¹¿ki Senatorowie. Losy wojenne i powojenne pod
red. Jaros³awa Zawadzkiego, czy te¿ jako dokumentacja potrzebna np. do 
ratowania  popadaj¹cego w  ruinê koœcio³a  ormiañskiego w  Brze¿anach.

POPULARYZACJA WIEDZY O POLSKICH ORMIANACH 
Przygotowaliœmy „Tydzieñ pamiêci o ormiañskim arcybiskupie i polskim 
patriocie  Józefie Teodorowiczu”, w zwi¹zku z 75. rocznic¹ œmierci tego 
ostatniego ormiañskokatolickiego arcybiskupa Lwowa i wielkiego polskiego 
patrioty. W Warszawie odprawiona zosta³a uroczysta msza œw. 
ormiañskokatolicka i zorganizowane zosta³o spotkanie œrodowiskowe.
W Katowicach, w Bibliotece Œl¹skiej, mia³ miejsce wernisa¿ wystawy „Wielki 

WSPÓ£PRACA
Przedstawiciele Fundacji brali aktywny udzia³ w wielu wydarzeniach 
naukowych, kulturalnych i religijnych, zwi¹zanych z Ormianami w Polsce i na 
œwiecie. By³y to na przyk³ad: Miêdzynarodowy Kongres Studiów 
Armenistycznych pt. „Studia armenistyczne i wyzwania wspó³czesnoœci” 
zorganizowany w Erywaniu przez Narodow¹ Akademiê Nauk Republiki 
Armenii oraz Jubileusz 650-lecia lwowskiej katedry ormiañskiej. 
Wielokrotnie na zaproszenie instytucji samorz¹dowych i pozarz¹dowych 
prezentowaliœmy historiê, kulturê i obecn¹ sytuacjê Ormian w Polsce.
Wspó³organizowaliœmy pobyty w Polsce hierarchów Koœcio³a ormiañsko-
-katolickiego: dwukrotnie katolikosa-patriarchy Nersesa Bedrosa XIX z 
Libanu oraz abp. Rafaela Minasjana –  ordynariusza Ormian katolików w 
Europie Wschodniej. Goœciliœmy Ormian z Polski i z zagranicy, przedstawiaj¹c 
prace naszego Archiwum i dziel¹c siê doœwiadczeniami i informacjami.
W 2013 roku w sk³ad Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 
powo³ano Mariê Ohanowicz-Tarasiuk. Rozpocz¹³ równie¿ pracê Zarz¹d III 
kadencji w sk³adzie: Jan Abgarowicz – prezes, Armen Artwich, Armen 
Jaworski. Jednoczeœnie Fundacja z³o¿y³a cz³onkom poprzedniego Zarz¹du 
podziêkowania za wieloletni¹ pracê na rzecz Fundacji i polskich Ormian. 

Dzia³alnoœæ Fundacji i realizowane przez ni¹ zadania finansowane 
by³y w 2013 roku przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum 

Historii Polski (w ramach programu Patriotyzm Jutra).

Wiêcej informacji: Wirtualny Œwiat Polskich Ormian
www.ormianie.pl

grudzieñ 2013                                        Monika Agopsowicz, Armen Artwich

DZIA£ALNOŒÆ FUNDACJI KULTURY I DZIEDZICTWA ORMIAN POLSKICH W 2013 ROKU
W ROKU 2013 KONTYNUOWALIŒMY PRACE POLEGAJ¥CE NA OPRACOWYWANIU ZBIORÓW ARCHIWUM POLSKICH ORMIAN, UDOSTÊPNIANIU

POLSKICH ARMENIKÓW, POPULARYZACJI WIEDZY O POLSKICH ORMIANACH I RESTAUROWANIU ZABYTKÓW.



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

Adres korespondencyjny: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, ul. Zgoda 4/16, 00-018 Warszawa 
tel. + 48 22 243 18 42, e-mail: fundacja@ormianie.pl

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

FOUNDATION OF CULTURE AND HERITAGE
OF POLISH ARMENIANS
www.heritage.ormianie.pl
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yv +a-ancov;yan Himnargov;ivn KALENDARZ ZREALIZOWANO DZIÊKI DOTACJI 

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Kolejne ksiêgi metrykalne i zapowiedzi przedœ lubnych indeksowano
i udostêpniano w Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian. Pozyskano
kilka nowych kopii.

Wiki.Ormianie wzbogaci³a siê o kilkadziesi¹t 
nowych biogramów

Ewa Abgarowicz –  wieloletnia prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 
(2006– 2012) –  odznaczona zosta³a Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. Fot. W³adys³aw Deñca

Archiwum Polskich Ormian, jak co roku, wzbogaci³o siê o bezcenne dary.
Fot. Monika Agopsowicz

Ormiañska Warszawa zosta³a uhonorowana a¿ trzema nagrodami i wyró¿nieniami: Nagrod¹ KLIO w kategorii „ Varsaviana” , wyró¿nieniem w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej
i nagrod¹ Z³otego Gryfa za najlepiej wykonany pod wzglêdem jakoœ ciowym produkt poligraficzny. Na zdjêciu: autorzy i mi³oœ nicy albumu. Fot. W³adys³aw Deñca
Ormiañska Warszawa jest te¿ inspiracj¹ w popularyzowaniu wiedzy o Ormianach w Warszawie. Tu: Jarek Kaczmarek ze Stowarzyszenia Grupa Studnia O. czyta fragment albumu podczas spaceru po 
Starówce œ ladami polskich Ormian w ramach projektu dla dzieci. Fot. Jarek Kaczmarek

Polsko-ormiañski „ Awedis”  cieszy siê poczytnoœ ci¹ tak¿e podczas podró¿y. 
Fot. W³adys³aw Deñca

Opracowywana by³a m.in. 
spuœ cizna prof. Antoniego 
Jakubowicza (na zdjêciu)

Krakowsk¹ czêœ æ „ Tygodnia pamiêci o ormiañskim arcybiskupie i polskim 
patriocie –  Józefie Teodorowiczu”  zaszczyci³ swoj¹ obecnoœ ci¹ kard. Stanis³aw 
Dziwisz. Fot. Marta Michalska

Pielgrzymka polskich Ormian, w tym przedstawicieli Fundacji, do Lwowa na jubileusz 650-lecia katedry ormiañskiej. Na zdjêciu: podczas zwiedzania wystawy 
dzie³ Antoniego i Katejana Stefanowiczów we Lwowskiej Galerii Sztuki. Fot. W³adys³aw Deñca
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