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Wiersze

Iwa KORSAK SABUDA [ Kraków ]

Czeremosz szumi
 
 Wiersz poœwiêcony mojej Przyjació³ce - aktorce 
 Ewie Sztolcman Kotlarczyk z rodu Bohosiewiczów

Naród gór wielkich, naród rozproszony
O sercach pe³nych odwagi i si³y
Rozkwita³ bujnie na goœcinnej ziemi
Pod jego rêk¹ - miasta siê budzi³y
 Wyrasta³ Lwów, Jaros³aw, Kuty, Stanis³awów
 Ormiañsk¹ prac¹ i ormiañsk¹ s³aw¹
Czeremosz szumia³ - r¿a³y dziarskie konie
Wschodnich rubie¿y legenda opowie
 Ormiañsk¹ s³awê. Ju¿ Jagiellonowie
Przywilejami nagradzali cnoty
Serc tak strzeg¹cych s³awy - i honoru
I - nawet cenne dywany do dworu
Wyprawa s³awna - ze wschodu przynios³a 
Muratowicza - Batorego pos³a
 Czeremosz szumi - dzieje opowiada
Dzieje wspó³tworzy wœród nas - czarnooki
M¹dry, wytrwa³y - wierny wspólnej ziemi
Polski Ormianin - przybysz z gór wysokich
PrzyjaŸni¹ jego - wzbogaæ swoje ¿ycie

(przyjaŸni¹ Twoj¹ - swoje wzbogaci³am)

Przyjêto 17 I 2000
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Ormianie, bracia nasi

 Ewie Sztolcman Kotlarczyk w podziêkowaniu 
 za okazan¹ pamiêæ i serce napisa³a Iwa Korsak Sabuda

Popatrz - ponad kobierce, sztuæce i brewiarze
Na potomków ich twórców, na ich smag³e twarze
Na rysy - nietutejsze, piêkne, ma³o znane
Jak echo gór dalekich - wiatrem wysmagane
Bliskie - zamierzeniem losu niesionym w narodzie
Co pozna³ zniewolenie - zrodzone na wschodzie
Gdy - mocarstwo oœcienne wolny naród z¿era
Niesyte w swych podbojach - zawsze - tu i teraz
Ormianie - tak ich trzeba nazwaæ po imieniu
Bracia - wolnoœæ broni¹cy - nawet w rozproszeniu
Do roli niewolników - od wieków niezdolni
Teraz - od lat niewielu - nareszcie s¹  - wolni
Ormianie  - bracia nasi
Ich kunszt niespotykany, precyzyjne dzie³a
Pisma, tkaniny, szable - z³o¿one w muzeach
Obyœmy serc ³añcuchem - objêli tych ludzi
Obyœmy nie musieli - wspólnie broni budziæ
Byœmy umieli wolnoœæ zdobyt¹ - utrzymaæ!
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Ulryk Werdum o Ormianach polskich

Zbigniew KOŒCIÓW [Opole]

 Dziennik podró¿y po Polsce Ulryka von Werdum zawiera parê 
informacji o zamieszkuj¹cych u nas Ormianach. Nie s¹ to wprawdzie 
informacje obszerne, ale cenne i godne przypomnienia. Dziennik rze-
czony opublikowano po raz pierwszy w Lipsku w "Archiv zur neuren 
Geschichte, Geographie, Natur - und Menschenkenntnis" (tomy 4, 6, 
8 z lat 1785-1788). Polski przek³ad dziennika og³osi³ Ksawery Liske 
w "Przewodniku Naukowym i Literackim" we Lwowie (rocznik 4 z roku 
1876). Ten sam wydawca opracowa³ ¿yciorys von Werduma. ¯y³ on w 
latach 1632-1681. Urodzi³ siê we wschodniej Fryzji nieopodal wybrze¿a 
Morza Pó³nocnego. Pochodzi³ z rodziny szlacheckiej. Pocz¹tki edukacji 
zdoby³ w rodzinnym domu, nastêpnie chodzi³ do szko³y w Jever. Studia 
uniwersyteckie zdoby³ we Franeker i Heidelbergu. W obu uczelniach 
"s³ucha³ [...] kursów najró¿niejszych, nie d¹¿¹c [...] do wykszta³cenia 
fachowego, lecz [...] do ogólnego".
 W roku 1670 Ulryk von Werdum uda³ siê do Polski. Po drodze do 
Gdañska nawi¹za³ znajomoœæ z agentem rz¹du francuskiego wys³anym 
do Polski w celu utr¹cenia - wespó³ "z partyj¹ francusk¹ magnatów 
polskich"- króla Micha³a Korybuta Wiœniowieckiego i osadzenia na 
tronie polskim ksiêcia de Longueville. Ulryk von Werdum zgodzi³ siê 
wspó³pracowaæ z Francuzami i przedosta³ siê do Polski wraz z jezuit¹ 
nazwiskiem de Paulmiers. Ich pobyt w Rzeczpospolitej trwa³ od zimy 
1670 do lata 1677 roku. Po opuszczeniu Polski von Werdum przebywa³ 
we Francji i Anglii.

 Oto fragmenty dziennika dotycz¹ce Ormian polskich wed³ug 
publikacji Ksawerego Liskego (z uwspó³czeœnion¹ pisowni¹):

3 XII. 1670 r.
We Lwowie [znajduje siê] ormiañski koœció³, który siê z rzymskim z³¹czy³; 
jest on siedzib¹ ormiañskiego arcybiskupa, pod którego nale¿¹ wszyscy, 
którzy z narodu tego i religii tej w Polsce mieszkaj¹. By³o ich niegdyœ 
niezliczone mnóstwo, teraz zaœ nie wiêcej nad trzy do czterech tysiêcy 

Przyjêto 20 XII. 1999 r.
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rodzin. Ormiañscy kap³ani nie maj¹ innych dochodów prócz tego, co im 
daj¹ dobrowolnie i za odprawianie mszy, chrztów, œlubów i pogrzebów. 
W ka¿dym koœciele jest ich po trzech ordynowanych, którzy dochody te w 
równych czêœciach pomiêdzy siebie dziel¹, a ¿aden z nich nie ma zreszt¹ 
¿adnego dozoru. Arcybiskupa przed laty zwano tylko biskupem. Przed 
niejakim czasem atoli po zjednoczeniu z Rzymskim Koœcio³em obdarzo-
no go tytu³em arcybiskupim. Mimo to jednak ma liche dochody i dostaje 
dlatego od Kongregacji de Propaganda Fide [...] roczn¹ zapomogê. 
Kongregacja ta utrzymuje tu tak¿e dwóch papieskich misjonarzy wraz 
z kilkoma ormiañskimi uczniami, na co rocznie wydaje 600 talarów. 
G³ow¹ tej misji by³ wtedy O. Pidou, teatyn z Pary¿a, który doskonale 
zna³ ormiañski jêzyk i tak jak nim w ksi¹¿kach pisz¹, i tak jak nim teraz 
mówi¹. Znajdowa³ siê on ju¿ od 7 czy 8 lat w Polsce wraz towarzyszem 
swym z tego samego zakonu, W³ochem. [...] Mieli wtedy 16 uczniów, z 
którymi dot¹d mieszkali w mieœcie. Kiedy zaœ przed kilkoma miesi¹cami 
dostali parafialny koœció³ œw. Krzy¿a, który Ormianie na krakowskim 
przedmieœciu opuœcili byli, przenieœli siê tam ze swymi uczniami i kazali 
go odnowiæ. Ormianów tych - opowiadaj¹ mi - powo³a³ przed 600 laty 
do Polski na pomoc ksi¹¿ê Rusi Dymitr przeciw swym zbuntowanym 
poddanym, powo³a³ ich z [...] Kaffy, która siê niegdyœ zwa³a Teodozj¹. Za 
ich s³u¿by obdarzy³ ich licznymi i znacznymi przywilejami. Byli niegdyœ 
nies³ychanie bogaci, niektórzy z nich jeszcze teraz maj¹ znaczne œrodki, 
choæ ich Polacy czêsto rabowali. Nie ma pomiêdzy nimi prawie ani jedne-
go, któryby rozumia³ dawny piœmienny ormiañski jêzyk, z wyj¹tkiem kilku, 
którzy mieszkaj¹ w Jaz³owcu, mieœcie pomiêdzy Lwowem a Kamieñcem 
Podolskim, a którzy podobno dopiero przed 100 laty z Armenii tu przy-
byli. Zwyk³y ich jêzyk jest pomieszany z mnóstwem tatarskich wyrazów. 
Ormianie w Polsce powiadaj¹ wszyscy, ¿e ju¿ przed stu laty z³¹czyli siê z 
Rzymskim Koœcio³em, by³o to jednak tylko udaniem i zatrzymali tymcza-
sem dawne swe b³êdy, jako to, ¿e wierzyli, i¿ Duch Œw. pochodzi tylko od 
Ojca, i¿ piek³o bêdzie wiecznie trwa³o, i¿ po³¹czenie natur w Chrystusie 
jest zmieszaniem ich, z czego powsta³a trzecia natura, i ¿e ofiary i liczne 
inne ceremonie starego zakonu jeszcze trzeba utrzymywaæ. Wreszcie 
jednak podpisali wszyscy przed siedmiu laty rzymskie wyznanie wiary, do 
czego wymieniony ju¿ O. Pidou przy³o¿y³ du¿o starania i przeprowadzi³ 
rzecz tê przy pomocy zmar³ej królowej Ludwiki Marii Gonzaga de Ne-
vers. Ona to nak³oni³a pana swego, króla Jana Kazimierza do tego, aby 
zagrozi³ Ormianom, ¿e im odbierze wszystkie przywileje, które otrzymali 
pod pozorem zjednoczenia z Rzymskim Koœcio³em. To ich nak³oni³o do 
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rzeczywistego przeprowadzenia zjednoczenia. Zreszt¹ trzymaj¹ siê z 
dala od Polaków i innych narodów, i religii, [...] s¹ [...] genereux i dumni 
[...]. Po ich krewkiej i ciemnej twarzy z wypuk³ymi, bezczelnymi oczami 
mo¿na ich od wszystkich innych ludzi [...] ³atwo odró¿niæ [...]. Nie ³atwo 
kojarz¹ siê ma³¿eñstwem z obcymi, nie pochodz¹cymi z ich narodowoœci, 
a s¹ zarazem najwiêkszymi i najprzebieglejszymi kupcami, jakich znaleŸæ 
mo¿na. [s. 420-422]

30 VII. 1671 r.
Miasto [Kamieniec Podolski] dzieli siê na trzy czêœci: po³udniow¹ za-
mieszkuj¹ Ormianie i maj¹ tutaj swój osobny rynek, ratusz, piêkny koœció³ 
i du¿o dobrze wybudowanych domów. [...] Ormianie maj¹ tylko jeden 
[koœció³], ale najpiêkniejszy ze wszystkich. [s. 667]

4 I. 1672 r.
Miasto [Stanis³awów] dopiero przed dziesiêciu laty z gruntu na nowo 
zbudowa³ [...] wojewoda kijowski Andrzej Potocki [...]. Ormianie i Rusini 
[...] maj¹ [...] po jednym koœciele. [s. 764]

18 II. 1672 r.
Buczacz jest to wielkie miasto, bardzo zabawnie na górach i dolinach w 
zamieszaniu po³o¿one [...].
Ormianie maj¹ [tu] swój koœció³. [s. 850]

19 II. 1672 r.
[Podhajce] jest to œliczne miasto na równinie nad jeziorem po³o¿one. Jest 
du¿e i doœæ dobrze zbudowane z [...] jedynym [koœcio³em] dla Ormian, 
których tutaj wiêcej mieszka ni¿ ¯ydów. [s. 852]
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Prawie historia rodzinnej ga³¹zki

Kazimiera SAWICKA [ Kraków ]

Na wschodnich rubie¿ach   monarchii Austro -  Wêgierskiej 
granicz¹c z Galicj¹, Besarabi¹ i Wêgrami by³a sobie Bukowina, kraina 
p³yn¹ca Czeremoszem, Prutem  i Seretem. To tam na Bukowinie s¹ moje 
korzenie, dok³adnie w Bani³owie - ogromnej wsi w której gospodarzyli w 
7 dworach bogaci hreczkosieje od lat czuj¹cy siê Polskimi Ormianami.

Nie wiem czy nasz protoplasta Jan Owanes Bohosiewicz i jego 
¿ona Rozalia z Markiewiczów  pozostawiaj¹c po sobie trzech dziedzi-
ców  nazwiska przypuszczali, ¿e ju¿ w drugim pokoleniu 13 ch³opców i 
9 dziewcz¹t stworzy liczny klan. Na drzewie genealogicznym  Bohosie-
wiczów jest doœæ zasobna ga³¹zka o której mam prawo powiedzieæ  „jest 
moja“. Syn najstarszy Jana, Teodor Toros (Bohos) o¿eniony z Katarzyn¹ 
Dziemielewicz  mia³ 9 - cioro dzieci 4 - ch synów i 5 - córek . Kasiê wy-
dano za m¹¿ kiedy ukoñczy³a 14 lat ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e Ormianki 
wczeœnie dorasta³y do obowi¹zków ¿on i matek, a nikt siê wtedy nie 
pyta³ dziewcz¹t czy i za kogo chc¹ siê wydaæ. To panowie siê ¿enili, a 
panny wydawano za m¹¿. Panowie ¿enili siê w doœæ zaawansowanym 
wieku, powinni byæ ustabilizowani wiêc albo ju¿ panisko na maj¹tku albo 
na dobrej posadzie. Panna musia³a mieæ posag i znaæ zasady prowa-
dzenia domu. Tak wiêc dojrzali mê¿czyŸni ¿enili siê chêtnie z m³odymi 
kandydatkami do stanu ma³¿eñskiego.

Akt ma³¿eñski  by³ aktem rozs¹dku, ma³¿eñstwa zawierano w 
krêgach ormiañskich, kojarzono wœród swoich, aby maj¹tki nie sz³y 
w obce rêce. Rodzina tworzy³a specyficzn¹ spo³ecznoœæ. Od A do 
Z od Agopsowiczów  do Zerygiewiczów wszyscy jakoœ byli z sob¹ 
powi¹zani.

Ale wracaj¹c do Katarzyny mojej  prababki przytoczê rodzinn¹ 
anegdotê : kiedy jej najstarszy syn Jan odwiedzaj¹c matkê skar¿y³  siê 
na reumatyzm a matka zwróci³a siê do niego z uwag¹  „to ty m³ody, 
synku,  i narzekasz, a co ja stara mam powiedzieæ” Jan odpali³: “ o wa 
raptem mama ode mnie o 15 lat starsza i tak  siê nad sob¹ rozczula”. 
Drugi z kolei syn Torosa i Katarzyny Micha³ za³o¿y³ rodzinê stosunkowo 
póŸno. Wczeœniej dorobi³ siê maj¹tku na handlu byd³em, kupi³ maj¹tek 

Biul. Orm. Tow. Kult., 19 (2000): 8-11.

Przyjêto XII 1999
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ziemski w Bani³owie, wybudowa³ dwór i dopiero wtedy poœlubi³ Helenê 
Jakubowiczównê nie pierwszej  m³odoœci, mia³a 25 lat ale z Micha³em 
byli ju¿ dawno “po s³owie”. 20 lat ró¿nicy wieku nie stanowi³o przeszkody, 
ma³¿eñstwo by³o udane, dwór zasobny, urodzaje dopisywa³y, interesy 
sz³y dobrze, ¿y³o siê dostatnio. Czwórka dzieci dorasta³a w zdrowiu. Syn 
Leopold pobiera³ nauki w Chyrowie, dziewczêta Emilia, Józefa i Katarzy-
na we Lwowie u ss. Benedyktynek uczy³y siê w siedmio klasowej szkole 
dla panienek. Ca³a czwórka zje¿d¿a³a na wakacje do domu. Có¿ to wtedy 
by³a za radoœæ. Swoboda, odwiedziny krewnych, zabawy z rówieœnikami, 
pomoc w domowych pracach.We dworze na czele s³u¿by domowej by³ 
kucharz Gabryjel, który codziennie przy kolacji odbiera³ dyspozycjê na 
nastêpny dzieñ od “wielmo¿nego pana”. 

Dzieci ju¿ by³y w domu , powróci³y z klasztornych edukacji, kie-
dy pewnego dnia przy wieczerzy Gabryjel us³ysza³ “od jutra paniuñcia 
bêdzie siê uczyæ od rana tajemnic kuchni, bo za miesi¹c idzie za m¹¿ 
”. Zaskoczeniem by³o to, ¿e nie najstarsza z sióstr Emilka ale œrednia 
Józia zosta³a wytypowana jako pierwsza do zam¹¿pójœcia.      

No ale o tym decydowali rodzice. Dziewczê mia³o lat 17-œcie , kandy-
dat na mê¿a prawie dwa razy tyle, by³ bliskim krewnym, bratankiem Micha³a 
. Marian Bohosiewicz po œmierci ojca w 1900 roku nie tylko odziedziczy³ 
maj¹tek ziemski ale te¿ sta³ siê opiekunem matki i licznego rodzeñstwa . 
Maj¹tek Krzywotu³y potrzebowa³ kobiecej rêki. Wybór by³ prosty. Stryjostwo 
nie mieli zastrze¿eñ. Klamka zapad³a, przysz³o ju¿ nawet zezwolenie z 
Rzymu na to ma³¿eñstwo blisko spokrewnionych - mia³o siê ju¿ w rodzinie 
biskupa. Œlub odby³ siê w wyznaczonym terminie. By³y ¿niwa i trzeba by³o 
siê spieszyæ. M³oda mê¿atka zosta³a oszo³omiona gradem obowi¹zków, 
przygaszona dominacj¹ teœciowej i liczebnoœci¹ rodzeñstwa mê¿a, by³o 
ich oœmioro: szeœciu ch³opców i dwie dziewczyny. Najstarszy z rodzeñstwa 
W³adys³aw wst¹pi³ do zakonu Redemptorystów i zosta³ ksiêdzem ale 
reszta oczekiwa³a na pomoc aby „stan¹æ na nogi”. Marian podj¹³ ten trud. 
Najpierw Krzywotu³y, potem Skotniki pod Lwowem, a nastêpnie Ostrów 
ko³o Halicza sta³y siê miejscem, gdzie nie tylko w lecie w czasie wakacji 
gromadzi³y siê nastêpne pokolenia potomków Jana i Rozalii zawsze przez 
Józiê przyjmowani serdecznie - ju¿ nie sami Bohosiewicze ale te¿ Sentki, 
Czabañscy, Drobniaki i £ukasiewicze. Zw³aszcza w Skotnikach zawsze 
by³y jakieœ kuku³cze dzieci ho³ubione przez nieocenion¹ Ciociê Józiê. Tak 
by³o do wybuchu drugiej wojny œwiatowej.

Marian i Józia mieli czwórkê dzieci 2-ch ch³opców i dwie dziew-
czynki Jakuba, Micha³a, Helenê i Antoninê.
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Najstarsza  z córek Emilia wkrótce po œlubie Józefy wysz³a za 
m¹¿ te¿ za kuzyna ze strony Matki. Bronek £ukasiewicz by³ urzêdnikiem 
bankowym w Ko³omyi, a narzeczeñstwo trwa³o jak “Pan Bóg przykaza³” z 
oœwiadczynami, czêsto wymienian¹ korespondencj¹, wizytami, prezen-
tami ale œlub nie by³ huczny. Choroba i œmieræ ojca zaciemnia³a obraz 
szczêœliwego maria¿u. I tak Milka po œlubie zamieszka³a z mê¿em w 
Ko³omyi, która znowu wcale nie by³a tak bardzo odleg³a od Bani³owa. To 
stad³o mia³o trójkê dzieci - 2 dziewczynki i ch³opca. Niestety najstarsza 
córka Danuta po d³ugiej chorobie zmar³¹ w wieku 12  lat. Wkrótce po 
tym umar³ Bronek, a stosunkowo m³oda wdowa z dwójk¹ dzieci Reni¹ i 
Micha³em postanowi³a sama zapracowaæ na osierocon¹ rodzinê. Uda³o 
siê. Dzieci doros³y,  „stanê³y na nogi” i jak to mówi³o siê wtedy, córka i 
syn ukoñczyli studia. Renia znalaz³a posadê we Lwowie. Micha³ robi³ 
karierê w Warszawie. Oboje bardzo ambitni i zaradni. Po wojnie  ca³a 
trójka zamieszka³a w Warszawie. Renia wysz³a za m¹¿. Micha³ za³o¿y³ 
rodzinê, a Matka dumna z dzieci cieszy³a siê, ¿e s¹ razem. 

W Bani³owie po œmierci ojca Micha³a maj¹tek przej¹³ Leopold. Mia³ 
ju¿ wybudowany dwór i ukoñczone nauki w Chyrowie. 

Ale  w domu u Mamci by³a jeszcze jedna panna na wydaniu. Tak 
siê z³o¿y³o, ¿e najm³odsza z rodzeñstwa Katarzyna - popularnie zwana 
Tyni¹ pojecha³a do Truskawca z Matk¹. W tym czasie by³o to modne 
uzdrowisko z lecznicz¹ wod¹. Tam pozna³a m³odego in¿yniera górnika 
Feliksa Drobniaka . By³ przystojny, elegancki i œwietnie jeŸdzi³ konno. Ona 
mia³a 22 lata, on 33, pora na ma³¿eñstwo dla obojga. Wiêc nic dziwnego, 
¿e choæ panna by³a rodem z Bani³owa, a kawaler z Jaworzna, przypadli 
sobie do gustu. Wprawdzie rodzina Tyni krêci³a nosem, ¿e panna i to 
posa¿na jak mówiono - wychodzi za m¹¿ za “polkusia”, to œlub odby³ siê 
11 listopada 1908 roku. By³o to weselisko ca³¹ gêb¹. Samych telegramów 
z ¿yczeniami by³o mnóstwo. Oprawione stanowi¹ spor¹ ksiêgê, a obie 
³¹cz¹ce siê rodziny zajê³y wszystkie ³awki w koœciele parafialnym. Za-
sobny du¿y dom w Bani³owie pomieœci³ kilkadziesi¹t osób. Uroczystoœæ 
trwa³a 3 dni i mia³a znakomit¹ oprawê.

Tak na marginesie - najwiêksze powodzenie wœród ormiañskich 
kawalerów mia³a najm³odsza siostra pana m³odego 18 letnia Pola, któr¹ 
zarzucono kwiatami w dniu “poprawin”. Ze strony ¿onkosia by³o ponad 30 
osób, ze strony panny m³odej du¿o wiêcej. M³oda para po weselu wyjecha³a 
do Krakowa. Mieli 2 dzieci syna i córkê Tadeusza i Kazimierê. To ja. 

Leopold wkrótce po œlubie siostry Tyni te¿ za³o¿y³ rodzinê. 
O¿eniony z Katarzyn¹ Jakubowiczówn¹ osiedli w nowym dworze na 
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wielomorgowym gospodarstwie. W s¹siedztwie starego dworu, gdzie 
zosta³a Helena Bohosiewiczowa Matka. To wszystko dzia³o siê za czasów 
CK Austrii i wygl¹da³o na sielankê z powieœci Orzeszkowej. 

Nadszed³ czas grozy - w lecie 1914 r wybuch³a I wojna œwiatowa.25 
listopada 1914 roku w dniu œw. Katarzyny, a wiêc patronki ¿ony i sio-
stry Leopolda, gdy dwór pe³en by³ imieninowych goœci, sotnia konnych 
kozaków wtargnê³a na dworskie podwórze. Kiedy gospodarz wyszed³ z 
domu i stan¹³ na schodach werandy jeden z kozaków strzeli³ do niego. 
Strza³ by³ zabójczy, rana okaza³a siê œmiertelna. Dowodz¹cy kozakami 
wycofa³ swoich ¿o³nierzy.

M³oda wdowa zosta³a z dwoma synami: 3 letnim Antonim i rocznym 
Micha³em. To by³a bardzo dzielna osoba. Poprowadzi³a du¿e gospodar-
stwo, zaopiekowa³a siê Matk¹ mê¿a, wychowa³a dwóch synów i pos³a³a 
ich do œredniej szko³y w Ko³omyi. To byli polscy Ormianie - wiêc chcia³a, 
¿eby synowie w Polsce ju¿ uczyli siê i studiowali.

Synowie Poldka i Kasuni ( tak siê do nich mówi³o ) ukoñczyli 
nauki - jeden by³ agronomem, drugi lekarzem weterynarii i profesorem 
uniwersytetu, ale ju¿ po drugiej wojnie œwiatowej, gdy siê zmieni³a mapa 
Europy, a Polska od¿y³a w nowych granicach.

Bani³ów znalaz³ siê na Ukrainie. Potomkowie Torosa i Kasi, polscy 
Ormianie  - maj¹ nowe ma³e Ojczyzny.

Teraz ich  uwidacznia i wskrzesza wystawa w Krakowskim  Mu-
zeum.
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“Z daleka widaæ lepiej” liryczny pamiêtnik 
Kwiatuszka niw Bukowiñskich

Jan BUJAK [Kraków]

 Dotychczas nie  dane mi by³o poznaæ osobiœcie p. Anny Danile-
wicz rodowitej Bukowinki i Ormianki Polskiej,  uczennicy i wychowanki 
czerniowieckiego Zak³adu Sióstr Rodziny Marii do 1940 r. , a po wojnie 
mieszkanki miejscowoœci podwroc³awskiej. Jednak¿e z Jej niezwykle 
m¹drych  i ciekawych listów oraz rêkopiœmiennych wspomnieñ i wier-
szy oraz opublikowanych przez Ormiañskie Towarzystwo Kulturalne w 
Krakowie 1994r. “Ormian z prawego brzegu Czeremoszu” wy³oni³a siê 
postaæ przypominaj¹ca do ¿ywego znakomite “matrony polskie”. Mimo, 
¿e jest prawie rówieœniczk¹ naszego Ojca Œwiêtego, z podobn¹ jak On 
pogod¹ ducha dŸwiga ciê¿ar doœwiadczeñ i wieku. Zaskakuje bystroœci¹, 
lotnoœci¹ myœli, trafnoœci¹ spostrze¿eñ œwie¿oœci¹ wyra¿enia, g³êbok¹ 
mi³oœci¹ Boga i Ojczyzny, roztropnoœci¹, szlachetnoœci¹ w po³¹czeniu 
z wielk¹ pokor¹ i mo¿e nawet zbyt daleko id¹c¹ wyrozumia³oœci¹ dla 
niektórych ludzkich u³omnoœci.
 Ktokolwiek mia³ szczêœcie lub nadal je posiada i jest szczêœliwy, 
¿e ma najs³odsz¹ córeczkê, najmilsz¹ kole¿ankê, najwdziêczniejsz¹ 
panienkê i narzeczon¹, najukochañsz¹ i najdro¿sz¹ ¿onê i matkê, 
teœciow¹, babciê itd., ten poznawszy bli¿ej p. Annê niezawodnie orzek³by, 
¿e ma wiele wspólnego z ka¿d¹ i jest podobna do niej jak kropla do kro-
pli. Ale gdyby ten sam porówna³ któr¹kolwiek z najbardziej cenionych 
poetek z p. Ann¹, najulubieñszy tomik wierszy jednej i drugiej, to je¿eli 
rozumie i czuje poezjê, przyzna, ¿e czegoœ podobnego nie czyta³, i ¿e 
niewiele lub zgo³a nic nie maj¹ one ze sob¹ wspólnego. Je¿eli na taki 
debiutancki tomik siê trafi  i tylko raz jednym tchem przeczyta, to ju¿ 
g³êboko zapadnie w pamiêæ i pozostanie zawsze. Czy podobna? Sama, 
sam mo¿esz siê przekonaæ. Czcigodna Autorka rozporz¹dza jeszcze 
cz¹stk¹ niewielkiego nak³adu, a pojedyncze egzemplarze trafi¹ do Biblio-
teki Jagielloñskiej w Krakowie, do Domu Polskiego w Czerniowcach i w 
Suczawie, do  Zarz¹du Fundacji Bukowiñska Bratnia Pomoc  w Lubaniu 
oraz  Oddzia³ów w Nowej Soli i Zielonej Górze.

Biul. Orm. Tow. Kult., 19 (2000): 12-13.

Przyjêto 4 XII 1999
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 Z pewnego Ÿród³a wiadomo, i¿ omawiany zbiorek nie bêdzie 
osi¹galny w sprzeda¿y ksiêgarskiej. Jako zredagowany i poprzedzony 
wstêpem Grzegorza Pe³czyñskiego, drukowany i oprawiony w poznañskiej 
Drukarni Œwiêtego Wojciecha, a firmowany przez Ormiañskie Towarzy-
stwo Kulturalne w Krakowie, w tym ostatnim bêdzie mia³ orêdownika.
 Na koniec godzi siê powiedzieæ, ¿e do rangi tytu³u ca³ego wyboru 
zosta³ podniesiony tytu³ znajduj¹cego  siê w nim wiersza pokazuj¹cego, 
i¿ wbrew powszechnemu mniemaniu przyziemnych zamroczonych ma-
terialistów “ Z daleka widaæ lepiej ”. W tym wzglêdzie przychodzi zgodziæ 
siê z Autork¹.

Bukowiñczyk
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Przedruki

Marcin TYSZKA [WARSZAWA]

KURJER WARSZAWSKI  No 92
D.  7. Kwietnia. - Rok 1845
Poniedzia³ek

Józef Paschalis Jakubowicz, w 69-tym roku ¿ycia, zmar³ onegdaj w do-
brach w³asnych Lipków. Pozosta³a ̄ ona, Dzieci, i Wnuki, zapraszaj¹ na 
Nabo¿eñstwo i pochowanie zw³ok w dniu 9 b. m. o godz: 11tej z rana, 
w rzeczonych dobrach odbyæ siê maj¹ce.

KURJER WARSZAWSKI  No 105
D.  20. Kwietnia. - Rok 1845
Niedziela

( Art.: nad: ). Przed kilk¹ dniami w Kurjerze Warsz:, og³oszono wypadek 
œmierci œ.p. Józefa Paschalisa Jakubowicza, zasz³ej w dniu 5 b. m. w 
dobrach  Lipków  pod Warszaw¹. Po dope³nionym nastêpnie smutnym  
obrzêdzie pochowania zw³ok  rzeczonego Paschalis Jakubowicza, iako 
cz³owieka powszechnie ¿a³owanego, domieszcza siê krótki rys biegu 
¿ycia Jego. Œ. p. Józef Paschalis Jakubowicz, Syn niegdyœ Jakóba 
Paschalis  Jakubowicza, znakomitego Kupca w warszawie wyrobów 
b³awatnych tureckich i W³aœciciela Fabryki  pasów z³oto-litych Polskich, 
przez Ojców naszych do ubioru u¿ywanych, od m³odych lat wieku swego 
namiêtnie poœwiêcony zawodowi przemys³owemu, zajmowa³ stanowisko 
w towarzystwie po¿yteczne . Nak³adem w³asnym w dobrach Lipków 
wzniós³ jedyn¹ z pierwszych Fabryk kraju tutejszego, która z surowej  
bawe³ny, wyrabia³a  ró¿no-farbne  tkaniny, wyrównywaj¹ce najwytworniej-
szym tego rodzaju fabrykatom angielskim.  Troskliwie zachêca³ m³odzie¿ 
wiejsk¹ do prac warsztatowych; zachêty zaœ te daj¹c im polepszenie bytu 
i usposobienie, tworzy³y uzdolnianych Fabrykantów  kraiowi. Z reszt¹ œ. 
p. Jakubowicz oddany spokojnemu i równie¿ po¿ytecznemu rolnictwu  
w dobrach w³asnych Lipków, doczeka³ na ³onie Familji i Przyiació³ 69go 

Biul. Orm. Tow. Kult., 19 (2000): 14-15.

Przyjêto 21 IX 1997
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roku ¿ycia . A chocia¿ okresem  istnienia Jego nie ka¿demu Najwy¿sza 
OPATRZNOŒÆ cieszyæ siê dozwala, wszelako nieukoiony ¿al, licznie 
zgromadzonych W³oœcian, Familji i Przyjació³  na obrzêdzie  pogrzebo-
wym, iawnym tego iest dowodem, ¿e œ. p. Jakubowicz  dla wszystkich 
go otaczai¹cych, zawczeœnie zszed³ ze œwiatu.

KURJER WARSZAWSKI  No 71
D.  14. Marca. - Rok 1846
Sobota

Ma³¿onka, Potomstwo, Rodzina, liczni Przyiaciele i Domownicy, ponieœli 
nader dotkliw¹ stratê przez prawie nag³y zgon œ. P. Alexandra Paschalisa 
Jakubowicza, który w tych dniach w swej majêtnoœci  ziemskiej w Powie-
cie Warsz:, po 4ro - dniowej chorobie ( tyfus ) przeniós³ siê do wiecznoœci 
. By³ on Synem znakomitego Obywatela Warszawy, obieranego kilkakroæ 
do piastowania ró¿nych urzêdów miasta . W³aœciciela s³awnej fabryki 
pasów litych i materji. Œ. p. Alexander po ukoñczeniu nauk poœwiêci³ siê 
wojskowoœci, i by³  ozdobiony Krzy¿em wojskowym. Nastêpnie w dobrach 
swych £aznienie  i Œwiêcicach gospodarowa³, bêd¹c  uwielbianym przez 
S¹siadów i pozyskuj¹c czu³¹ wdziêcznoœæ swoich wieœniaków których po 
ojcowsku wspiera³. Zawsze weso³y, przyjacielski, dobry, zacny, zas³u¿y³ 
na te ³zy bolesne jakie zgon jego wyciska. BÓG wezwa³ duszê jego do 
grona u¿ywaj¹c nagrody w Niebiesiech , a Przyiaciele zasy³aj¹ mod³y 
aby i pozosta³¹ Rodzinê obdarza³ b³ogos³awieñstwem. Prze¿y³ lat 63.  
L.  ( Zw³oki Jego pochowane zosta³y w Rokitnie ).
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Armoria³ ormiañski

6. GMERKI ORMIAÑSKIE

Mariusz GIZOWSKI

W ormiañskiej heraldyce mieszczañskiej obok herbów o te-
matyce  pospolitej, zawieraj¹cej w tarczy god³a zaczerpniête ze 
œwiata rzeczywistego lub fantastycznego, wystêpuj¹ równie¿ herby 
zawieraj¹ce w sobie elementy powsta³e z wczeœniejszych znaków 
w³asnoœciowych. Jest to bardzo charakterystyczna cecha dla heral-
dyki mieszczañskiej wogóle. Wspominaj¹c o roli znaków osobowo-
w³asnoœciowych w procesie powstawania herbów mieszczañskich, 
mam tu na myœli g³ównie gmerki (w Polsce czêstokroæ okreœlane 
mianem tzw. herbików mieszczañskich), bêd¹ce znakami o cha-
rakterze rozpoznawczo-w³asnoœciowym i rodowym mieszczan - w 
tym przypadku mieszczan ormiañskich. Zastosowanie gmerków, 
wystêpuj¹cych miêdzy innymi na pieczêciach, czy przedmiotach 
codziennego u¿ytku, by³o bardzo szerokie. Ormiañscy rzemieœlnicy 
sygnowali gmerkami swoje wyroby, a kupcy ormiañscy umieszczali 
gmerki na swoich towarach. Niejednokrotnie gmerki umieszczane 
by³y w portalach ormiañskich kamienic. 

Gmerki nie stanowi¹ przypadkowej kombinacji kresek, belek, linii  i 
krzywizn, lecz tworz¹ wed³ug okreœlonego systemu znaki graficzne, które 
nios¹c w sobie okreœlone, ukryte treœci, staj¹ siê symbolicznymi ideogra-
mami, niejednokrotnie czerpi¹cymi z kulturowo-narodowej tradycji. 

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ gmerki jako osobne znaki w³asnoœciowe by³y 
u¿ywane obok herbów w tym samym czasie, a przez wielu ormiañskich 
mieszczan nawet na równi z herbami. 

Z analizy materia³u heraldycznego wynika, i¿ spoœród gmerków 
- gmerki ormiañskie s¹ znakami charakteryzuj¹cymi siê okreœlon¹ spe-
cyfik¹. Ich wizerunki mo¿na podzieliæ na trzy g³ówne grupy: 
1/ gmerki przedstawiaj¹ce przedmioty codziennego u¿ytku, 
2/ gmerki wyobra¿aj¹ce po³¹czenia i kombinacje ró¿nych znaków sym-

bolicznych, 

Biul. Orm. Tow. Kult., 19 (2000): 16-19.

Przyjêto 10 I 2000 r.
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3/ gmerki wyobra¿aj¹ce inicja³y, przypominaj¹ce form¹ poszczególne 
litery alfabetu ormiañskiego.

 Dla zilustrowania pierwszej grupy gmerków ormiañskich warto 
zaprezentowaæ znak w³asnoœciowy ormiañskiej rodziny mieszczañskiej 
Nikorowiczów ze Lwowa, wyobra¿aj¹cy w formie kotwicê (rys. nr 1). War-
to nadmieniæ, i¿ gmerk Nikorowiczów przedstawia znak bardzo zbli¿ony 
do god³a herbu tej rodziny, która z czasem uzyska³a nobilitacjê1. 

Do pierwszej grupy wspomnianych gmerków zaliczyæ te¿ mo¿na 
znak w³asnoœciowy ormiañskiego kamieniarza Dominika Melliana, któ-
rym pos³ugiwa³ siê oko³o 1570 roku, a przypominaj¹cy kszta³tem strza³ê 
¿eleŸcem do góry (rys. nr 2)2. 

Za przyk³ad drugiej grupy wspomnianych gmerków pos³u¿yæ mo¿e 
znak w³asnoœciowy ormiañskiej rodziny Steczkiewiczów (Stetzkiewi-
czów). Gmerk ten wyobra¿a stylizowan¹ krzywiznê poziomo, z której 
wyrasta strza³a ¿eleŸcem do góry, na której poœrodku po³o¿ona jest 

1. Ludwik Korwin, Ormiañskie rody szlacheckie, Kraków 1934, s. 134-135.
2. Ksiêga podskarbiowska Nr 7, ,,Herold Polski" (Franciszka Piekosiñskiego), R. IV, 
Kraków 1906, s. 256. 
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pozioma belka (rys. nr 3). Warto nadmieniæ, i¿ z rodu Steczkiewiczów - 
Józef - Ludwik, kapitan w regimencie bu³awy wielkiej koronnej, za zas³ugi 
zosta³ nobilitowany przez króla polskiego Stanis³awa Augusta w 1768 
roku, otrzymuj¹c te¿ herb o zawo³aniu ,,Stara Strza³a", którego god³o 
zbli¿one by³o wygl¹dem do dawnego gmerku rodziny.3 

Do drugiej grupy gmerków zaliczyæ te¿ mo¿na znak w³asnoœciowy 
lwowskiego Ormianina - Krzysztofa Vaszi³owycza (Wasilowicza), 
pe³ni¹cego urz¹d t³umacza królewskiego. Wspomnianym gmerkiem 
pieczêtowa³ siê w latach 1565-1570. Znak wyobra¿a³ figurê w formie 
krzy¿a ³aciñskiego, poœrodku przekrzy¿owanego znakiem w kszta³cie 
litery X, a zakoñczonego u do³u figur¹ na kszta³t piór od strza³y (rys. nr 
4)4.

3. Ludwik Korwin, Ormiañskie rody szlacheckie, Kraków 1934, s. 152-153.
4. Ksiêga podskarbiowska nr 7, ,,Herold Polski" (Franciszka Piekosiñskiego), R. IV, 
Kraków 1906, s. 271; Sadok Bar¹cz, ¯ywoty s³awnych Ormian w Polsce, Lwów 1856, s. 
377-378.
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5. Ksiêga podskarbiowska Nr 7, ,,Herold Polski" (Franciszka Piekosiñskiego), R. IV, 
Kraków 1906, s. 245. 
6. Antoni Ma³ecki, Studia heraldyczne, Lwów 1890, s. 345.

Za przyk³ad trzeciej z kolei grupy omawianych gmerków pos³u¿yæ 
mo¿e god³o niejakiego Emanuela, Ormianina z Kafy. Znakiem tym 
pieczêtowa³ siê u¿ywaj¹c go na sygnecie w 1570 roku. Gmerk przypo-
mina³ kszta³tem jedn¹ z liter ormiañskich (rys. nr 5)5

 Do grupy tej zaliczyæ te¿ mo¿na znak w³asnoœciowy Ormianina 
lwowskiego, niejakiego Kalnika, przypominaj¹cy kszta³tem  lecz ju¿ nieco 
w bardziej rozbudowanej formie - równie¿ jedn¹ z liter ormiañskiego alfa-
betu (rys. nr 6). Warto nadmieniæ, i¿ pieczêæ z takim znakiem znajdowa³a 
siê na tzw. rekognicji  (kwicie) z 1464 roku, przechowywanej w miejskim 
archiwum lwowskim6.
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Biul. Orm. Tow. Kult., 19 (2000): 20-21.

Stosunki dwustronne Polska - Armenia*

 
 Polska nawi¹za³a stosunki dyplomatyczne z Republik¹ Armenii 
z dniem 26. II. 1992 r. W kwietniu 1998 r  Polska wprowadzi³a w sto-
sunkach z Armeni¹ obowi¹zek posiadania wiz. W odpowiedzi Armenia 
wprowadzi³a wizy dla Polaków z dniem 1 maja 1998 roku. W dniu  10 
kwietnia 1998 r. Armenia ustanowi³a w Warszawie swoj¹  ambasadê. 
Planowane jest utworzenie Ambasady RP w Erywaniu.

Kalendarium wizyt

1. 27-29 stycznia 1998 r. Pierwsz¹ w historii stosunków polsko-
armeñskich wizytê oficjaln¹ w Polsce z³o¿y³ minister spraw zagra-
nicznych Aleksander Arzoumanian.

2. W ramach podró¿y na Zakaukazie w dniach 17-25.09.98 minister P. 
Grudziñski z³o¿y³ wizytê w Erywaniu. Zaproponowa³ stronie armeñskiej 
podjêcie regularnych  konsultacji miêdzy Ministerstwami Spraw Zagra-
nicznych, co strona armeñska przyjê³a z du¿ym zainteresowaniem

3. W dniach 24-25.11.1998 r. Wizytê w Armenii, jako przewodnicz¹cy 
OBWE, ale tak¿e jako szef polskiej dyplomacji, z³o¿y³ minister B. Ge-
remek. Odby³ spotkania z prezydentem, ministrem spraw zagranicz-
nych, premierem i przewodnicz¹cym parlamentu. Rozmowy  przede 
wszystkim dotyczy³y kwestii rozwi¹zania konfliktu o Górny Karabach. 
Zosta³o podpisane „Memorandum  of Understanding” pomiêdzy Biu-
rem Instytucji Demokratycznych i Praw Cz³owieka (ODIHR) a Rz¹dem 
Republiki Armenii. Uzgodniono otwarcie oœrodka OBWE w Armenii.

4. W dniach 5-7.02 br. Goœcili w Armenii na zaproszenie przewodnicz¹cego 
S¹du Konstytucyjnego - prezes i wiceprezes Trybuna³u Konstytucyj-
nego RP.

* Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Departament Europy Wschodniej

Wp³ynê³o 10 marca 2000
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5. Z wizyt¹ w Warszawie, w dniach 07-09.04. 1999r przebywa³a dele-
gacja Zgromadzenia Narodowego Armenii, z jego przewodnicz¹cym 
Khosrowem Haroutiunianem.

6. W dniach 14-15.07.1999r wizytê oficjaln¹ w Polsce z³o¿y³ prezydent 
Armenii R.Koczarian. By³a to pierwsza na tak wysokim szczeblu 
od uzyskania przez Armeniê niepodleg³oœci. Pos³u¿y³a umocnieniu 
obecnoœci Polski na Zakaukaziu. Zaakcentowa³a zainteresowanie 
Polski problematyk¹ regionu i otwartoœæ na wspó³pracê ze wszystkimi 
trzema pañstwami Armeni¹, Gruzj¹, Azerbejd¿anem. Wizyta stworzy³a 
okazjê do przegl¹du wzajemnych stosunków oraz uzgodnienia dzia³añ 
na rzecz o¿ywienia wspó³pracy na p³aszczyŸnie gospodarczo-han-
dlowej czemu pos³u¿y³o spotkanie w Krajowej Izbie Gospodarczej. 
Ponadto wizyta  wykaza³a potrzebê podniesienia poziomu wspó³pracy 
gospodarczej i wymiany handlowej. (Armenia nie maj¹c w³asnych 
zasobów naturalnych mo¿e poœredniczyæ w wymianie handlowej 
pomiêdzy pañstwami Zakaukazia i Europy).
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Biul. Orm. Tow. Kult., 19 (2000): 22-23.

Listy

Otrzymaliœmy list ze Lwowa od p. Jurija Smirnowa dotycz¹cy miêdzy 
innymi artyku³u p. Beaty Biedronskiej - S³oty, który ukaza³ siê w nr.15 
naszego Biuletynu. P. Smirnow pisze (zachowujemy oryginalny tekst 
listu):

Szanowny Panie !

Dziêki mi³ym ludziom, uda³o siê mnie przeczytaæ Nr 14 i 15 "Biu-
letynu Ormiañskiego tow. kulturalnego". Pozwolê sobie podaæ parê 
w³asnych zdañ na temat artyku³u p. Beaty Biedroñskiej - S³oty  "Kolekcje 
sztuki ormiañskiej" w zbiorach polskich". 

1.str.6 "..Ikonografia Katedry ormiañskiej we Lwowie, której  
wnêtrze zyska³o pod koniec wieku XIX znakomit¹ polichromiê wykonan¹ 
przez Jana Rosena".  Zwracam uwagê ¿e artysta malarz Jan-Henryk 
Rosen wykona³ swoj¹ pracê znan¹ na ca³¹ Europê polichromiê, w Kat. 
Ormiañskiej w latach 1925-1929, ale nie w koñcu XIX w. Równie¿ nie 
przyjêto pisaæ Jan Rosen, ale Jan Henryk, ¿eby odró¿niæ jego od ojca 
równie¿ artysty malarza Jana Rosena. Bardzo czêsto ludzie nie zdaj¹ 
sobie sprawy, ¿e to dwóch  ró¿nych artystów. Nie mo¿na równie¿ 
zrozumieæ tego faktu, jak  mog³y freski Rosena powstaæ w koñcu XIX 
wieku, bo ozdobienie kat. orm. freskami by³o jednym z etapów przebudo-
wy œwi¹tyni. A przebudowê prowadzi³  abp. J. Teodorowicz (1902-1938), 
w ¿aden sposób nie jest to wiek XIX.

2. str.5"...oraz œwiêtych Mateusza i Marka, które stanowi³y czêœæ 
ikonostasu w kat. orm. we Lwowie".

Informujê, ¿e w Katedrze nie by³o ikonostasu na wschodni¹ modê, 
ale tylko o³tarz. Nawet przed uni¹ z Rzymem (1630) w cerkwi ormiañskiej 
we Lwowie nie by³o ikonostasów, a nawet bocznych o³tarzy." "....".

Dziêkujemy za uwagi, poni¿ej cytujemy w odpowiedzi list p. Beaty 
Biedroñskiej - S³otowej.

Redakcja Biuletynu Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego
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Szanowna Pani Profesor

w liœcie Pana Jurija Smirnowa do redakcji Biuletynu Ormiañskiego To-
warzystwa Kulturalnego zawarte s¹ uwagi dotycz¹ce mojego artyku³u 
"Kolekcje sztuki ormiañskiej w zbiorach polskich" opublikowanego w 15 
numerze Biuletynu, za które dziêkujê autorowi listu. 

Jan Rosen namalowa³ freski w katedrze ormiañskiej we Lwowie 
w latach 1925 - 29. Okreœlenie w moim artykule czasu wykonania tych 
malowide³ na koniec XIX wieku jest oczywistym b³êdem, którego pocho-
dzenie trudno wyt³umaczyæ.

Fragmenty o³tarza wyobra¿aj¹ce œwiêtych Mateusza i Marka 
zosta³y okreœlone jako czêœci ikonostasu zgodnie z informacj¹, jak¹ 
otrzyma³am z Muzeum Narodowego we Lwowie, o pochodzeniu tych 
zabytków z ikonostasu w Piatnickiej cerkwi. Za podanie nieprecyzyjnych 
informacji przepraszam Redakcjê Biuletynu. 

  Panu Jurijowi Smirnowowi dziêkujê za uwagi.
   £¹czê wyrazy uszanowania. /-/

   

Jego Ekscelencja
Ambasador Królestwa Szwecji
Warszawa

Panie Ambasadorze,

W imieniu reprezentowanego przez nas œrodowiska ormiañskiego 
sk³adam na Pana rêce wyrazy wdziêcznoœci i szacunku dla Narodu 
Szwecji, który poprzez swoich reprezentantów zasiadaj¹cych w Riksdagu 
uzna³ za akt ludobójstwa RzeŸ Ormian dokonan¹ w 1915 roku przez 
ówczesne w³adze Turcji. Rezolucja przyjêta 28 marca jest w naszym 
odczuciu ho³dem z³o¿onym pamiêci ofiar tych wydarzeñ, a jednoczeœnie 
jest to moralna satysfakcja oddana tym wszystkim, którzy przez 85 lat 
przypominali œwiatu o wyrz¹dzonej Ormianom krzywdzie.

    Z uszanowaniem,
mgr in¿. Adam Terlecki

Prezes OTK
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Nasze spotkania

17 I 2000   Spotkanie op³atkowe po³¹czone z prelekcj¹ dr Krzysz-
tofa    Stopki zatytu³owan¹: 
                    „Tradycja Bo¿ego Narodzenia”

28 II 2000  Pokaz filmów video, które by³y emitowane w telewizji 
  a dotycz¹ce Ormian polskich.

27 III 2000  Prelekcja dr Krzysztofa Stopki zatytu³owana: 
  „Eucharystia u Ormian”

29 IV 2000  Msza œw. w 85 rocznicê Rzezi Ormian


