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Armenia – maleńki skrawek niegdy-
siejszej potęgi, rozciągającej się od 
Morza Kaspijskiego po Śródziemne, 
dziś wielkości zaledwie jednego 
większego polskiego województwa; 
piękny kraj, pierwsze chrześcijańskie 
państwo świata ( od 301 r.), poło-
żone między górami Kaukaz a Azją 
Mniejszą.

Mało kto wie, że we współczesnej 
Armenii, obok innych mniejszości 
narodowych, mieszkają i Polacy. Arme-
nia bywa bowiem w Polsce niejasno 
kojarzona przeważnie ze Związkiem 
Radzieckim, posowiecką  biedą i tra-
gicznym trzęsieniem ziemi, które 
w roku 1988 pochłonęło blisko 25 tys. 
ofiar.
Czas pojawienia się Polaków na Zakau-
kaziu można w dużym przybliżeniu 
określić na drugie ćwierćwiecze XIX 
w. Służący w armii carskiej Polacy brali 
udział w wojennych akcjach Rosji na 

Kaukazie, w Kairze, w Turcji. Polacy 
żenili się z miejscowymi ormiańskimi 
dziewczętami,a podczas ludobójstwa 
ludności ormiańskiej w 1915 r. wiele 
z tych rodzin uciekło z Turcji do Arme-
nii i tam się osiedliło. Druga fala pol-
skiej emigracji to uczestnicy polskich 
powstań XIX wieku. Najwcześniejsze 
historycznie polskie korzenie u osób 

polskiego pochodzenia zamieszku-
jących dziś Armenię to II wojna świa-
towa i ewakuacje Polaków z Lwowa 
i Brześcia, a także przenoszenie się 
Polaków z Syberii czy Kazachstanu na 
Zakaukazie. 
Jeszcze kilka lat temu mało kto wie-
dział o istnieniu Polskiej Wspólnoty 
w Armenii. Dziś, tak w Armenii, jak 
i w Polsce zadziwia ona swą aktywną 
działalnością na wielu polach, stałym 
poszerzaniem spektrum zaintere-
sowań, podejmowaniem się wciąż 
nowych zadań. 

Związek Polaków w Armenii „Polonia” 
powstał w 1995 roku. W roku 1996 
Wspólnota otrzymała status prawny. 
W fazie początkowej Stowarzyszenie 
tworzyła garstka „zapaleńców”. I dziś 
jest to nadal jedna z najmniejszych 
polskich diaspor na świecie. Liczy ok. 
280 członków – Polaków i osób pol-
skiego pochodzenia. Zrzesza również 
Ormian i osoby innej ( przeważnie 
słowiańskiej) narodowości (tzw. „przy-
jaciele Polonii”). Wszyscy chętni, nie 
tylko osoby o polskich korzeniach, 
mają możliwość aktywnego uczestnic-
twa w działalności kulturalno – popu-
laryzatorskiej, a także oświatowej 
Związku. 
Od początku swego istnienia „Polonia” 
jako swój cel priorytetowy stawiała 
odradzanie i krzewienie języka polskie-
go wśród swych członków oraz naukę 
polskiego wśród młodzieży i dzieci – 
najmłodszego pokolenia „ormiańskich” 
Polaków, wychowanych już w Armenii. 
Początkowo nauczanie języka polskie-
go organizowano w Związku własnymi 
siłami, ale nie przynosiło to wymier-
nych rezultatów. Dzięki staraniom 
Prezes „Polonii” – doc. Ałły Kuźmińskiej  
od 2001/2002 roku szkolnego w Erewa-
niu – stolicy Armenii, gdzie mieści się 
Związek, pracują polscy nauczyciele 
oddelegowani do pracy dydaktycznej 
przez Centralny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Warszawie. 
Obecnie, w siedzibie Związku – w Szko-
le Języka Polskiego przy „Polonii” pol-
skiego uczą się osoby w każdym wieku 
( 6- 60 r.ż) w grupach na każdym pozio-
mie językowym. Dorośli uczniowie, 
którzy naukę języka rozpoczęli zale-
dwie 3 lata temu mówią już płynnie 
po polsku, dzięki czemu zajęcia przy-
brały formę konwersatorium, w czasie 
których podejmowana jest wszelka 
problematyka związana  z polskością: 
geografia, historia, kultura Polski. 
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Polacy pod Araratem

W dniu 12 lutego 2005 w Krefeldzie odbyło się zebranie 
Kongresu Polonii Niemieckiej T.z. Poruszane tematy to 
nadchodzący Rok Polski w Niemczech, walka o dobre 
imię Polski i Polaków w kontekscie ostatnich przekłamań 
prasowych w prasie europejskiej. Zastanawiano się nad 
usprawnieniami organizacyjnymi oraz lepszą łącznością 
z poszczególnymi organizacjami. Omówiono sprawy 
przyjęć nowych organizacji do Kongresu. Dokładne spra-
wozdanie umieszczone będzie na stronach. Szczególną 
aktywność podjął Polski Klub „Korona T.z” z Kolonii oraz 
Unia Patriotów Polskich T.z z Hannoveru. 

Więcej wkrótce pod: 
www.kongres.org/zebranie120205.htm

DOMINIKA IZDEBSKA 
– ukończyła Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie. 
Od dwóch lat pracuje 
jako nauczyciel języka 
polskiego oddelegowa-
ny do pracy w  Armenii 
przez Centralny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 
w Warszawie. Wyjeżdża 
właśnie do Armenii na 
rok trzeci. 

Apel Konwentu Organizacji Polskich
w Niemczech o włączenie się
do udziału w imprezach Roku Polskiego

Zespół roboczy pod kierownictwem aktualnego Przewod-
niczącego Konwentu Pana Waldemara Wachowskiego 
przejął koordynację przygotowania centralnej imprezy 
polonijnej z okazji obchodów Roku Polskiego w Niemczech. 
Prosimy wszystkie organizacje polonijne, również spoza 
Konwentu o zgłaszanie się do Zespołu Koordynującego. 
Chęć udziału poszczególnych organizacji w tych imprezach 
należy zgłaszać mailowo pod adres: 
zgoda_zentrale@t-online.de 
lub z.kostecki@polonia.org

LUTY
- 26.02.2005 STUTTGART Wrocław dwóch pokoleń 

- PSSK 

MARZEC
- 3.03.2005 - Koncert: Państwowy Zespół Ludowy 

Pieśni i Tańca „Mazowsze“ godz.20.00 (chór, soliści, 
balet i orkiestra) Stadthalle Leonberg, Römerstraße 
110 Kartentelefon: 07152-975510, 07152-975511 Stad-
thalle Leonberg & K-Promotion Kiel

KWIECIEŃ
- 10.04.2005. KOLONIA– godzina 15:30 - Katedra 

Kolońska – Polonijna Msza św. w Katederze Koloń-
skiej. Klub Polski „Korona” - Colonia oraz Polska 
Misja Katolicka w Kolonii zapraszają do wzięcia 
udziału w polonijnej Mszy św. w intencji Ryche-
zy, pierwszej koronowanej królowej Polski, żony 
Mieszka II-go. Celebrowana będzie uroczyście przez 
Biskupa Henryka Tomasika w asyście wielu polskich 
i niemieckich księży w dniu 10 kwietnia (niedziela) 
o godz. 15:30 w Katedrze Kolońskiej przed głównym 
ołtarzem. 

- 23.04.2005 r. - zostanie odsłonięta tablica upamięt-
niająca wejście Polski do Unii Europejskiej. Uro-
czystość odbędzie się w Kleve – mieście Ottona III, 
przyjaciela Bolesława Chrobrego i Św. Wojciecha, 
zostali na nią zaproszeni przedstawiciele Episko-
patu Polski i Niemiec, konsulowie Litwy, Czech, 
Francji i Włoch, przedstawiciele Bundestagu, Landu 
i władz lokalnych. Obecni będą narodowi przedsta-
wiciele z 12 państw NATO z miejscowości Kalkar. 
Tablica ta przedstawiać będzie spełnienie wizji 
Ottona III – Słowianie należą w pełni do Europy.

MAJ
- 6.05.2005 STUTTGART Koncert Rockowo-Blueso-

wy - PSSK
- 7.05.2005 KLEVE Obchody 60 rocznicy zakończe-

nia II Wojny Światowej na Brytyjskim Cmentarzu 
Wojennym w Kleve. W ramach uroczystości odbę-
dzie się akademia z udziałem generalicji i wysokich 
rangą oficerów z 12 państw NATO. Miasto Kleve z 
wielkim zaangażowaniem pragnie ten dzień wspól-
nie przeżyć razem z naszą polską społecznością. 
(organizator ZPwN „Rodlo” - Kleve - kontakt Jacek 
Zolnierkiewicz - jazol@tiscali.de)

- 8.05.2005 HANNOVER POLONIJNY BAL MAJOWY 
- wybory Królowej Maju - konkurs z nagrodami 
- wspanialy bufet, doborowa orkiestra, inne niespo-
dzianki - Info: 0511-698360 lub 0172-1554306

- 8.05.2005 HAMBURG 18 Uhr Hauptkirche St. Niko-
lai am Klosterstern Gedenkkonzert zum 60. Jahre-
stag der Befreiung A. Schönberg: Friede auf Erden 
A. Schönberg: Ein Überlebender aus Warschau F. 
Martin: Oratorium „In terra pax“

- 10.05.2005. godz. 17:30 STADTHAUS – ERFT-
STADT (koło Kolonii).  W dniu 20 maja o godz. 17:
30 w Stadthaus – Erftstadt Liblar otwarta zostanie 
wystawa fotograficzna trzech polskich fotografów 
poświęcona Polsce. Wystawa będzie nosić nazwę 
„Eine kleine Ecke Europas”. Przygotował ją Klub 
Polski „Korona” – Colonia w ramach Roku Polsko 
- Niemieckiego. Zapraszamy serdecznie do wzięcia 
udziału w otwarciu i zwiedzaniu wystawy. Wstęp 
wolny.
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