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- Szanowny Panie Marszałku, jest Pan Przewodniczącym 
Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej. Jak oce-
nia Pan obecny poziom wzajemnej współpracy i jakie są 
jej perspektywy?

- W bieżącym roku Polska i Kazachstan obchodziły 
20-lecie ustanowienia stosunków dyplomatycznych. 
Z tej perspektywy można wyrazić zadowolenie z wiel-
kiego postępu dokonanego w relacjach pomiędzy obu 
państwami. Posiadamy aktywne kontakty polityczne, 
czego potwierdzeniem jest zaproszenie dla Prezyden-
ta Nazarbajewa do złożenia wizyty oficjalnej w Warsza-

wie oraz konsultacje polityczne na różnych szczeblach. 
Sprawnie działa mechanizm dwustronnej Międzyrzą-
dowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, a wymia-
na handlowa w 2011 roku przekroczyła 1 miliard USD, 
umacniając pozycję Kazachstanu jako pierwszego eko-
nomicznego partnera Polski w Azji Centralnej i czwar-
tego na obszarze poradzieckim. Polskie Ministerstwo 
Gospodarki zakwalifikowało rynek kazachstański jako 
jeden z pięciu w świecie rynków perspektywicznych, 
wobec których realizowany jest trzyletni program dzia-
łań, ukierunkowany m. in. na budownictwo, produkcję 
maszyn górniczych i przemysł obronny. Rośnie wza-
jemne zainteresowanie inwestycjami, w tym w prze-
myśle wydobywczym, farmaceutycznym oraz w dzie-
dzinie informatyki. Wiele dobrego dzieje się w sferze 
współpracy kulturalnej i naukowej. Jednocześnie nale-
ży podkreślić, że wykorzystujemy istniejący poten-
cjał stosunków w daleko niepełnym zakresie. Dotyczy 
to w szczególności relacji gospodarczych. Wolą strony 
polskiej jest dalsze umacnianie partnerstwa i wzajem-
nie korzystnych stosunków. Jedną z płaszczyzn odziały-
wania w tym kierunku jest Grupa Parlamentarna, której 
mam przyjemność przewodniczyć.  Chciałbym również 
odnotować, że Polska aktywnie zabiega o rozszerzenie 
dialogu i współpracy pomiędzy UE i Kazachstanem, w 
tym poprzez podpisanie nowej poszerzonej Umowy o 
Partnerstwie i Współpracy.
- W jaki sposób, Pana zdaniem, Polska może wykorzy-
stać potencjał dziesiątków tysięcy obywateli Kazachsta-
nu, którzy w dowodzie osobistym, w rubryce „narodo-
wość” mają wpisane „polska”?

- W Kazachstanie mieszka blisko 50 tysięcy osób naro-
dowości polskiej. Obecność polskiej grupy narodowej 
w Kazachstanie jest ważnym elementem naszych sto-
sunków dwustronnych. Władze polskie konsekwent-
nie wykazują dbałość o utrzymywanie bliskich kontak-
tów kazachstańskich Polaków z historyczną ojczyzną, 
poprzez realizację projektów w ramach rządowego 
Programu Współpracy z Polonią.  Jednocześnie należy 
podkreślić życzliwy, otwarty stosunek władz RK w sto-
sunku do mniejszości narodowych, w tym diaspory pol-
skiej. Ma on szczególne znaczenie w kontekście tragicz-
nej historii polskiej społeczności w Kazachstanie, któ-

Wywiad z Wicemarszałkiem 
Sejmu RP dla Ałmatyńskiego 
Kuriera Polonijnego

Na pytaNia wydawcy pisma ałmatyński kurier poloNijNy olega 
czerwińskiego odpowiada wicemarszałek sejmu rzeczypospolitej 
polskiej, prezes polsko-kazachstańskiej komisji w sejmie i seNacie 
rp jerzy weNderlich.
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ra znalazła się tam w wyniku zsyłek w okresie carskiej 
Rosji oraz deportacji stalinowskich. Ważnym elemen-
tem budowy przyjaznego klimatu wzajemnych stosun-
ków jest wciąż żywa pamięć o pomocy i wsparciu naro-
du kazachskiego dla polskich zesłańców. Z kolei stro-
na kazachstańska podkreśla i docenia ogromny wkład 
polskich zesłańców w rozwój dzisiejszego Kazachsta-
nu, w badania kultury i obyczajów Kazachów, w popu-
laryzacji wiedzy o Kazachach i Kazachstanie. Wymienić 
tu należy takie postaci jak Adolf Januszkiewicz, Alek-
sander Zatajewicz,  Bronisław Zaleski. Należy zazna-
czyć, że również dziś przedstawiciele diaspory polskiej 
są aktywnie obecni w życiu społecznym i politycznym 
Kazachstanu. Dwoje kazachstańskich Polaków: Anato-
lij Makowskij i Swietłana Romanowska są deputowany-

mi kazachstańskiego par-
lamentu. Przedstawiciele 
Polonii są aktywni w biz-
nesie i działalności gospo-
darczej. Wymienię choć-
by wzorcowo prosperu-
jący kombinat rolniczy 
braci Rafalskich pod Tain-
szą w centralnym Kazach-
stanie. Polska utrzymuje 
kontakty z tego typu oso-
bami i aktywnie promuje 
ich osiągnięcia. 

- Polska na przestrzeni 
wielu lat udzielała i udzie-
la dużej pomocy miesz-
kającym w Kazachsta-
nie potomkom Polaków, 
deportowanych tam wie-
le lat temu. Pomoc ta 
pozwala dzieciom uczyć 
się ojczystego języka, kon-
tynuować naukę na pol-
skich wyższych uczelniach, 
otrzymywać prestiżowe, 
europejskie wykształcenie. 
Obecnie wiele osób nie-
pokoi pytanie – czy wobec 

zmniejszania w ostatnich latach liczby nauczycieli języ-
ka polskiego kierowanych do Kazachstanu, ta pomoc nie 
będzie ograniczana? 

- Edukacja Polonii w Kazachstanie w zakresie dosko-
nalenia znajomości języka polskiego należy do priory-
tetowych działań wobec Polonii. Jednym z kluczowych 
elementów programu nauczania języka polskiego w 
Kazachstanie jest  kierowanie przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej nauczycieli z Polski do szkół kazach-
stańskich, a także kierowanie lektorów języka polskie-
go na wyższe uczelnie. Istotnie, należy skonstatować, 
iż liczba nauczycieli z Polski w ostatnich latach uległa 
uszczupleniu. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest 
brak umowy o współpracy w dziedzinie edukacji, któ-
ra regulowałaby kwestie przyjazdu i pobytu w Kazach-

stanie polskich nauczycieli. Porozumienie to zostało 
praktycznie wynegocjowane ze stroną kazachstańską. 
Liczymy na możliwie najszybsze podpisanie umowy. 
Mimo problemów z ustanowieniem bazy traktatowej w 
dziedzinie nauczania języka polskiego w Kazachstanie, 
z zadowoleniem należy odnotować, iż w bieżącym roku 
szkolnym w Kazachstanie naucza 12 nauczycieli z Polski. 
Jest to niewielki postęp w stosunku do roku ubiegłego, 
kiedy to Polska wysłała do Kazachstanu 11 nauczycieli. 
Jest to niewielki postęp w odniesieniu do okresu ubie-
głego, ale jednak postęp, który należy docenić i mieć 
w sobie wiarę, że służyć on będzie dobrym relacjom 
pomiędzy naszymi krajami w przyszłości.

Rozwijając programy edukacyjne, chcemy większy 
akcent położyć na przedsięwzięcia realizowane nowo-
czesnymi formami komunikacji, w tym za pośrednic-
twem Internetu. W przypadku Kazachstanu jest to tym 
bardziej istotne, że osoby narodowości polskiej są roz-
rzucone na całym wielkim i nie zawsze łatwo dostęp-
nym terytorium Kazachstanu. 

- Wiemy, że w polskim Parlamencie odbywają się debaty, 
dotyczące przyszłych losów ustawy o repatriacji. Jeden 
z punktów widzenia wyraża konieczność ograniczenia 
napływu repatriantów z Kazachstanu. Jakie jest Pańskie 
zdanie na ten temat?

- My rozumiemy radość naszych rodaków, rozproszo-
nych po całym świecie, z powodu tego, iż mają oni moż-
liwość powrotu do historycznej ojczyzny i jesteśmy tym 
usatysfakcjonowani. Polski Parlament, choć politycz-
nie podzielony, na to pytanie wspólnie wyraża swoją 
polityczną wolę, aby umożliwić realizację swojej chę-
ci tym rodakom, którzy chcieliby powrócić do swych 
korzeni. Ambasador Osuchowski opowiadał mi o wielu 
wspaniałych przypadkach w tym procesie i przytaczał 
dobre przykłady ludzkich losów, chociaż i on także zgo-
dził się z tym, że tempo repatriacji zależy od możliwości. 
Myślę, że jeśli istnieje polityczna wola, to jest to wspa-
niały przykład wspólnego współdziałania polskiego i 
kazachstańskiego rządu. Będziemy to kontynuować i 
wspólnie będziemy szukać możliwości, aby przyspie-
szyć tempo tego procesu. 

- Czy to oznacza, że o jakimkolwiek wstrzymaniu repa-
triacji nie może być mowy?

- Będziemy się starać, by osiągać większe sukcesy, 
właśnie w dziedzinie repatriacji, lecz powinniśmy mieć 
na uwadze to, że nasza przeszłość, czas do 1989 roku 
pozostawiła nam wiele nierozstrzygniętych pytań i my 
musimy radzić sobie nie tylko z problemami dnia dzi-
siejszego, ale i z tą historyczną przeszłością. Główną rze-
czą jest jednak to, jak powiedziałem, że w polskim Par-
lamencie panuje zgodność na to pytanie, jak i zgodność 
między MSZ-ami Polski i Kazachstanu.

- Od dłuższego czasu Polacy z Ałmaty podnoszą na 
wszystkich szczeblach kwestię utworzenia Domu Pol-
skiego w Ałmaty, na wzór istniejących już Domów: Nie-
mieckiego, Koreański itp. Byłoby to miejsce na bibliotekę 

Jerzy Wenderlich urodził się 22 kwietnia 1954 roku 
w Toruniu (Polska). Poseł na Sejm nieprzerwanie od 

1993 roku (II, III, IV i VII kadencji). Od 2010 roku Wice-
marszałek Sejmu VI i VII kadencji.

Zakończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgosz-
czy. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył dokto-

rat na wydziale dziennikarstwa i politologii. W 1980 
roku wstąpił do PZPR (partia komunistyczna). Pra-
cował jako dziennikarz. Był głównym redaktorem 

studenckiej gazety Meritum, dziennikarzem Gaze-
ty Pomorskiej oraz głównym redaktorem Tygodnika 

Telewizyjnego.

W 1993, 1997, 2001, 2005, 2007 roku otrzymał man-
dat poselski na Sejm na kolejną kadencję z ramienia 

partii Sojusz Lewicy Demokratycznej.

9 października 2011 roku został wybrany na Wice-
marszałka (zastępcy przewodniczącego) Sejmu VII 

kadencji.

W lutym 2012 roku został wybrany na prezesa Polsko
-kazachstańskiej grupy parlamentarnej w Senacie 

i Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Angażuje się rów-
nież w Polsko-tureckiej grupie parlamentarnej.

Włada polskim i angielskim językiem.

Strona oficjalna: http://jerzy-wenderlich.pl/
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polskiej literatury, kursy języka polskiego dla dorosłych, 
różne przedsięwzięcia kulturalne.  

- Idea utworzenia Domu Polskiego w Ałmaty istot-
nie wielokrotnie była podnoszona. Zaznaczyć należy, 
że tego typu placówkę udało się utworzyć w Astanie. 
Dzięki aktywnym zabiegom Ambasady RP w Astanie, 
powołane tam zostało do życia Centrum Języka i Kultu-
ry Polskiej przy Państwowym Uniwersytecie im. Gumi-
lowa. Działa tam lektor z Polski, pan Tomasz Piątek. Pla-
cówka jest bardzo pomocna w zakresie promocji języ-
ka i kultury polskiej. Byłoby z pewnością celowe, gdyby 
tego typu placówki mogły również powstać w innych 
ważnych miastach Kazachstanu, np. w Ałmaty. Nale-
ży dodać, iż bardzo istotną rolę w popularyzacji tema-
tyki polskiej pełni wydawany, dzięki wsparciu ze strony 
Ambasady RP, kwartalnik Kurier Polonijny. 

- Czy mógłby Pan powiedzieć, jakie kierunki wspierania 
Polonii Kazachskiej będą w przyszłości priorytetowe?

- Priorytetowe kierunki wspierania polskiej gru-
py narodowościowej w Kazachstanie zostały określo-
ne w przygotowanym przez MSZ „Planie współpracy z 
Polonią i Polakami za granicą na rok 2013”. Są to mię-
dzy innymi:

Wspieranie systemu oświaty polskiej i nauczania 
języka polskiego, w tym:

• wspieranie działalności aktywizującej, również sty-
pendialnej, na rzecz młodzieży pochodzenia polskiego, 

• wspieranie kształcenia w specjalnościach poszuki-
wanych w kraju zamieszkania i w Polsce, 

• wspomaganie wyjazdów edukacyjno-wypoczynko-
wych młodzieży pochodzenia polskiego do Polski.

Wspieranie funkcjonowania organizacji polskich, Pod-
noszenie statusu społecznego grupy polskiej, poprzez 
działania mobilizujące i pomocowe skierowane m.in. na 
obszary licznie zamieszkane przez ludność polską 

Aktywizacja środowisk polskich wokół celów gospo-
darczych, Upowszech-
nianie wiedzy o wkła-
dzie Polaków w rozwój 
Kazachstanu.

- Dużym impulsem dla roz-
woju kazachsko-polskich 
stosunków gospodarczych 
byłoby bezpośrednie połą-
czenie lotnicze Ałmaty z 
Warszawą. Jak wiadomo 
międzyrządowe porozu-
mienie w tej sprawie istnie-
je. Jak można przyśpieszyć 
proces otwarcia bezpo-
średniego połączenia?

- Decydując się na 
otwarcie nowych połą-
czeń lotniczych, przewoź-
nicy kierują się względa-
mi ekonomicznymi i biz-
nesowymi. Chciałbym, 

aby rozwój stosunków polsko-kazachstańskich jak naj-
szybciej stworzył podstawy do takiej decyzji w sprawie 
ustanowienia połączenia Ałamaty-Warszawa. Polskie 
Linie Lotnicze realizują program otwierania nowych 
połączeń, wykorzystując unowocześniany tabor, w tym 
samoloty Dreamliner, które LOT eksploatuje jako pierw-
sza linia europejska. Mam nadzieję, że obie stolice moż-
liwie niedługo znajdą się na liście planowanych połą-
czeń polskiego i kazachstańskiego przewoźnika.  

- Jak wiemy, Polska Telewizja „Polonia” prowadzi emi-
sję swojego programu w wielu państwach świata, co 
pozwala na śledzenie wydarzeń w Polsce milionom Pola-
ków na całym świecie. Czy możliwa jest transmisja takie-
go programu w południowej części Kazachstanu?

- Telewizja „Polonia” stara się docierać ze swym pro-
gramem do wszystkich większych skupisk Polaków i 
osób polskiego pochodzenia na świecie. W odniesieniu 
do południowej części Kazachstanu faktycznie zaistniał 
problem techniczny, nad rozwiązaniem którego właści-
we polskie instytucje intensywnie pracują. Mam zatem 
nadzieję, że wkrótce dojdzie do przywrócenia emisji 
programu Tv „Polonia”.

Korzystając z okazji, pragnę złożyć na Pana ręce naj-
serdeczniejsze życzenia dla Redakcji oraz czytelników 
tygodnika „Nowe Pokolenie” z okazji przypadające-
go w dniu 16 grudnia wielkiego święta: Dnia Niepod-
ległości Kazachstanu. Życzę Pana krajowi kontynuacji 
dynamicznego rozwoju, a jego mieszkańcom – wszel-
kiej pomyślności. Dołączam się także do najlepszych 
życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku.

Życzenia takie miałem honor przekazać osobiście w 
dniu Święta Narodowego Panu Ambasadorowi Kazach-
stanu w Warszawie Panu yerikowi utembayev.              
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- Уважаемый господин Маршал, Вы являетесь пред-
седателем польско-казахстанской парламент-
ской группы в сейме и сенате РП. Как Вы оцениваете 
современный уровень совместного сотрудничест-
ва и каковы его перспективы?

- В текущем году Польша и Казахстан праздновали 
20-летие установления дипломатических отноше-
ний. С этой перспективы можно выразить удовлет-
ворение по поводу большого прогресса, совершен-
ного в отношениях между двумя государствами. Мы 
имеем активные политические контакты, что под-
тверждает приглашение для Президента Назарба-
ева нанести официальный визит в Варшаву и про-
вести политические консультации на разных уров-
нях. Умело действует механизм двусторонней 
межправительственной комиссии по экономиче-
скому сотрудничеству, а торговый обмен в 2011 году 
превысил 1 млрд американских долларов, укрепляя 
позицию Казахстана как первого экономического 
партнера Польши в Центральной Азии и четвёрто-
го на постсоветской территории. 

Польское Министерство экономики квалифици-
ровало казахстанский рынок как один из пяти пер-
спективных рынков в мире, перед которыми реа-
лизуется трёхлетняя программа действий, направ-
ленных в том числе на строительство, производство 
горных машин и оборонную промышленность. Уве-
личивается взаимный интерес в инвестициях в 
области добывающей промышленности, фармацев-
тической и в области информатики. Много хороше-
го происходит в областях культурного и научного 
сотрудничества. Одновременно надо подчеркнуть, 
что мы используем существующий потенциал отно-
шений в далеко неполном объеме. В особенности 
это касается экономических отношений. 

Воля польской стороны основывается на даль-
нейшем укреплении партнерства и взаимно благо-
приятных отношений. Одним из аспектов взаимо-
действия в этом направлении является парламент-
ская группа, которую я с удовольствием возглавляю. 
Я бы также хотел отметить, что Польша активно 
добивается распространения диалога и сотрудни-
чества между ЕС и Казахстаном, в том числе через 
подписание нового расширенного Договора о парт-
нерстве и сотрудничестве.

- Каким путем, по Вашему мнению, Польша может 
воспользоваться потенциалом десятков тысяч 
граждан Казахстана, которые в паспорте, в графе 
«национальность» имеют вписанное «польская»?

- В Казахстане живет около 50 тысяч лиц поль-
ской национальности. Присутствие польской наци-
ональной группы в Казахстане - это важный элемент 
наших двусторонних отношений. Польские влас-
ти последовательно показывают заботу в поддер-
жании тесных контактов казахстанских поляков с 
исторической родиной, через осуществление про-
ектов в пределах правительственной Программы 
сотрудничества с Полонией. Одновременно надо 
подчеркнуть доброжелательное, открытое отно-
шение властей Республики Казахстан к националь-
ным меньшинствам, в частности, к польской диаспо-
ре. Особое значение это приобретает в контексте 
трагической истории ссыльных  поляков в Казахс-
тане, которые оказались там в результате ссылки в 
период царской России и сталинских ссылок. Важ-

Интервью Вице-Маршала 
сейма РП «Алматинскому 
Курьеру Полонийному»
На вопросы издателя журНала «алматиНский курьер 
полоНийНый» олега ЧервиНского отвеЧает вице-маршал сейма 
республики польша председатель польско-казахстаНской 
комиссии в сейме и сеНате рп ежи веНдерлих.
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ный элемент строительства дружественного кли-
мата взаимных отношений - это все живая память о 
помощи и поддержке казахской нации для польских 
ссыльных. 

В свою очередь, казахская сторона подчеркивает 
и оценивает огромный вклад польских ссыльных в 
развитие сегодняшнего Казахстана, в изучение куль-
туры и обычаев казахов, в популяризацию знаний о 
казахах и Казахстане. Перечислить здесь следует 
таких людей, как Адольф Янушкевич, Александер 
Затаевич, Бронислав Залеский. Надо подчеркнуть, 
что также сегодня представители польской диаспо-
ры активно присутствуют в общественной и полити-
ческой жизни Казахстана. Двое казахстанских поля-
ков - Анатолий Маковский и Светлана Романовска 
- это депутаты казахстанского парламента. Предста-
вители Полонии - активные в бизнесе и экономиче-
ской деятельности. Я перечислю хотя бы образцо-
во процветающий сельскохозяйственный комбинат 
братьев Рафальских под Таиншой в Северо-Казахс-
танской области. Польша поддерживает контакты 
этого типа и активно покровительствует достиже-
ниям этих людей.

- Польша на протяжении многих лет оказывала и 
оказывает большую помощь живущим в Казахс-
тане потомкам поляков, депортированных мно-
го лет тому назад. Эта помощь позволяет детям 
изучать родной язык, продолжать учёбу в польских 
вузах, получать престижное европейское образо-
вание. Теперь многих беспокоит вопрос – в связи с 
уменьшением в последние годы количества препо-
давателей польского языка, направляемых в Казах-
стан, эта помощь не будет ограничена?

- Образование Полонии в Казахстане в сфере 
совершенствования знания польского языка при-
надлежит к приоритетным действиям перед Поло-
нией. Один из ключевых элементов учебной про-
граммы польского языка в Казахстане - это направ-
ление Министерством национального образования 
учителей из Польши в казахстанские школы, и также 
направление лекторов польского языка в вузы. Над-
лежит констатировать, что число учителей из Поль-
ши в последние годы уменьшилось. Одна из причин 
этого положения вещей – это отсутствие Догово-

ра о сотрудничестве в области образования, кото-
рый регулировал бы вопросы приезда и пребыва-
ния в Казахстане польских учителей. Этого соглаше-
ния практически мы добились путем переговоров с 
казахстанской стороной. Мы надеемся на как мож-
но скорейшее подписание договора. Несмотря на 
проблемы с установлением законодательной  базы 
в области обучения польскому языку в Казахстане, 
с удовлетворением надлежит отметить, что в теку-
щем школьном году в 
Казахстане преподает 12 
учителей из Польши. Это 
небольшой прогресс 
в отношении к прош-
лому году, когда Поль-
ша отправила в Казах-
стан 11 учителей. Этот 
небольшой прогресс в 
сравнении с прошлым, 
который надо оценить 
и иметь в себе веру, что 
служить он будет хоро-
шим отношениям меж-
ду нашими странами в 
будущем. 

- Мы знаем, что в поль-
ском парламенте про-
ходят дебаты на тему 
того, каким будет буду-
щее у нынешнего зако-
на о репатриации. Одна 
из точек зрения выра-
жает необходимость 
сокращения репатри-
ационных потоков из 
Казахстана. Каково 
Ваше мнение на этот 
счет?

- Мы понимаем радость наших земляков, кото-
рые рассеяны по всему миру, от того, что они имеют 
возможность вернуться на историческую родину, и 
чувствуем от этого удовлетворение. Польский пар-
ламент, хотя политически и разделен, в этом вопро-
се совместно выражает свою политическую волю, 

Ежи Вендерлих родился 22 апреля 1954 года 
в городе Торунь (Польша). Депутат Сейма 
непрерывно с 1993 г. (II, III, IV, V, VI и VII каденции). С 
2010 года вице-маршал Сейма VI и VII каденции. 

Окончил Высшую Педагогическую школу в городе 
Быдгощ. В Варшавском университете закончил 
аспирантуру на факультете журналистики 
и политологии. В 1980 году вступил в  PZPR 
(компартию).  Работал журналистом. Был главным 
редактором студенческой газеты «Meritum», 
журналистом газеты «Gazeta Pomorska», а также 
главным редактором «Tygodnika Telewizyjnego».

В  1993, 1997, 2001,  2005, 2007 годах получал 
мандат депутата Сейма на очередной срок от 
Союза Демократических Левых Сил.

Написал книгу «Как стать министром?».

9  октября 2011 года избран вице-маршалом 
(заместителем председателя) Сейма VII 
каденции.

В феврале 2012 г. избран председателем Польско
-казахстанской парламентской группы в Сенате 
и Сейме Республики Польши. Также состоит в 
Польско-турецкой парламентской группе.

Владеет польским и английским языками.

Официальный сайт: http://jerzy-wenderlich.pl/
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чтобы дать возможность реализовать свое жела-
ние тем соотечественникам, которые хотели бы вер-
нуться к своим корням. Посол Осуховски рассказы-
вал мне о многих хороших случаях в этом процессе, 
и приводил хорошие примеры людских судеб, хотя 
он тоже согласился, что темпы репатриации зави-
сят от возможностей. Я думаю, что если есть поли-
тическая воля, то это отличный пример совместно-
го взаимодействия польского и казахстанского пра-
вительств. Это будет продолжаться, и мы совместно 
будем искать возможности ускорять темпы этого 
процесса.

- То есть ни о каком сворачивании репатриации 
речи не идет?

- Мы будем стараться достигать больших успе-
хов именно в области репатриации, но мы должны 
принимать во внимание, что наше прошлое, вре-
мя до 1989-го года оставило нам много нерешен-
ных вопросов, и мы должны справляться не толь-
ко с сегодняшними проблемами, но и с этим исто-
рическим прошлым. Но главное, как я сказал, что в 
польском парламенте существует согласие по это-
му вопросу, как и согласие между МИДами Польши 
и Казахстана.

- С некоторого времени поляки Алматы поднима-
ют на всех уровнях вопрос создания Польского дома 
в Алматы, по образцу существующих уже домов: 
Немецкого, Корейского и т.п. В этом месте мож-
но бы организовать библиотеку польской литера-
туры, курсы польского языка для взрослых, разные 
культурные мероприятия.

- Идея создания Польского дома в Алматы, дей-
ствительно, многократно поднималась. Благода-
ря активным усилиям Посольства РП в Астане, там 
создан Центр языка и польской культуры при Евра-
зийском национальном университете им. Гумилева. 
Действует там лектор из Польши господин Томаш 
Пентэк. Представительство оказалось очень полез-
ным в сфере покровительства языку и польской 
культуре. Было бы, наверное, целенаправленным, 
если бы этого типа представительства могли так-
же возникать в других важных городах Казахста-
на, например, в Алматы. Надо добавить, что очень 
существенную роль в популяризации польской 
тематики исполняет издаваемый, благодаря под-
держке со стороны Генерального консульства РП  
в Алматы,  ежеквартальный журнал «Алматинский 
Курьер Полонийный».

- Могли ли бы Вы сказать, какие направления в под-
держке казахстанской Полонии будут в будущем 
приоритетными?

- Приоритетные направления поддержки Поло-
нии в Казахстане были определены в подготовлен-
ном МИДом «Плане сотрудничества с Полонией и 
поляками за рубежом на год 2013». Это между дру-
гими:

• поддержание системы польского образования и 
обучения польскому языку, в том числе:

• поддержание активизирующей деятельности, 
также стипендиальной, в пользу молодежи польско-
го происхождения,

• поддержание обучения по специальностям, име-
ющим спрос при проживании в Польше,

• поддержание поездок образовательного харак-
тера с отдыхом для молодежи польского происхож-
дения в Польшу.

• поддержание функционирования польских 
организаций,

• подъем общественного статуса польской груп-
пы, через действия, мобилизующие и вспомогатель-
ные, направленные, в том числе, на районы, которые 
в большом количестве заселены польским населе-
нием;

• активизация польских сред вокруг хозяйствен-
ных целей,

• распространение знаний о вкладе поляков в раз-
витие Казахстана.

- Большим импульсом для развития казахстан-
ско-польских экономических отношений было бы 
непосредственное воздушное сообщение Алматы 
с Варшавой. Как известно, межправительствен-
ное соглашение в этом деле существует. Кaк мож-
но ускорить процесс открытия непосредственно-
го соединения?

- Решаясь открыть новое воздушное соединение, 
перевозчики руководствуются требованиями эко-
номическими и бизнеса. Я бы хотел, чтобы развитие 
польско-казахстанских отношений как можно быс-
трее создало основания к такому решению по делу 
установления соединения Аламаты-Варшава. Поль-
ские авиалинии осуществляют программу открытия 
новых соединений, используя модернизированный 
парк, в частности, самолеты «Дрэамлинэр», которые 
«ЛОТ» эксплуатирует как европейская передовая 
линия. Я надеюсь, что обе столицы как можно быс-
трее найдутся в списке планированных соединений 
польского и казахстанского перевозчика.

- Насколько мы знаем, Польское телевидение «Поло-
ния» ведет трансляцию своей программы во мно-
гих государствах мира, что позволяет быть в кур-
се событий в Польше миллионам поляков. Возмож-
на ли передача такой программы в южную часть 
Казахстана?

- Телевидение «Полония» старается добираться 
со своей программой ко всем более большим ско-
плениям поляков и лицам польского происхожде-
ния в мире. По отношению к южной части Казахста-
на на самом деле возникла техническая проблема, 
над решением которой соответствующие польские 
учреждения интенсивно работают.          
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Nocą powieźli dalej, w step. Niedaleko od Kokczetaw, 
w pobliżu rejonowego centrum Kiełlerowka, we wsi 
Abdylman wyładowali zesłanych. Wieś składała się z 
jednej tylko tabliczki. Pod surowym nadzorem NKWD, 
z torfu i gliny zaczęli budować miejsce do zamieszka-
nia. Do jesieni pracowici specjaliści-przesiedleńcy zbu-
dowali wieś. Budowali zwarcie. Tak, żeby komendanto-
wi, oficerom NKWD i strzelcom  było jak najwygodniej 
obserwować życie na wsi.

Na pierwszego przewodniczącego kołchozu wybra-
no Niemca Gustawa Bitnera. Nadzór administracyjny 
sprawował oficer NKWD Pracko i jego asystent wybra-
ny spośród sierżantów, uzbrojony w karabin. Specja-
liści-przesiedleńcy zostali pozbawieni prawa do gło-
sowania, nie brano ich do Armii Czerwonej, powinni 
byli codziennie stawiać się u komendanta. Odchodzić 
od wsi pozwalano na odległość nie większą niż 1 kilo-
metr.  Pola kołchozu rozciągały się na 10 kilometrów od 
wsi i z tego powodu mędzy komendantem           i prze-
wodniczącym kołchozu były ciągłe tarcia. Za pracę w 
kołchozie nie płacili, naliczali dni robocze. W obozach 
polowych karmili cienką zupą bez mięsa, która została 
nazwana „kander”. Wieśniacy nawet napisali taki wiersz:

Gdzie idziesz, gdzie idziesz?
Dokąd szkandybaesz?
A nie tabor na kander
Chyba ty nie znajesz?
Za samowolną nieobecność, za naruszenie reguł 

administracyjnego nadzoru, karano przesiedleńca 
aresztem.

A u komendanta Stalin wisi,
Ściany wytapetowane szpalerem,
On zwymyśla, o coś oskarży
Uderzy po głowie rewolwerem.
Od chłodu, głodu i braku pomocy lekarskiej umar-

li moi bracia - Wacław, w wieku siedmiu lat i Bolesław, 
półtora roku, nazwani tak dla uczczenia wrzuconych do 
Morza Białego, braci mamy. Rodzicom Pan Bóg posyłał 
dzieci prawie co roku: w 1939 urodziła się Polina, w 1941 
zaczęła się wojna. 13 lutego 1942 roku urodziłem się ja. 
W 1943 roku zabrano ojca do armii robotniczej na Ural, 
do miasta Dolny Tagił, do kopania rowów pod funda-
ment zakładu produkującego czołgi. Na rękach mamy 
pozostało pięcioro dzieci. Starsza Walentyna - 11 lat, ja 
- młodszy, nie miałem jeszcze roku. Byliśmy goli, głod-

Historia rodziny 
Krenickich
OpOWiada leOn KRenicKi

Nie odkryję ameryki, jeżeli powiem, że władze zsrr w okresie 
międzywojeNNym, dążąc do maksymalNej koNsolidacji 
sowieckiego społeczeństwa, uciekły się do starej metody łączeNia 
klasowo i socjalNie rozdzieloNej ludNości, co zagrażało jej Nie 
tylko zewNętrzNie, ale i wewNętrzNie. do roli „wewNętrzNego 
wroga” idealNie pasowali polacy, bowiem od wielu pokoleń w 
imperium rosyjskim tworzoNo NegatywNy obraz polaka i państwa 
polskiego. Należy pamiętać, że bolszewicy mieli jeszcze „świeżo” 
w pamieci wspomNieNia      druzgocącej klęski armii czerwoNej w 
wojNie 1920 roku, kiedy to polacy wstrzymali iNwazję komuNizmu 
Na europę zachodNią i staliN Nie raz jeszcze przypomNiał 
Narodowi polskiemu tę swoją klęskę.

W maju 1936 roku zaczęła się deportacja Pola-
ków, mieszkających w rejonach bliskich  
radziecko-polskiej granicy. Podstawą stała się 

uchwała Rady Komisarzy Ludowych ZSRR  Nr 776-120, 
o wysiedleniu do północnego Kazachstanu 15 tysięcy 
polskich gospodarstw. Niezbędnie należy zaznaczyć, że 
wszystkie dokumenty, dotyczące przesiedlenia, przy-
gotowane przez NKWD, nosiły pieczątkę „ściśle tajne”.

Mój ojciec, Franciszek Krienickij, z żoną Jeleną (moją 
mamą) i cztworgiem dzieci zamieszkiwał w tym cza-
sie na Podolu, w obwodzie Kamieniecko-Podolskim, 
w Płużitiańskim rejonie, we wsi Mała Radogoszcz. Żyli 
zamożnie, dziadek prowadził kuźnię i szewską pracow-
nię. W 1917 roku był przewrót październikowy, zaczęła 
się wojna domowa. Wpadli „czerwoni”, kowalskie futra 
zdjęli, cały inwentarz zabrali dla kuźni kawalerii. Chcieli 
mobilizować ojca i trzech jego starszych braci, uczestni-
ków I wojny światowej. Dwóch braci dopiero co wróci-
ło z niemieckiej niewoli. Bracia ukrywali się w lesie. Póź-
niej, za uchylanie się od mobilizacji, zostali aresztowa-
ni i osądzeni.

Dziadek nie był w stanie znieść tego wszystkiego i 
umarł. Ojca mojej mamy, Piotra Marciniaka, który służył 
u pana jako starszy rzeźnik, „czerwoni” chcieli nadziać 
na bagnety. Ale zdążył go ostrzec sąsiad - Ukrainiec, 
poszedł on w las i zaginął. Babcię, Agatę Marciniak i 
jej dwóch synów – muzyków, zesłali na Don. Stam-
tąd synów wywieźli do Murmańska, załadowali razem 
z innymi więźniami na barki i powieźli do Sołowki, do 
obozu specjalnego przeznaczenia (SLON). Nie dowieź-
li ich, nocą wyrzucili ich za burtę.

W końcu maja 1936 roku rodzinę ojca z czworgiem 
dzieci zesłali do północnego Kazachstanu. Przywieź-
li na stację Taincza Kokczetawskiej (teraz północno-ka-
zachstański obwód). W tym czasie było tu kilka domów. 

1 Taborem nazywano stan polowy
2 Szpaler – po ukraińsku tapety, one należały do dużej 
rzadkości



ni, chorzy. Na początku 1945 roku matka zaczęła tracić 
siły. Zachorowała.

Pomagała nam, w czym mogła, Niemka - Matylda 
Kraft. Kiedy u mnie poczerniała prawa noga, siostra 
Polina mnie niosła i upadła na rączkę, złamała ją. Kość 
zrastała się nieprawidłowo. Siostry przeszły dur, odrę i 
inne choroby.

Od kierownictwa wsi nie było żadnej pomocy. Cały 
urodzaj zabierali na potrzeby frontu. Łóżko, na którym 
leżała mama, złamało się. W piecu paliliśmy słomą, inne-
go opału nie było. 

Towarzysz ojca otrzymał ze wsi list, w którym napi-
sano, że jeśli Krenickij nie przyjedzie, cała jego rodzina 
zginie. Ojciec obmyślił plan ucieczki. Polacy - pobożny 
naród. My, dzieci, codziennie modliliśmy się, klękając, 
prosiliśmy Matkę Boską, by przywróciła nam ojca. 

Pewnego razu ojciec, wracając z pracy, znalazł na 
terytorium jednostki niewielką teczkę z dokumentami. 
Nie umiejąc czytać po rosyjsku, schował ją pod mate-
rac, myśląc, że może się przydać i o niej zapomniał. Usły-
szawszy, że oficerowie poszukują jakiejś zagubionej 
teczki z bardzo ważnymi dokumentami, przestraszył 

się i odniósł znalezioną teczkę starszyźnie. Bał się, że za 
znalezione dokumenty mogą go posadzić. Kierownik 
obejrzał teczkę i puścił ojca.

Rankiem wezwano go i spytano, dlaczego od razu 
nie zawiadomił o tej teczce oficerów. Ojciec odpowie-
dział, że nie umie czytać po rosyjsku i nie mógł zrozu-
mieć wagi tych dokumentów.

„Twoje szczęście, że nie umiesz, dokumenty są tajne, 
proś, o co chcesz”.

Ojciec ze strachem opowiedział o stanie rodziny. Kie-
rownik wysłuchał go i rozkazał oficerom NKWD przy-
gotować dokumenty na jego powrót do domu. Ojciec 
upadł na klęczki. Matka Boska pomogła. Byliśmy urato-
wani. W 1946 roku urodził się brat Władysław, w 1952 
roku siostrzyczka Mania. Gdyby przed wojną nie umar-
ło dwóch braci, w rodzinie byłoby dziewięcioro dzieci. 

Ojciec przeżyl 88 lat, matka- 92 lata. Są pochowani na 
cmentarzu koło wsi.               

Autor: Leon Krenicki.
Tłumaczenie: Ajgerim Koshemisowа. 

История семьи 
Креницких
pассказЫваЕТ лЕОН кРЕНицкиЙ

думаю, Что Не открою америки, если скажу, Что в предвоеННые 
годы, стремясь максимальНо коНсолидировать советское 
общество, власти ссср прибегли к старому методу объедиНеНия 
классово и социальНо разобщеННого НаселеНия, вНушая 
ему угрозы Не только вНешНие, Но и вНутреННие. На роль 
«вНутреННего врага» идеальНо подошли поляки, поскольку в 
теЧеНие мНогих поколеНий в российской империи создавался 
отрицательНый образ поляка и польского государства. 
уЧитывалось и то, Что в памяти большевиков свежи были 
воспомиНаНия о сокрушительНом поражеНии красНой армии 
в войНе 1920 года, когда поляки приостаНовили Нашествие 
коммуНизма На западНую европу, и сталиН Не раз еще 
припомНил польскому Народу это свое поражеНие. 

сти, Плужитянском районе, в селе Малая Радогощ. 
Жили зажиточно, дед держал кузницу и сапожную 
мастерскую. В 1917 году произошел октябрьский 
переворот, началась гражданская война. Налетели 
«красные», кузнечные меха сняли, весь инвентарь 
забрали для походной кузницы кавалерии. Хоте-
ли мобилизовать отца и трех его старших братьев, 
участников Первой мировой войны. Двое из брать-
ев только что вернулись из германского плена. Бра-
тья укрывались в лесу. Позже за уклонение от моби-
лизации были арестованы и осуждены. 

Дед не смог перенести всего этого и умер. Отца 
моей мамы, Петра Марциняка, служившего у пана 
старшим мясником, «красные» хотели поднять на 
штыки. Но его успел предупредить сосед-украинец, 
он ушел в лес и пропал. Бабушку, Агату Марциняк и 
двух ее сыновей-музыкантов сослали на Дон. Отту-
да сыновей вывезли в Мурманск, погрузили вме-
сте с другими заключенными на баржи и повезли на 
Соловки, в спецлагерь особого назначения (СЛОН). 
Не довезли, ночью выбросили за борт. 

В конце мая 1936 года семью отца с четырьмя 
детьми сослали в северный Казахстан. Привезли на 
станцию Таинча Кокчетавской (ныне Северо-Казах-
станской) области. В то время это были несколько 
домов. Ночью повезли дальше, в степь. Недалеко 

В мае 1936 года началась депортация поляков, 
проживавших в районах, близких к советско
-польской границе. Основанием послужило 

постановление Совета народных комиссаров СССР 
№776-120, о выселении в северный Казахстан 15 
тысяч польских хозяйств. Необходимо отметить, 
что все документы, касающиеся выселения, 
подготовленные НКВД, носили гриф «совершенно 
секретно». 

Мой отец, Францишек Креницкий, с женой Еле-
ной (моей мамой) и четырьмя детьми проживали в 
то время в Подолии, в Каменец-Подольской обла-
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от Кокчетава, близ районного центра Келлеровка, 
в селе Абдыльман выгрузили ссыльных. Село состо-
яло из одной только таблички. Под строгим надзо-
ром НКВД из дерна и самана стали строить жилища. 
К осени трудолюбивыми спецпереселенцами было 
выстроено село. Строили компактно. Так, чтобы 
коменданту, офицерам НКВД и стрелкам было мак-
симально удобно наблюдать за жизнью села.

Первым председателем колхоза был избран 
немец Густав Битнер. Административный надзор 
осуществлял офицер НКВД Працько и его помощ-
ник из сержантов, вооруженный винтовкой. Спец-
переселенцы были лишены избирательных прав, их 
не брали в Красную Армию, они ежедневно долж-
ны были отмечаться у коменданта. Отходить от села 
разрешалось на расстояние не более километра. 
Колхозные поля тянулись на 10 километров от села, 
и по этой причине между комендантом и председа-
телем колхоза были постоянные трения. За работу в 
колхозе ничего не платили, начисляли трудодни. На 
полевых станах кормили похлебкой без мяса, кото-
рую прозвали «кандёром». Сельчане даже сочинили 
такое стихотворение:

Куды идешь, куды идешь?
Куды шкандыбаешь?
А не табор на кандёр
Хиба ты ны знаишь?
За самовольную отлучку, что считалось наруше-

нием правил административного надзора, наказы-
вали спецпереселенца арестом. 

А у коменданта Сталин висит,
Стены обиты шпалером,
Он обругает, в чем-то обвинит,
Даст по башке револьвером.
От холода, голода и неоказания медицинской 

помощи умерли мои братья – Вацлав, семи лет, и 
Болеслав, полутора лет, названные так в честь бро-
шенных в Белое море братьев мамы. Родителям 
Господь продолжал посылать детей почти каждый 
год: в 1939 родилась Поля, в 1941 началась война. 13 
февраля 1942 года родился я. В 1943 году отца забра-
ли в трудовую армию на Урал, в город Нижний Тагил, 
копать траншеи под фундамент танкового заво-
да. На руках у мамы остались пятеро детей. Стар-
шей, Валентине – 11 лет, мне, младшему, не было и 
года. Голые, голодные, больные. В начале 1945 года 
мать выбилась из сил. Слегла. Чем могла, помогала 
нам немка Матыльда Крафт. Когда у меня почернела 
правая нога, сестра Поля несла меня, упала на ручку, 
сломала ее. Кость срасталась неправильно. Сестры 
переболели тифом, корью, другими болезнями. 

От руководства села помощи не было никакой. 
Весь урожай забирали на нужды фронта. Кровать, 
на которой лежала мама, сломалась. Печку топили 
соломой, другого топлива не было. Товарищ отца 

получил из села письмо, в котором говорилось, что 
если Креницкий не приедет, вся его семья погибнет. 
Отец обдумывал план побега. Поляки – набожный 
народ. Мы, дети, ежедневно молились, стоя на коле-
нях, просили Матерь Божью вернуть нам отца. 

Однажды отец, возвращаясь с работы, нашел на 
территории части небольшую папку с документами. 
Не умея читать по-русски, он положил ее себе под 
матрац, решив, что для чего-нибудь она пригодится, 
и забыл. Услышав, что офицеры разыскивают какую-
то утерянную папку с особо важными документа-
ми, он испугался и отнес найденную папку начальст-
ву. Боялся, что за найденные документы могут поса-
дить. Начальник осмотрел папку и отпустил отца. 
Утром его вызвали и спросили, почему сразу не 
доложил об этой папке офицерам. Отец ответил, что 
по-русски не умеет читать, и понять важность доку-
ментов не мог. 

«Твоё счастье, что читать не умеешь, докумен-
ты секретные, проси чего хочешь». Отец робко рас-
сказал о положении семьи. Начальник выслушал 
его и приказал офицерам НКВД готовить докумен-
ты на возвращение его домой. Отец упал на коле-
ни. Матерь Божья помогла. Мы были спасены. В 1946 
году родился брат Владислав, в 1952 году сестрен-
ка Маня. Если бы до войны не умерли двое братьев, 
в семье было бы девять детей. Отец прожил 88 лет, 
мама – 92 года. Похоронены они на кладбище, близ 
села.                                

Автор: Леон Креницкий.

1 Табором называли полевой стан
2 Шпалер – по-украински обои, они были большой 
редкостью
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Czapka 
szkolnej nauczycielki
kto Nie pamięta tego zamieszaNia, dot. zwracaNia się do polek: 
„polka czy polaczka”?    z pewNością Nie było oNo zamierzoNe. u 
większości  pozostało to ze szkoły, z lektury gogola. oczywiście 
poprawNie mówimy - polka. Ed

yt
a 

Pi
ec

ha
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Barbara Brylska

Maria Mniszek
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Интересно, что ведь это тот самый Гоголь, кото-
рого преподавала в школе учительница из фильма 
«Ирония судьбы, или С легким паром!». Польская 
актриса Барбара Брыльска, искусно замаскирован-
ная под советскую женщину. 

И советские женщины носили не только такие же 
шапки, прически, туфли, но и улыбки и взгляд Барба-
ры надолго вошли в моду. Советскую. Нечего и гово-
рить, что Казахстан был немаловажной частью этого 
культурного пространства, многое сохранив до сих 
пор в памяти нескольких поколений живущих здесь 
людей советской национальности. 

Историю поделить трудно, и делать этого мы не 
будем. Во всяком случае, шапки той учительни-
цы носили и в Алма-Ате. Так что польская красави-
ца Барбара, создав образ умной, интеллигентной 
советской женщины, внесла коррективы и во вкусы 
советских мужчин, безусловно. 

Но началось все не с нее. Гораздо раньше. Пани 
Брыльска надела меховую шапку, доставшуюся ей 
от русской царицы Марины Мнишек. Самоуверен-
ная полька привнесла немало новшеств при рус-
ском дворе. Это ведь, в конце концов, именно она 
впервые привезла в Россию вилку!

Шапка 
школьной учительницы

кто Не помНит эту путаНицу: «полька» – «поляЧка»? 
вряд ли НамереННую. у большиНства – оставшуюся со школьНой 
программы, от гоголя. 
естествеННо, правильНо – полька. 
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И если Марина Мнишек видится нам такой само-
стоятельной и целеустремленной женщиной (проо-
браз современной бизнес-леди), то советская певи-
ца Эдита Станиславовна Пьеха все-таки считает-
ся особой скромной и интеллигентной. С отличным 
вкусом и чувством такта. 

Трудно поверить, но, тем не менее, именно пани 
Эдита первая нарушила советскую традицию среди 
исполнителей (не только женщин, но и мужчин) изо-
бражать из себя монументальные статуи. Она пер-
вая сняла микрофон со стойки и начала двигаться 
и даже общаться с публикой. А какой чувственный 
образ удалось создать в фильме «Звезда плени-
тельного счастья» популярной в СССР актрисе Эве 
Шикульской? Эпизод на фоне романса «Не обещай-
те деве юной» – один из самых романтичных в совет-
ском кинематографе. Вспомним и Беату Тышкевич, 
ставшую известной в СССР после ролей в «Дворян-
ском гнезде» и фильме «Ставка больше, чем жизнь». 

Яркие образы актрис в кино способны создать 
ролевые модели поведения, и даже определенную 
моду, но когда образ – не роль, а трагическая, само-
забвенно отданная искусству жизнь – это остается в 
памяти людей навсегда.

Я, конечно, имею в виду «белого ангела польской 
эстрады» Анну Герман. Под ее песни, спетые на раз-
ных языках: русском, польском, пела она и на других 
– влюблялись, расставались и обретали надежды. 
Образ талантливой, красивой, скромной женщины 
не мог не покорять.

В девяностые годы закончился Советский Союз, 
Польша вернулась к собственному пути развития, и 
стала окончательным зарубежьем. Выросло поколе-
ние людей, как в России, так и в независимых респу-
бликах СНГ, не живших в этой странной стране – 
СССР. Казалось, шапка школьной учительницы оста-
нется пылиться на полке истории. 

Но нет. В 2008 году один из российских актуаль-
ных кинорежиссеров Иван Вырыпаев снимает в 
фильме «Кислород» свою супругу, молодую поль-
скую актрису Каролину Грушка. Фильм становит-
ся обсуждаемым и востребованным. Не без заслуги 
интеллигентной красавицы в очках, читающей текст 
по-русски, но уже с очаровательным акцентом. До 
этой роли Каролина уже снималас ь в России. В исто-
рической драме «Русский бунт» сыграла красавицу-

аристократку с трагической судьбой. Мы ждем от 
нее и новых ролей.

А пани Барбара Брыльска снова сыграла свою 
учительницу в продолжении того советского филь-
ма «Ирония судьбы, или С легким паром!». И смо-
трится она там замечательно. Непременно обе 
части будут не раз показаны по телевидению в канун 
нового года и в России, и в Казахстане, да и в дру-
гих бывших советских республиках. Многолетняя 
традиция смотреть и слушать польских красавиц по 
телевидению продолжается.           

Автор: Юрий Серебрянский
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Podwójna uroczystość 
w Ałmaty
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Одновременно с Днем независимости Респу-
блики Польша Польский центр культуры г. 
Алматы праздновал 20-летие своей деятель-

ности. 11 ноября т. г. праздничные мероприятия 
начались с торжественного открытия Фестиваля 
польского кино в алматинском кинотеатре «Цезарь». 
В рамках фестиваля с 11 по 15 ноября было показано 
5 фильмов польских режиссеров молодого и сред-
него поколения: «Огнем и мечом» (режиссер Ежи 
Гоффман), «Все, что я люблю» (режиссер Яцек Бор-
цух), «Розочка» (режиссер Ян Кидава-Блоньский), 
«Мужество» (режиссер Грег Глински), а также фильм 
«Эрратум» (режиссер Марк Легкий). Это исключи-
тельное по своему значению культурное событие 
было организовано в сотрудничестве с Киноклу-
бом Олега Борецкого и при финансовой поддержке 
общества «Вспульнота польска».

Почитателей польского кино в этот день в «Цеза-
ре» поздравили: Генеральный консул Республики 
Польша в Алматы пан Веслав Осуховски, также пан 
Олег Червинский, председатель Польского центра 
культуры г. Алматы.

Открылся фестиваль картиной Ежи Гоффмана 
“Огнем и мечом”. Фильм смогли посмотреть около 
400 зрителей, в том числе 150 представителей Поло-
нии, которые специально приехали с окрестных сел 
в Алматы на это мероприятие.

Фестиваль польского кино смог предоставить 
всем участникам уникальную возможность «прикос-
нуться» к Польше, познакомиться с искусством этой 
страны, не покидая Алматы.

Празднование 94-ой годовщины Национального 
Праздника Дня Независимости Республики Польша 
и 20-летия ПКЦ продолжилось в зале Генерального 
Консульства Республики Польша в Алматы, где состо-
ялся торжественный прием от имени Генерального 
консула пана Веслава Осуховского. На приеме при-
сутствовали представители акимата, мира культу-
ры, бизнеса, а также многочисленные представители 
Полонии Алматинского консульского округа.

Праздничную встречу исполнением гимнов Поль-
ши и Казахстана открыл хор Алматинского музы-
кального колледжа им. П.И.Чайковского. Генераль-
ный консул Республики Польша пан Веслав Oсухов-
ски в своем праздничном выступлении рассказал о 
трудной дороге Польши к возвращению независимо-
сти. Заместитель Акима г. Алматы Серик Сейдуманов 
поздравил поляков с праздником – Днем Независи-
мости, а также обратил внимание на то, что у наших 
народов долгая история дружеских отношений.

Поблагодарив за тесное сотрудничество, г-н Сей-
думанов вручил поздравительные дипломы Гене-
ральному консулу Республики Польша пану Весла-
ву Осуховскому, председателю Польского центра 
культуры г. Алматы пану Олегу Червинскому, а так-
же активисткам Польского центра культуры: пани 
Нине Вольвач, пани Инессе Антроповой-Белинской.

По случаю празднования 20-летия основания 
Польского центра культуры г. Алматы были награ-
ждены дипломами и юбилейными медалями заслу-
женные деятели Полонии и активисты центра. 
Среди награжденных: Я.Б.Зинкевич, Л.Сикорская, 
Н.Вольвач, И. Павлюкевич, С.Синицкая, И. Антропо-
ва-Белинская, А.Павловский и др.

Торжество украсили выступления солистов Алма-
тинского академического театра оперы и балета им. 
Абая: Джалиля (бас) и Равиля (тенор) Гизатулиных, 
которые исполнили произведения польских легио-
нов, а также арии из оперы С.Монюшко. Юные уче-
ники польских классов из Алматинской школы-гим-
назии №23 продекламировали польские патриоти-
ческие стихи.

Особенным событием на празднике стала презен-
тация первого номера нового журнала – «Алматин-
ский Курьер Полонийный». Журнал будет выходить 
один раз в квартал на двух языках: польском и рус-
ском, и издаваться для Полонии, проживающей на 
юге Казахстана.              

Автор: Наталия Новокшонова 
Фото: Томаш Собчак

Двойной праздник 
в Алматы
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ПКЦ поздравляет заместитель Акима Алматы Серик Сейдуманов
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Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych chrze-
ścijańskich świąt. W Polsce obchodzi się je 25 grud-
nia w pamięć o narodzeniu Syna Bożego Jezusa 

Chrystusa. To najbardziej rodzinne święto. Świętuje się 
je bardzo uroczyście.

Dzień Bożego Narodzenia poprzedza wieczerza wigi-
lijna. W Polsce wigilią nazywa się również świąteczną 
kolację w przeddzień Bożego Narodzenia, która skła-
da się z 12 dań. W przewadze są to dania postne. Na 
pierwsze danie mogą być – zupa rybna, barszcz z usz-
kami, zupa grzybowa, na drugie danie podaje się karpia 
w różnej postaci, kwaszoną, gotowaną  kapustę z grzy-
bami, a na deser podaje się kompot z suszonych śliwek. 
Najbardziej popularnymi ciastami na bożonarodzenio-
wym stole są makowiec, sernik i pierniki.

Na nakrytym białośnieżnym obrusem stole, według 
tradycji, kładzie się dodatkowe nakrycie, na wypadek, 
gdy do drzwi zapuka, zmęczony, zbłąkany wędrowiec.

W Polsce uważa się, że w wigilię nikt nie powinien 
zostawać sam, czuć się samotny i zapomniany i dlate-
go na świąteczną kolację zaprasza się samotnych krew-
nych lub znajomych. 

Za stołem zasiada się, kiedy na niebie pojawi się 
pierwsza gwiazda. Kolację świąteczną zaczyna się od 
modlitwy. Potem wszyscy dzielą się opłatkiem, składa-
ją sobie wzajemnie życzenia z okazji Bożego Narodze-
nia, życzą sobie nawzajem wszystkiego najlepszego i 

wybaczają sobie wzajemne urazy. To najbardziej wzru-
szający moment w roku.

Po kolacji, przy pięknie przystrojonej choince, wszy-
scy śpiewają kolędy i wymieniają się prezentami. W 
niektórych rodzinach istnieje zwyczaj, że prezenty dla 
małych dzieci przynosi Gwiazdor lub Święty Mikołaj, a 
starsze dzieci znajdują je pod choinką.

Świąteczną atmosferę tworzy również sama choinka, 
wspaniale ozdobiona bombkami, łańcuchami, zabaw-
kami. Wszędzie miesza się zapach zielonego drzewa 
iglastego z aromatem świątecznych potraw.

O północy wierzący idą do kościoła na Pasterkę. Świą-
tynie katolickie są świątecznie przystrojone. Od czasów 
Franciszka z Asyżu w kościołach katolickich na Boże 
Narodzenie wystawia się dla oddania pokłonu żłóbki z 
figurkami Dzieciątka Jezus.

25 i 26 grudnia Polacy chodzą w gości lub przyjmu-
ją ich u siebie w domach. Wszyscy Polacy zapamiętują 
atmosferę Bożego Narodzenia na całe życie, i gdzie oni 
by nie byli, zawsze i wszędzie bardzo ciepło wspomina-
ją te wzruszające, szczęśliwe momenty, tęsknią za nimi.

Każdego roku od tego momentu zaczyna się kolę-
dowanie. Po domach chodzą kolędnicy ze żłóbkami 
i śpiewają kolędy. We wsiach noszą ze sobą gwiazdy, 
na pamiątkę o tej, która prowadziła za sobą Mędrców 
Świata – Monarchów. Prowadzą również niedźwiedzia, 
śmierć, diabła, króla Heroda i wielu innych legendar-
nych postaci.             

богослужение – nabożeństwo
везде – wszędzie
верующий – wierzący
в любом виде – w dowolnej postaci
волнующие – wzruszające
всенощная – Pasterka
в честь – na pamiątkę
в чреве – w łonie
выпечка – wypiek
гирлянды – łańcuchy 
делиться облаткой – dzielić się opłatkiem
для поклонения – dla oddania czci
дьявол – diabeł
ежегодно – co roku
ёлочные украшения – ozdoby choinkowe
желать – życzyć
заблудившийся путник – zbłąkany
wędrowiec
запоминать – zapamiętywać

звезда – gwiazda
игрушки – zabawki; ozdoby
колядники – kolędnicy
колядование – kolędowanie
коляды – kolędy
лишний прибор – dodatkowe nakrycie
медведь – niedźwiedź
Младенец – Dzieciątko Jezus
молитва – modlitwa
Мудрецы-Монархи – Mędrcy Świata – Monarchowie
на заре – o świcie
накануне – w przeddzień
напоминание – przypominanie
наряжённая ёлка – ustrojona, ozdobiona choinka
на случай – na wypadek
находить – znajdować
обмениваться подарками – 
wymieniać się prezentami

Boże Narodzenie 
w Polsce
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создавать – tworzyć
сочельник – wieczerza wigilijna
существовать – istnieć
торжественно – uroczyście
тосковать по – tęsknić za
трогательный – wzruszający
убрать – przystroić
украшена – ozdobiona
усталый – zmęczony
уха – zupa rybna
хвойные деревья – drzewa iglaste
храм – świątynia
христианский праздник – chrześcijańskie święto
царь Ирод – król Herod
чернослив – suszone śliwki
шарики – bombki
ясли – żłobek
яство - potrawa

Рождество Христово 
в Польше

одинокий – samotny
отмечать – świętować, obchodzić
персонаж – postać, osoba
поздравлять (друг друга) – składać sobie wzajemnie 
życzenia
постные блюда – postne dania
праздновать – świętować
предшествовать – poprzedzać
приглашать – zapraszać
прощать обиды – wybaczać urazy
пряники – pierniki
Рождество Христого – Boże Narodzenie
рулет с маком – makowiec
скатерть – obrus
смешиваться – mieszać się

Рождество Христово – один из главных христи-
анских праздников. В Польше он отмечается 25 
декабря в честь рождения Сына Божьего Иису-

са Христа. Это наиболее семейный праздник. Его 
празднуют очень торжественно.

Дню Рождества предшествует Сочельник. В Поль-
ше сочельником называется тоже праздничный 
ужин накануне Рождества, который состоит из 12 
блюд. В большинстве это – постные блюда. На пер-
вое могут быть уха, борщ с ушками, грибной суп, на 
второе сервируют карпа в любом виде, квашеную 
тушеную капусту с грибами, а на десерт подают ком-
пот из чернослива. Наиболее популярной выпечкой 
на рождественском столе является рулет с маком, 
чизкейк и пряники.

На накрытом белоснежной скатертью столе по 
традиции ставят лишний прибор, на случай, когда в 
дверь постучит усталый, заблудившийся путник.

В Польше считают, что в Сочельник никто не дол-
жен оставаться один, чувствовать себя одиноким, 
забытым и поэтому приглашают к столу на празднич-
ный ужин одиноких родственников или знакомых.

За стол садятся, когда на небе появится первая 
звезда. Праздничный ужин начинается с молитвы. 
Потом все делятся облаткой, поздравляют друг дру-
га с Рождеством Христовым, желают друг другу все-
го наилучшего и прощают обиды. Это самый трога-
тельный момент в году.

После ужина все поют коляды у прекрасно 
наряжённой ёлки и обмениваются подарками. В 
некоторых семьях существует обычай, что подарки 
малышам приносит Гвяздор или Святой Николай, а 
старшие дети находят их под ёлкой.

Праздничную атмосферу создаёт тоже ёлка, 
великолепно украшенная шариками, гирляндами, 
игрушками. Везде смешивается запах свежего хвой-
ного дерева с ароматом праздничных яств.

В полночь верующие идут в костёл на всенощную. 
Католические храмы празднично убраны. Со време-
ни Франциска Ассизкого в католических храмах на 
Рождество Христово выставляют для поклонения 
верующих ясли с фигурой Младенца Христа. 

25-26 декабря поляки идут в гости или принима-
ют их дома. Атмосферу праздника Рождества Хри-
стова все поляки запоминают на всю жизнь, и где бы 
они ни были, всегда и везде очень тепло воспоми-
нают эти волнующие счастливые моменты, тоскуют 
по ним.

Ежегодно с этого времени начинается колядо-
вание. По домам ходят колядники с яслями и поют 
коляды. В деревнях они носят с собой звезду в напо-
минание о той, что вела за собой Мудрецов-Монар-
хов. Они также водят медведя, смерть, дьявола, царя 
Ирода и много других легендарных персонажей.       
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ajgerim Rachmatullaewa:
– Kiedy byłam w Polsce, bardzo zaskoczyła mnie tra-

dycja spędzania Bożego Narodzenia. Dlaczego? Dlate-
go, że my w Kazachstanie nie mamy w ogóle niczego 
podobnego, a o obyczajach Bożego Narodzenia dowie-
działam się dopiero z filmów europejskich. Zawsze 
chciałam poczuć tę atmosferę, zasiąść do wspólnej 
kolacji i zaśpiewać kolędy. Byłam bardzo szczęśliwa, że 
rodzina mojego znajomego w Polsce zaprosiła mnie 
na święta. Pamiętam to wszystko, jakby to było wczo-
raj: zapach choinki, składanie sobie życzeń, wesołe kolę-
dy, smaczny tort „Pani Walewska”, prezenty pod choin-
ką. Pamiętam dziadka Marka, który cały czas mówił 
coś o orzechach, że Bóg dał ludziom orzechy, aby mieli 
smaczne i pożywne jedzenie, ale są one w skorupkach, 
aby musieli na nie zapracować. Teraz, Boże Narodzenie 
kojarzy mi się z mnóstwem pysznych potraw i koloro-
wych ozdób.

Pamiętam jeszcze jednego samotnego człowieka z 
ulicy, którego zaprosili rodzice Marka, żeby nie był tego 
wieczoru samotny. Nie wiem, może jego życie nie jest 
szczęśliwe, ale w tym dniu był szczęśliwy, szczególnie 
kiedy składały mu życzenia dzieci. 

Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę mogła spędzić 
te święta wśród wesołych i drogich mi przyjaciół.

Sewostjanowa julianna:
– Pamiętam, jak w Polsce obchodzono wielkie święto 
– Boże Narodzenie!  Zauważyłam wtedy, jak wszyscy 
ludzie byli uśmiechnięci. Bardzo mi było miło patrzeć 
na ich wesołe twarze. Starzy ludzie i dzieci czekali na 
jakiś cud. W tradycji Polaków Wigilia i Święta Bożego 
Narodzenia to szczególny czas, w którym trzeba zapo-
minać o krzywdach i żalach. Moja przyjaciółka z Polski 
(ma na imię Agnieszka) zaprosiła mnie do domu, żebym 
mogła zobaczyć, jak obchodzi się te święta. Dowiedzia-

łam się, że na wieczerzy wigilijnej musi być jedno nakry-
cie dla nieprzewidzianego gościa i 12 potraw. Bardzo 
zdziwiło mnie, że zaczęliśmy kolację wigilijną dopie-
ro wtedy, gdy na niebie pojawiła się pierwsza gwiazd-
ka. Potem domownicy przeczytali fragment ewange-
lii. Stół zastawiono smacznymi  potrawami. Był karp w 
galarecie, karp smażony, barszcz czerwony, pierogi z 
kapustą. Kolejnym ważnym punktem Wigilii  jest paster-
ka. Dla mnie wielkie znaczenie ma świąteczna choinka. 
Dzieci bardzo lubią Boże Narodzenie, wierzą w istnie-
nie świętego Mikołaja, który wchodząc niezauważony 
do domów przez komin, zostawia grzecznym dzieciom 
prezenty.

Myślę, że spożywanie kolacji wigilijnej w większym 
lub mniejszym gronie bardzo nas integruje i zbliża do 
siebie. Boże Narodzenie i polskie tradycje świąteczne to 
dla Polaków najważniejsze i jednocześnie najbogatsze 
w tradycje święta!

almanijazowa araj:
– Boże Narodzenie należy do świąt chrześcijańskich. Te 
święta obchodzi się 25 i 26 grudnia. Dla chrześcijan, w 
tym dniu narodził sie Jezus Chrystus. Dlatego świętu-
ją go jako upamiętnienie tego zdarzenia. Okres przy-
gotowań do Świąt Bożego Narodzenia to Wielki Post. 
Po okresie Wielkiego Postu, w wieczór przed biblijnymi 
narodzinami Chrystusa, zasiada się do uroczystej kola-
cji zwanej wigilią, ale tylko po tym, jak na niebie poja-
wi się pierwsza gwiazda. Na wigilijnym stole powinno 
się znaleźć 12 potraw. Symbolami Bożego Narodzenia 
są: choinka, kolędy, opłatek. W tym dniu także wszyscy 
obdarowują swoich bliskich i znajomych prezentami. A 
najświetniejszą rzeczą w tym dniu jest to, że przychodzi 
Święty Mikołaj i daje dzieciom różne prezenty. W Polsce 
dni świąteczne są wolne od pracy.

ernar pirmatow:
– Wiem, że Święta Boże Narodzenie są dla chrześcijan 
ważnym wydarzeniem.  Te święta są najbardziej rodzin-
ne ze wszystkich świąt. Z wielką niecierpliwością, cze-
kają na nie - dzieci, bo dostają prezenty od rodziców, 
dorosłych i krewnych. Ciekawe jest to, że dzieci myślą, 
że otrzymują prezenty od - Świętego Mikołaja.

Święta Bożego Narodzenia obchodzi się w  bardzo 
wygodnym terminie - w zimie. Kiedy jest zimno, na uli-
cach nie ma, co robić, jest nudno, pozostaje tylko sie-
dzieć w domu... A tu taka niespodzianka - Święta!

Obchodząc te święta, ludzie w dobrych humorach i 
z pozytywnymi nastrojami chodzą w gości. We wszyst-
kich domach stoły są suto nakryte. Panuje przyjemna 
atmosfera. Wszyscy są szczęśliwi.
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Boże 
Narodzenie 
po polsku
Рождество Христово 
по-польски
iNsceNizacja - akcja dzieje się w rodziNie kowalskich, która 
przygotowuje się do świąt bożego NarodzeNia. do jedNego dziecka 
z tej rodziNy przyjdzie koleżaNka, która Niewiele wie o NarodzeNiu 
jezusa chrystusa i, o zwyczajach świąteczNych. w rozmowie 
dowiaduje się o NajważNiejszych zwyczajach tych świąt.

постаНовка – действие происходит в семье ковальских, которая 
готовится к рождеству христову. к одНому ребёНку из этой семьи 
приходит подруга, которая зНает Не мНого о рождеНии иисуса 
христа и о праздНиЧНых обыЧаях. во время разговора оНа узНаёт 
о самых главНых обрядах и обыЧаях этого праздНика.



22 №2•2012 | Almatynski Kurier Polonijny

pieKna naSZa pOlSKa caŁa



23Almatynski Kurier Polonijny | №2•2012

pieKna naSZa pOlSKa caŁa



24 №2•2012 | Almatynski Kurier Polonijny

pieKna naSZa pOlSKa caŁa



25Almatynski Kurier Polonijny | №2•2012

pieKna naSZa pOlSKa caŁa

Agnieszka Braciszewska
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Proszę napisać literę p – jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Rodzina Kowalskich przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia. P
2. Dzieci były niegrzeczne i nie chciały ubierać choinki.
3. Do Kowalskich przyszedł kolega Andrzeja.
4. Ewelina chciała pożyczyć zeszyt.
5. Mama upiekła sernik i poczęstowała dzieci.
6. Choinkę ubiera się 24 grudnia.
7. Uroczysta kolacja przed Bożym Narodzeniem to wigilia.
8. Choinka to symbol Wielkanocy.
9. Na choince wiesza się bombki, kolorowe łańcuchy, cukierki i pierniki.
10. Chrystus urodził się w Biwlejem.
11. W Betlejem pojawiła się gwiazda zwana Gwiazdą Betlejemską.
12. Trzej królowie to: Kambel, Melwior i Barnaba.
13. Szopka bożonarodzeniowa to scenka przedstawiająca Jezusa w Betlejem.
14. Opłatek to bardzo cienki, biały płatek chlebowy.
15. Ludzie dzielą się opłatkiem po kolacji wigilijnej.
16. W czasie Świąt Bożego Narodzenia śpiewa się kolędy. 
17. Na stole wigilijnym są tylko dania bezmięsne.
18. Ryba to stary chrześcijański znak tajemnicy, bo nie ma głosu.
19. Na wigilijnym stole powinno się znajdować 15 potraw.
20. Każdy musi zjeść trzy wybrane dania wigilijne.
21. Na stole wigilijnym przygotowujemy jedno nakrycie więcej niż jest domowników.
22. Święty Mikołaj był księciem Egiptu.



27Almatynski Kurier Polonijny | №2•2012

pieKna naSZa pOlSKa caŁa

KOnKURS – 
cO WieSZ O BOŻyM naROdZeniU?

co oznacza liczba dań na wigilijnym stole?
 • 7 dań – tyle ile jest dni w tygodniu;
 • 12 dań – tyle, ilu było apostołów;
 • 24 dania – tyle, ile godzin ma doba
Opłatek to:
 • cienki płatek chlebowy;
 • mały płatek śniegu;
 • cienki placek z mąki kukurydzianej
co należy zrobić, kiedy na niebie pojawi się 
pierwsza gwiazda?
 • Trzeba iść spać.
 • Trzeba wyjść z domu i schować się w piwnicy.
 • Można zasiadać do wigilii.
Gwiazda, która pojawiła się na niebie w dniu 
narodzin jezusa to:
 • Gwiazda Baflejemska
 • Gwiazda Polarna
 • Gwiazda Betlejemska
jakie podarki przynieśli trzej królowie?
 • Mleko, chleb i miód.
 • Mirrę, kadzidło i złoto.
 • Ciepłą odzież, zabawki i aparat fotograficzny.
jasełka to:
 • przedstawienie z piosenkami o narodzinach Jezusa
 • imię żony króla Melchiora,
 • drzewo, które rośnie tylko w Jerozolimie
jakie zupy mogą znaleźć się na wigilijnym stole?
 • Pomidorowa, grochowa, ogórkowa.
 • Kalafiorowa, szczawiowa, rosół.
 • Barszcz z uszkami, grzybowa, rybna.
jakie dania mogą znaleźć się na wigilijnym stole?
 • Ryba po grecku, pierogi z kapustą i grzybami, 
   groch z kapustą.
 • Bigos, biała kiełbasa, zrazy.
 • Kotlet schabowy, kaczka z jabłkiem, 
   smażone ziemniaki.
co to jest makowiec?
 • Danie z klusek, maku i miodu.
 • Zwierzę podobne do jeża.
 • Ciasto z makiem.
dla kogo kładziemy dodatkowe nakrycie 
na wigilijnym stole?
 • Dla rodziny, która mieszka w innym 
   mieście lub kraju.
 • Dla niespodzianego gościa lub na pamiątkę 
   o zmarłych z naszej rodziny.
 • Nie kładziemy dodatkowego nakrycia.
Kto przynosi podarki?
 • Św. Michał.
 • Św. Mikołaj.
 • Św. Marcin.
co to jest pasterka?
 • Msza o północy głosząca narodziny Jezusa.
 • Żona pasterza.
 • Córka pasterza.

ile dni obchodzimy Święta Bożego narodzenia?
 • 5 dni.
 • 2 dni.
 • 4 dni.
jak nazywa się okres przygotowujący do Świąt 
Bożego narodzenia?
 • Adwent.
 • Zielone Świątki.
 • Andrzejki.
jak nazywają się pieśni śpiewane podczas Świąt 
Bożego narodzenia?
 • Serenady.
 • Kolędy.
 • Operetki.
czego, według starych wierzeń, nie można robić w 
dzień wigilii?
 • Nie można się kłócić.
 • Nie można przeglądać się w lustrze.
 • Nie można się cieszyć i uśmiechać.
co w noc wigilijną robią zwierzęta?
 • Śpią.
 • Mówią ludzkim głosem.
 • Spacerują.
co można zrobić z łuskami wigilijnego karpia?
 • Włożyć do portfela na szczęście.
 • Zjeść, żeby być zdrowym przez cały rok.
 • Ugotować zupę.
Z czego gotuje się kompot na wigilię?
 • Ze świeżych owoców.
 • Z suszonych owoców.
 • Nie gotuje się kompotu.
najstarsza polska kolęda to:
 • Zdrów bądź, Królu Anielski z 1424 r.
 • Kochajmy się z 1559 r.
 • Zostańmy razem z 1333 r.

Odpowiedzi prosimy przesyłać do 30 stycznia 2013 r. 
na adres: oleg_terra@mail.ru



Spotkanie Członka Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji 

prof. dr hab. 
Stefana J. Pastuszki 
z Polonią w Ałmaty

w siedzibie koNsulatu geNeralNego rp 
w ałmaty odbyło się spotkaNie człoNka 

krajowej rady radiofoNii i telewizji, 
paNa prof. dr hab. stefaNa pastuszki z 

przedstawicielami miejscowej poloNii, 
reprezeNtującymi ceNtrum kultury polskiej w 
ałmaty oraz polskie kulturalNo – oświatowe 

stowarzyszeNie polaków „więź”.
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Konsul Generalny RP, Ambasador Tytularny Wie-
sław Osuchowski przywitał wszystkich uczest-
ników spotkania oraz przedstawił gościa z Pol-

ski. Z okazji 70. rocznicy utworzenia Polskich Sił Zbroj-
nych w ZSRR Pan prof. dr hab. Stefan Pastuszka wygłosił 
wykład, pt. Generał Anders i jego żołnierze. W swoim 
wystąpieniu mówił m.in. na temat: genezy Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRR, organizacji i lokalizacji Armii gen. 
Władysława Andersa, struktury narodowej i kondycji 
Polskich Sił Zbrojnych w Związku Radzieckim. Wyjaśnił 
sprawę ewakuacji wojsk do Iranu, opowiedział o szla-
ku bojowym we Włoszech, a także interesująco przed-
stawił życie kulturalne armii (twórczość literacka, ama-
torski ruch artystyczny, działalność prasowa i wydaw-
nicza). Ponadto przekazał szereg informacji na temat 
Polaków z Ukrainy sowieckiej zesłanych do ZSRR. 

Podczas dyskusji, która rozpoczęła się po wykładzie, 
przedstawiciele Polonii wspominali losy swoich krew-
nych i znajomych związanych z Armią gen. Andersa. 
Prosili także o wyjaśnienie, dlaczego nie mogą oglądać 
TV Polonia oraz o stworzenie możliwości uczestnicze-
nia w warsztatach dla dziennikarzy polonijnych organi-
zowanych w Polsce i w kursach języka polskiego. 

Prof. Stefan Pastuszka, Członek KRRiT poinformował, 
że aktualnie brak środków finansowych oraz możliwo-
ści technicznych, aby transmitować TV Polonia. Zade-
klarował, iż w miarę swoich możliwości będzie wspierał 
inicjatywy zgłoszone przez ałmatyńską Polonię. Pod-
czas dyskusji, dot. m.in. dotacji finansowych na działal-
ność polonijnej prasy oraz dostępu do TV Polonia dla 
Polonii zamieszkałej na Południu Kazachstanu, poinfor-
mował o możliwości uczestnictwa polonijnych dzienni-
karzy w kursach doskonalących w Polsce, co spotkało 
się z bardzo dużym zainteresowaniem. 

Pan Profesor przekazał Polonii polskie książki oraz 
szereg dysków zawierających filmy dotyczące Sybira-
ków.

W drugiej części spotkania Pan Ambasador Wiesław 
Osuchowski dokonał uroczystego wręczenia 10. Kart 
Polaka przedstawicielom miejscowej Polonii.          
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W godzinach południowych w Konsulacie General-
nym RP w Ałmaty odbyło się spotkanie  Ministra Toma-
sza Siemoniaka i członków delegacji z przedstawiciela-
mi miejscowej Polonii. Gościa z Polski tradycyjnie przy-
witała chlebem i solą polonijna młodzież w ludowych 
strojach. Na spotkanie przybyło ok. 50. osób, wśród któ-
rych byli członkowie Centrum Kultury Polskiej w Ałmaty 
oraz  Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzysze-
nia Polaków Więź. Konsul Generalny serdecznie przywi-
tał wszystkich uczestników spotkania oraz przedstawił 
członków delegacji. Następnie nawiązał do tragicznych 
wydarzeń z polskiej historii, które sprawiły, iż tak wielu 
naszych Rodaków znalazło się w Kazachstanie oraz krót-
ko poinformował o aktualnej sytuacji Polonii w ałma-
tyńskim okręgu konsularnym. Przedstawiciele Polonii 
mówili o problemach dot. repatriacji, potrzebie stwo-
rzenia warunków do nauczania języka polskiego, ape-

Wizyta Ministra Obrony 
Narodowej RP Tomasza 
Siemoniaka w Ałmaty

12 lipca 2012r. w ałmaty przebywała delegacja miNisterstwa 
obroNy Narodowej rp Na czele z miNistrem tomaszem 
siemoNiakiem. miNistrowi towarzyszył m.iN.: geN. mieczysław 
cieNiuch - szef sztabu geNeralNego wp. w godziNach raNNych 
miNister siemoNiak odwiedził wyższą szkołę oficerską wojsk 
lądowych w ałmaty, gdzie wygłosił wykład Na temat reform 
sił zbrojNych rp dokoNaNych po roku 1989. miNister szczególNie 
podkreślał, jak ważNa jest  potrzeba pogłębiaNia współpracy 
oraz wspieraNie wszelkich działań, w obszarze szkolNictwa 
wojskowego (wymiaNa kadry Naukowej oraz studeNtów).  
zwrócił uwagę Na wysokie staNdardy obowiązujące Na polskich 
uczelNiach wojskowych, oparte Na wymogach Nato oraz 
doświadczeNiu zdobytym w misjach zagraNiczNych. przypomNiał 
rówNież o 20. roczNicy NawiązaNia  polsko-kazachstańskich 
stosuNków dyplomatyczNych, deklarując, iż kazachstaN jest 
NajważNiejszym i Najbardziej perspektywiczNym partNerem polski 
spośród państw azji środkowej. 
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lowali o wsparcie starań Polonii dotyczących powsta-
nia Domu Polskiego w Ałmaty oraz o pomoc dla roz-
woju tutejszego biznesu polonijnego. Minister Tomasz 
Siemoniak zapewnił, iż nigdy nie były mu obce sprawy 
Polonii i zadeklarował, iż jako członek polskiego Rządu 
będzie wspierał rozwiązanie problemów, zgłoszonych 
przez kazachstańską Polonię.            
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Bożonarodzeniowe życzenia 
od polskich Centrów Kultury
Поздравления с Рождеством 
польских культурных центров

ШЫМкЕНТ
Zbliża się najbardziej jasne, radosne i przepiękne święto – 

Boże Narodzenie Polskie Kulturalne Centrum w Szymkiencie, z 
okazji tego Święta, przesyła najserdeczniejsze życzenia!

Życzymy Wszystkim miłości i dobra, radości i szczęścia, suk-
cesów i pomyślności.

Życzymy Wam i Waszym rodzinom i bliskim zdrowia. 
Wszystkich ziemskich przyjemności.
Niech spełnią się marzenia i zrealizują życzenia
Wszystkiego najlepszego!

Приближается самый светлый, радостный и прекрас-
ный праздник – Рождество Христово. Польский культур-
ный центр г. Шымкента поздравляет всех с этим праздни-
ком! 

Мы желаем всем любви и добра, радости и счастья, 
успехов и удачи. 

Здоровья вам, вашим родным и близким. Всех благ зем-
ных. 

Пусть сбудутся мечты и осуществятся желания. 
Всего самого наилучшего. 

алМаТЫ
Drodzy Polacy, Przyjaciele, Koledzy i Partnerzy!
Z okazji tak niesamowicie radosnego święta rodzinnego, z 

całego serca życzę Wam Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Niech w Nowym Roku, w waszych rodzinach i duszach 

zapanuje spokój!
Niech wszystkie marzenia się spełnią!
Niech niebo nad Wami zawsze będzie jasne!
Do zobaczenia, w 2013 roku, w Polskim Centrum Kultury w 

Ałmaty! 
Zapraszamy wszystkich do współpracy na rzecz rodzimego 

języka, kultury ludowej i tradycji!
Z poważaniem, 

Prezes Centrum Kultury Polskiej w Ałmaty
Oleg Czerwiński

Дорогие поляки, друзья, коллеги и партнеры!
От всей души поздравляю вас с Рождеством – этим уди-

вительным светлым семейным праздником! Пусть в новом 
году в ваших семьях и душах царят мир и покой, пусть 
сбываются все мечты, пусть небо над вами всегда будет 
чистым! До новых встреч в 2013 году в Польском цент-
ре культуры г.Алматы! Добро пожаловать всем! Давайте 
вместе будем работать на благо родного языка, народной 
культуры и традиций!

С уважением, 
Олег Червинский, 

председатель Польского центра культуры 
г. Алматы
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УсТь - каМЕНОгОРск
Wschodnio-Kazakhstańskie regionalne Polskie Centrum 

Kultury serdecznie życzy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! 
Życzymy wszystkim pokoju i dobrobytu, dobrego samopo-

czucia, szczęścia i prawdziwej miłości!
Prezes PKC 

Nadzieżda Zinowkina
Ust-Kamenogorsk

Wielkie Święto znów nastało:
Wszędzie zabawa, uczty, uroczystość…
Wspomnijmy, jakie rzekł nam słowo,
Ten, którego wyprawiamy teraz Narodzenie:
„Każdy niech będzie zawsze miłosierny
Dla słabych, sierot, ubogich, chorych!
Tym, co ma, niech podzieli się z biednym,
I niech nazwie go bratem swym!”

Восточно-Казахстанский областной Польский культур-
ный центр от всего сердца поздравляет всех с Рождеством! 

Мы желаем всем мира и процветания, благополучия, 
семейного счастья и искренней любви!

Председатель  ПКЦ
Надежда Зиновкина,

г. Усть-Каменогорск.

Праздник великий настал уже снова;
Всюду веселье, пиры, торжество...
Вспомним, какое поведал нам слово.
Тот, чье справляем сейчас Рождество:
«Каждый, да будет всегда милосердным
К слабым, сиротам, убогим, больным!
Тем, что имеет, поделится с бедным,
И назовет его братом своим!»

алМаТЫ 
Zbliża się najbardziej jasne, radosne i wspaniałe święto - 

Boże Narodzenie. 
Z całego serca życzymy wszystkim Przyjaciołom i Czytel-

nikom tego czasopisma miłości i dobroci, radości, szczęścia i 
wielu sukcesów. 

Życzymy Państwu i Państwa rodzinom oraz Przyjaciołom 
dużo zdrowia. 

Niech marzenia się spełniają!
Wszystkiego najlepszego!

Prezes Polskiego Centrum Więź
Irina Jewtuszkina.

Приближается самый светлый, радостный и пре-
красный праздник – Рождество Христово. От всей души 
поздравляем всех друзей и читателей журнала с этим 
праздником, и желаем любви и добра, радости и счастья, 
успехов и удачи. Здоровья вам, вашим родным и близким. 
Всех благ земных. Пусть сбудутся мечты и осуществятся 
желания! Всего самого наилучшего! 

Ирина Евтюшкина, 
председатель Польского общества «Więź»

ТаРаз
Żambylskie Regionalne Polsko-Kulturalne Centrum Polo-

nez Z całej duszy przesyła życzenia z okazji Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku!

Choinek świąteczne barwy,
Różnokolorowe ognie…
Dla nas Wszystkich dobra i życzliwości,
Żeby żyło się prawie jak w bajce,
W zimowe dzionki!
I, nasłuchując wszędzie,
Pojmując życia sedno,
Życzmy sobie wzajemnie
jeszcze czegoś!
Oto przyszedł, trwożąc dusze,
Cały ten uroczysty korowód:
Do widzenia przeszły roku,
Witaj, witaj Nowy Rok!

Жамбылский областной польский культурный центр « 
Полонез» от всей души поздравляет всех с Рождеством и 
Новым годом!

Елок праздничные краски,
Разноцветья огоньки ...
Нам бы всем добра и ласки,
Чтоб жилось и впрямь, как в сказке,
Во грядущие деньки!
И, подслушивая вьюгу,
Постигая жизни суть,
Пожелаем же друг другу
Мы еще чего-нибудь!
Вот пришел, волнуя души,
Сей торжественный черед:
До свиданья, год минувший,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!

ТалдЫкОРгаН
Drodzy Przyjaciele! 
W Święto Bożego Narodzenia, święto dobroci i pokoju do 

ludzi przyszedł ich Zbawiciel i zaświeciła Gwiazda Betlejem-
ska, wskazując na święte miejsce narodzin Boga-Człowieka ... 

W tym dniu, kiedy serca ludzi są wypełnione radością i świa-
tłem, w imieniu Polskiego Centrum w Taldykorganie, życzy 
Wszystkim Polakom mieszkających na terytorium Kazachsta-
nu, radości i nadziei, zdrowia i miłości! 

Wzajemnego szacunku i przebaczenia! 
To jest to, co przybliża nas do Boga, czyni bardziej dobry-

mi i otwartymi! 
Wesołych Świąt! I niech Pan Bóg Was błogosławi!

Prezes Polskiego Centrum w Taldykorganie Polonia
Porseva Elena

 
Дорогие друзья! В Рождественский светлый праздник 

добра и мира к людям пришел их Спаситель и воссияла 
Вифлеемская Звезда, указывая на святое место рождения 
Богочеловека... В этот прекрасный день, который наполня-
ет радостью и светом людские сердца, от имени Талдыкор-
ганской польской диаспоры хочу пожелать всем полякам, 
проживающим на территории Казахстана, радости и над-
ежды, здоровья и любви! Любви друг к другу, внимания и 
прощения! Это именно то, что приближает нас к Богу, дела-
ет добрее и чище! Счастливого Рождества! И да хранит вас 
Бог! 

Елена Порсева, председатель Талдыкорганского поль-
ского общества «Полония».



Komisja eliminacyjna tegorocznego VIII Festiwa-
lu EURASIA zakwalifikowała do konkursu 12 najnow-
szych (z lat 2011-2012) filmów z państw Azji Centralnej, 
Wspólnoty Niepodległych Państw, Europy i pozosta-
łej części Azji, które w dniach 17-22 września br. zapre-
zentowano publiczności. Jury Festiwalu, pracujące pod 
przewodnictwem znakomitego reżysera Wolfganga 
Petersena, nie przyznało w tym roku Grand Prix. Za naj-
lepszą  reżyserię nagrodzono natomiast: reż. Małgorza-
tę Szumowską za film Sponsoring oraz Uczkuna Alpe-
ra za film Przyszłość trwa wieczność. Nagrodę dla naj-
lepszej aktorki otrzymała Anais Demoustier  – za jedną 
z głównych ról w filmie Sponsoring. Ze względu na nie-
obecność w Ałmaty Małgorzaty Szumowskiej oraz Ana-
is Demoustier, okolicznościowe statuetki oraz dyplo-
my, organizatorzy Festiwalu przekazali na ręce Konsu-
la Generalnego RP, ambasadora tytularnego Wiesława 
Osuchowskiego, z prośbą o przekazanie obu paniom.  

Międzynarodowy Festiwal Filmowy EURASIA, orga-
nizowany przez rząd Republiki Kazachstanu w Ałma-
ty, jest  jednym z najważniejszych wydarzeń kultural-
nych w życiu kraju. Został powołany jako pomost „mię-
dzy Wschodem a Zachodem” i dlatego, w jego  ramach, 
odbywa się retrospektywa dzieł słynnych reżyserów, 
reprezentujących Wschód i Zachód. To jedyny kazach-
stański festiwal filmowy, działający zgodnie z zasadami 
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Producen-
tów Filmowych (FIAPF).

Wydawany corocznie w Wielkiej Brytanii informa-
cyjny Międzynarodowy Przewodnik Filmowy, w 2012 r. 
umieścił Międzynarodowy Festiwal Filmowy EURASIA 
wśród 35. liderów światowych festiwali filmowych.         

Polski film laureatem 
festiwalu EURASIA
21 wrześNia 2012 r. - Nagroda za Najlepszą 
reżyserię dla małgorzaty szumowskiej za 
film spoNsoriNg, przyzNaNa przez jury Viii 
międzyNarodowego festiwalu filmowego 
eurasia
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Obchody 
Andrzejek
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Karta Polaka
z Naszej poprzedNiej rozmowy (opublikowaNej w pierwszym Numerze akp) dowiedzieliśmy 
się, że otrzymaNie karty polaka  Nie jest związaNe z procedurą repatriacji osób polskiego 
pochodzeNia do polski. otrzymaNie karty polaka jest zazwyczaj ważNym celem w 
życiu potomków polskich zesłańców, pozostających poza graNicami polski. ważNe 
jest rówNież „moralNe zNaczeNie” takiego dokumeNtu, jakże bezceNNego dla każdego 
polaka mieszkającego poza graNicami historyczNej ojczyzNy. karta polaka daje także 
określoNe przywileje, jedNak jej otrzymaNie zazwyczaj Nie jest proste. o tym chcemy 
porozmawiać.

Z jakich ułatwień może skorzystać posiadacz Karty Pola-
ka, podczas ubiegania się o wizę do Polski? Czy jest moż-
liwe otrzymanie długoterminowej wizy pobytowej tylko 
na podstawie Karty Polaka?

Posiadacze Karty Polaka, którzy przebywają na tere-
nie miejsca stałego zamieszkania, mogą ubiegać się o 
zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 
o wydanie polskiej wizy pobytowej (D) lub o refunda-
cję tej opłaty. 

Od dnia 5 kwietnia 2010 r. zgodnie z Rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 mar-
ca 2010 r. (Dz. Urz. L 85 z 31.03.2010r. str. 1), posiadacze 
wiz krajowych oznaczonych symbolem D, mogą poru-
szać się po terytorium państw Schengen do trzech mie-
sięcy w okresie półrocznym, jeżeli spełniają pozostałe 
przesłanki do wjazdu na terytorium państw Schengen. 

Jakie przywileje ma posiadacz Karty Polaka będąc na 
terytorium Polski?

Znajdując się na terenie Polski, posiadacz Karty Pola-
ka może skorzystać z wielu przywilejów, jakie mu przy-
sługują. Posiadacza tego dokumentu może:

• podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia 
na pracę;

• prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na 
takich samych zasadach jak obywatele polscy;

• korzystać z bezpłatnego systemu oświaty w Polsce;
• w nagłych wypadkach korzystać w Polsce z bezpłat-

nej pomocy lekarskiej na takich samych zasadach jak 
obywatele polscy;

• za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
korzystać z ulgi 37% przy przejazdach kolejowych w 

pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych 
na terenie Polski;

• w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe 
z budżetu państwa polskiego lub z samorządów gmin w 
Polsce, przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

Jakie są wymagania i podstawy do uzyskania Karty 
Polaka? 

Karta Polaka może być przyznana osobie, która 
deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni 
łącznie następujące warunki:

• wykaże swój związek z polskością przez przynaj-
mniej podstawową znajomość języka polskiego, który 

uważa za swój język ojczysty oraz znajomość i kultywo-
wanie polskich tradycji i zwyczajów;

• wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała 
obywatelstwo polskie lub, co najmniej jedno z jej rodzi-
ców lub dziadków albo dwoje pradziadków było naro-
dowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie;

• w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży 
pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie 
posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Kar-
ty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki 
Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estoń-
skiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgi-
skiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Repu-
bliki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżyki-
stanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Republiki Uzbekistanu 
albo posiadającej w jednym z tych krajów status bez-
państwowca. 

Czy niezbędne jest przedstawienie dokumentów 
potwierdzających prześladowanie i represje w stosun-
ku do członków polskiej rodziny w celu otrzymania Kar-
ty Polaka? Czy wystarczy tylko wpis w dokumentach, 
potwierdzający polskie pochodzenie?

W celu otrzymania Karty Polaka, należy załączyć do 
wniosku dokumenty potwierdzające polskie pocho-
dzenie, zawierające wpis o polskiej narodowości. 

Jako dokumenty potwierdzające polskie pochodze-
nie konsul może uznać jeden w wymienionych poniżej: 

• polskie dokumenty tożsamości: akty stanu cywil-
nego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkol-
ne lub inne dokumenty stwierdzające związek z polsko-
ścią, dokumenty potwierdzające odbycie służby woj-
skowej w polskich formacjach wojskowych, dokumenty 
potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawiera-
jące wpis o polskim pochodzeniu, zagraniczne dowo-
dy tożsamości zawierające informacje na temat naro-
dowości polskiej ich posiadacza, zaświadczenie Związ-
ku Polaków Kazachstanu (dotyczy obywateli Republiki 
Kazachstanu), potwierdzające aktywne zaangażowanie 
w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub pol-
skiej mniejszości narodowej, prawomocna decyzja w 
sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana 
zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.
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Oczywiście osoby, które broniły swojej narodowości pol-
skiej w czasach sowieckich, godne są szacunku, ale zna-
ne są przypadki, gdy rodzina musiała ukrywać swoje 
pochodzenie i niszczyła dokumenty. W przypadku, gdy 
osoba nie posiada dokumentów potwierdzających pol-
skie pochodzenie, ale czuje się Polakiem, co powinna 
zrobić, aby otrzymać Kartę Polaka? 

Jest to problem dość często spotykany w Kazachsta-
nie. Dotyczy on także repatriacji, gdzie wymagane są 
identyczne dokumenty potwierdzające polskie pocho-
dzenie, jak w przypadku Karty Polaka. W takich przy-
padkach zawsze radzimy, aby spróbować odszukać 
dokumenty w miejscowych kazachstańskich archiwach 
lub w archiwach krajów byłego ZSRR, z których przod-
kowo zostali zesłani. W przypadku osób deportowa-
nych z terenów Polski, można zwrócić się do Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Warszawie, a odnośnie deporta-
cji na terenie byłego ZSRR do Międzynarodowej Orga-
nizacji „Memoriał” w Moskwie. 

Jak wygląda rozmowa z konsulem podczas składania 
wniosku na Kartę Polaka? W jakim odbywa się ona języ-
ku? Kto podejmuję decyzję o wydaniu Karty Polaka? 

Jednym w warunków otrzymania Karty Polaka jest 
potwierdzenie przez wnioskodawcę swojego związku 
z polskością poprzez przynajmniej podstawową zna-
jomość języka polskiego, który uważa za swój język 
ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich trady-
cji i zwyczajów. Wiedza ta jest sprawdzana przez kon-
sula, podczas rozmowy przeprowadzanej przy złoże-
niu wniosku o Kartę Polaka. Rozmowa prowadzona jest 
w języku polskim. Decyzję o przyznaniu lub odmowę 
przyznania Karty Polaka podejmuje konsul. 

Są rożne sytuacje: stres, brak kompletu dokumentów 
(wnioskodawca zapomniał przynieść). Czy jest możliwe 
przystąpienie do rozmowy z konsulem po raz drugi?

W przypadku decyzji odmownej konsula o przyzna-
niu Karty Polaka, wnioskodawca ma prawo przejść całą 
procedurę ponownie, tj. złożyć wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami oraz odbyć rozmowę z kon-
sulem. 

Czy niepełnoletnie dzieci polskiego pochodzenia otrzy-
mują Kartę Polaka automatycznie? Jak powinny postą-
pić w przypadku osiągnięcia pełnoletniości?

Karta Polaka przyznawana jest także osobom niepeł-
noletnim na wniosek rodziców w następujących przy-
padkach: 

• gdy oboje rodzice posiadają Kartę Polaka;
• gdy jeden z rodziców posiada Kartę Polaka – za zgo-

dą drugiego z rodziców wyrażoną w oświadczeniu zło-
żonym przed konsulem, chyba, że drugiemu z rodziców 
nie przysługują prawa rodzicielskie. 

Karta Polaka przyznana małoletniemu traci ważność 
po upływie roku od dnia uzyskania przez niego pełno-
letniości. Wówczas najpóźniej 3 miesiące przed upły-
wem tego okresu (1 roku), posiadacz powinien złożyć 
wniosek o przedłużenie ważności w celu przedłużenia 
ważności dokumentu o 10 lat. 

Jak długo rozpatrywane są dokumenty w przypadku 
podjęcia przez konsula pozytywnej decyzji o przyznaniu 
Karty Polaka? 

Decyzja o przyznaniu Karty Polaka podejmowa-
na jest przez konsula na podstawie przedstawionych 
dokumentów i rozmowy z wnioskodawcą w ciągu jed-
nego dnia.              

Na pytania odpowiadała: 
wicekonsul Barbara Kaczmarczyk

Przygotował: Jurij Serebriański 
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Какие возможности имеет обладатель «Карты 
поляка», постоянно живущий за пределами Поль-
ши, для себя и своей семьи при обращении в Консу-
лат Республики Польша для получения польской 
визы? Возможно ли получение долгосрочной визы 
на основании только «Карты поляка»?

Обладатели «Карты поляка», пребывающие по 
месту постоянного проживания, могут при офор-
млении визы в консульстве обратиться с просьбой 
освободить их от оплаты за принятие и рассмотре-
ние визового заявления на долгосрочную визу типа 
D либо возврата этой оплаты. 

С 5 апреля 2010 года, согласно Распоряжения 
Европейского Парламента и Совета от 25 марта 2010 
года, (Закон. Вест. L85 от 31.03.2010 г., ср. 1), обладате-
ли национальных виз типа D имеют право передви-
жения по территории стран Шенген-зоны до трех 
месяцев в период полугода, если соответствуют 
остальным правилам въезда в зону Шенген. 

Какие преимущества дает «Карта поляка» при 
нахождении на территории Польши? Чем она 
полезна?

Находясь на территории Польши, обладатели 
«Карты поляка» имеют множество преимуществ, 
которые им законно полагаются. Обладатель этого 
документа может:

• легально работать на территории Республики 
Польша без необходимости получения разрешения 
на работу;

• заниматься на территории Республики Польша 
предпринимательской деятельностью на таких же 
правах и основаниях, как и граждане Республики 
Польша;

• пользоваться в Польше бесплатной системой 
образования на основном, среднем и высшем уров-
нях на тех же началах, что и польские граждане, и 
одновременно обращаться за финансовой помо-
щью и стипендией, предусмотренными для ино-
странцев, обучающихся в Польше;

• воспользоваться в экстренных случаях бесплат-
ной системой здравоохранения Польши на тех же 
условиях, что и граждане Республики Польша;

• пользоваться 37% скидкой при покупке желез-
нодорожных билетов на проезд по территории 
Республики Польша;

• посещать бесплатно государственные музеи в 
Польше.

Каковы основания для получения этого докумен-
та? 

«Карта поляка» может быть выдана лицу, которое 
считает себя принадлежащим к польскому народу и 
при этом:

• докажет, что по крайней мере один из родите-
лей, бабушка или дедушка, или же прабабушка и 
прадедушка были по национальности поляками или 
имели польское гражданство;

• знает польский язык хотя бы на основном уровне 
и считает его родным языком;

• знает и поддерживает польские традиции и обы-
чаи;

• в присутствии Консула Республики Польша заде-
кларирует в письменном виде свою принадлеж-
ность к польскому народу. 

«Карту поляка» может получить только лицо, не 
имеющее польского гражданства или постоянно-
го вида на жительство на территории Республики 
Польша, которое является гражданином следующих 
государств: Республики Армения, Азербайджан-
ской Республики, Республики Беларусь, Эстонской 
Республики, Грузии, Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики, Литовской Республики, Латвий-
ской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Туркмениста-
на, Украины или Республики Узбекистан.

Необходимы ли документальные доказательства 
преследования и репрессий в отношении родствен-
ников для получения «Карты поляка», или доста-
точно записи о польской национальности в доку-
ментах? 

К заявлению необходимо приложить докумен-
ты, подтверждающие польское происхождение c 
информацей о польской национальности. Это могут 
быть, например, польские документы, удостоверяю-
щие личность: акты гражданского состояния или их 
копии, свидетельства о рождении, школьные атте-
статы, документы, подтверждающие прохождение 
воинской службы в польских военных формиро-
ваниях, документы, подтверждающие факт депор-
тации или тюремного заключения, содержащие 
запись о польском гражданстве или происхожде-
нии жертвы депортации или заключенного, доку-
менты о реабилитации депортированного лица, 
содержащие запись о польском происхождении 

Карта поляка
из Нашего прошлого разговора (опубликоваНо в №1 akp) мы узНали, Что докумеНт 
«карта поляка» Не связаН Напрямую с процессом репатриации в польшу лиц польского 
происхождеНия. полуЧеНие такого докумеНта порой дело жизНи потомков польских 
семей, оказавшихся за пределами польши, и «моральНый вес» такого докумеНта 
НеоцеНим для любого поляка. это бесспорНо. Но этот докумеНт дает и определеННые 
права, а полуЧеНие его - Не всегда простой процесс, об этом мы хотим попросить вас 
Нам рассказать.
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этого лица, заграничный документ, удостоверяю-
щий личность, содержащий запись о польской наци-
ональности данного лица, имеющая законную силу 
резолюция о польском происхождении, принятая 
согласно Закона о репатриации. 

Конечно, люди, отстаивавшие свою националь-
ность под давлением советского режима могут 
вызывать только уважение, но бывают и слу-
чаи, когда родные пытались скрыть свое происхо-
ждение, уничтожали записи и документы. Если в 
результате не сохранилось таких записей в доку-
ментах, но человек считает себя поляком, как вы 
советуете поступить? 

 Это очень часто встречающаяся проблема в 
Казахстане. Касается она также и репатриации, в 
процессе которой необходимы такие же документы, 
подтверждающие польское происхождение, как и в 
случае «Карты поляка». В таких случаях мы совету-
ем все же искать документы и обращаться в архивы 
Казахстана или архивы стран бывшего СССР, из кото-
рых были высланы предки. В случае если лица были 
высланы с территории Польши, можно обратиться в 
Польский Красный Крест в Варшаве, а относительно 
депортации на территории бывшего СССР сделать 
запрос в Международную организацию «Мемори-
ал» в Москве. 

Что такое собеседование на получение «Карты 
поляка»? На каком языке оно проходит? Кто 
принимает решение о выдаче лицу «Карты 
поляка»?

Одним из условий получения «Карты поляка» 
является подтверждение заявителем своей связи     
с польским народом, он знает польский язык хотя 
бы на базовом уровне и считает его родным, знает 
и соблюдает польские традиции и обычаи. Эти зна-
ния проверяются консулом во время собеседова-
ния, проводимого при подаче документов на «Кар-
ту поляка». Собеседование проходит на польском 
языке. Решение о выдаче «Карты поляка» либо отка-
зе принимет консул. 

Бывают различные ситуации: люди волнуются, 
забывают принести некоторые документы, 
теряются. Возможно ли попробовать пройти 
собеседование повторно, в случае отказа? 

В случае отказа консула в выдаче «Карты поляка», 
заявитель имеет право прийти во второй раз, т.е. 
снова подать заявление вместе со всеми необходи-
мыми документами. 

Получат ли «Карту поляка» несовершеннолетние 
дети лица польского происхождения автомати-
чески? А если дети уже достигли совершенноле-
тия? 

«Карта поляка» выдается также несовершенно-
летним детям по заявлению родителей в следую-
щих случаях:

• когда двое из родителей являются обладателями 
«Карты поляка»;

• когда один из родителей является обладателем 
«Карты поляка» – по согласию второго из родителей, 
подписанного в присутствии консула, если только 
один из родителей не лишен родительских прав.

«Карта Поляка», выданная несовершеннолетнему, 
теряет срок действия по истечении года с момента 
совершеннолетия. В этом случае не позднее 3 меся-
цев перед окончанием срока (1 года) обладатель 
Карты должен подать заявление на продление доку-
мента на 10 лет. 

Каков срок рассмотрения документов на «Карту 
поляка» в случае положительного решения? 

Консул принимает решение о выдачи «Карты 
поляка» на основании заявления и соответствую-
щих документов, а также результатов собеседова-
ния в течение одного дня.             

Автор: Барбара Качмарчик, Вице-Консул, 
Юрий Серебрянский 
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у глаголов содержения основа настоящего вре-
мени оканчивается на мягкий или отвердевший 
согласный, например: mówić – mówię, leżeć – leżę, 
chodzić – chodzę.

wzór odmiany (образец спряжения):
mówić/leżeć

liczba pojedyncza liczba mnoga
1. mówię/leżę mówimy/leżymy
2. mówisz/leżysz mówicie/leżycie
3. mówi/leży mówią/leżą

przykłady wymiany spółgłosek 
(примеры чередования согласных):

dz-dź ja chodzę – ty chodzisz
c-ć ja lecę – ty lecisz
ż-ź ja wożę – ty wozisz
sz-ś ja proszę – ty prosisz
żdż- źdź ja jeżdżę – ty  jeździsz
szcz-ść ja czyszczę – ty czyścisz

CZASOWNIKI II 
KONIUGACJI (-ę, -ysz, -ę, -isz)

i. proszę użyć czasowniki w odpowiedniej osobie i 
liczbie. 

(поставьте глаголы в требуемом лице и числе):

1. Ona (siedzieć) ………………… przy oknie i 
(patrzeć) ………………… na rzekę.

2. Wy (chodzić) ………………… na treningi trzy dni 
w tygodniu?

3. My (myśleć) ………………… tylko o tej sprawie.
4. Oni cały czas (krzyczeć) ………………… na siebie.
5. Jutro (ja, lecieć) ………………… do Paryża.
6. Ty nie (wozić) ………………… łatwopalnych mate-

riałów?

ii. proszę zamienić na liczbę mnogą (поставьте во 
множественном числе):

1. On siedzi i tłumaczy.
………………………………………
2. Czy dobrze mówisz po polsku?
………………………………………
3. Dlaczego on tak powoli chodzi?
………………………………………
4. Gdzie stoisz?
………………………………………
5. Co on robi?
………………………………………

iii. proszę dokończyć zdania według wzoru 
(поставьте предложения по образцу):
wzór: Ja chodzę powoli i on chodzi powoli.

Ja noszę zakupy i wy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

My mówimy po polsku i wy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ty śpisz i one  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dziecko chodzi i koty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

My robimy kanapki i wy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ty prosisz o słownik i ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

My lecimy i wy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Uwaga! 
Ogłoszenie!

Prawidłowe odpowiedzi i nazwiska zwycięzców konkursu wiedzy z historii Polski będą opublikowane w trzecim numerze.
Czekamy na Wasze listy, opinie i życzenia.
Przypominamy, że termin konkursu literackiego, który nasze pismo organizuje, jest nieograniczony.

Z poważaniem, 
Redakcja

Внимание! 
Анонс!
 

Правильные ответы и имена победителей нашего конкурса на знание истории Польши будут опубликованы на 
страницах третьего номера.

Ждем ваших писем, отзывов и пожеланий. 
Напоминаем, что сроки литературного конкурса, проводимого нашим журналом, не ограничены.

С уважением,
Редакция.

OGŁOSZenie / аНОНс
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