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Wywiad Specjalny/Эксклюзив

Kazachstan,
jego serdeczni
Mieszkańcy na zawsze
pozostaną w mojej
pamięci
– Panie Ambasadorze, jest Pan pierwszym Konsulem Generalnym nowo utworzonego Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty. Jak z perspektywy czterech lat wspomina Pan
początki swojej pracy?
– Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty, powołany Zarządzeniem
Ministra Spraw Zagranicznych RP, rozpoczął pracę 18.09.2009 r., zaś działającą w tym
mieście Ambasadę RP przeniesiono do stolicy Kazachstanu – Astany. Z perspektywy
czasu cieszę się, że to właśnie mnie powierzono misję zorganizowania „od podstaw”
tej placówki oraz kierowanie nią. Gdy po raz pierwszy stanąłem na dziedzińcu Konsulatu przywitały mnie: jednooki kot oraz mała niedowidząca suczka. Jeśli dodać do tego
nadszarpniętą zębem czasu elewację budynku… to dalsza perspektywa nie wydawała
się zbyt obiecująca. Złe przeczucie mnie nie myliło…. W środku było szaro i pusto. Trzeba było rozpocząć od odnowienia pomieszczeń i znalezienia środków na zakup brakujących firanek, zasłon, mebli, itd. W swojej pracy zawsze wyznawałem zasadę, że najskuteczniejsza droga do zbliżenia ludzi prowadzi przez kulturę, która cyt.„ jest przestrzenią
ducha, w której każdy może znaleźć swoje miejsce; która łączy, wzajemnie wzbogaca i
umożliwia lepsze poznanie”. Dlatego jednym z moich pierwszych działań był zakup fortepianu do „Muzyczno-Literackiego Salonu Artystycznego”, który postanowiłem stworzyć przy konsulacie. A potem, z dnia na dzień, było już coraz lepiej…

WIESŁ AW OSUCHOWSKI –
ambasador tytularny, Konsul Generalny RP
w Ałmaty
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP od 1987r.
Przewodniczący Rady Pracowniczej w MSZ
(1988-1989), Kierownik wydz. konsularno- wizowego
w Konsulacie Generalnym RP w Toronto
(Kanada - 1989-1992). Zastępca dyrektora Protokołu
Dyplomatycznego (MSZ - 1992 -1996),
Konsul Generalny RP, minister pełnomocny
w Sydney (Australia - 1996 -2001), Zastępca
dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii
(MSZ – 2001-2004), Sekretarz Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie” (2002-2004), Konsul
Generalny RP radca – minister, a od 01.07.2005 r.
ambasador tytularny we Lwowie (2004-2008), od
2009 r. - Konsul Generalny RP w Ałmaty (Kazachstan).
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– Czy mógłby Pan przybliżyć naszym Czytelnikom warunki w jakich przyszło Panu
działać ?
– Konsulat Generalny RP w Ałmaty, obejmuje swym zasięgiem obwody (województwa): atyrauski, zachodnio-kazachstański, aktiubiński, mangistauski, kyzyłordiński, południowo-kazachstański, dżambulski, ałmatyński, wschodnio-kazachstański oraz Republikę Kirgiską. Na pracę placówki istotny wpływ ma wielkość terytorium
Ałmatyńskiego Okręgu Konsularnego (AOK), które ponad sześciokrotnie przekracza
powierzchnię Polski oraz ogromne rozproszenie środowisk polonijnych i słabo rozwinięta infrastruktura. Okręg Konsularny skupia około 30% osób polskiego pochodzenia zamieszkałych w Kazachstanie, wg oficjalnych danych to ok. 15 tyś. Na naszym
obszarze działa 7, spośród 13., obwodowych stowarzyszeń polonijnych, wchodzących w skład Związku Polaków Kazachstanu oraz 8 organizacji rejonowych, będących
filiami/oddziałami stowarzyszeń obwodowych.
– Jak mógłby Pan krótko scharakteryzować swój program działania na cztery lata w
Kazachstanie? Czy były w nim priorytety?
– Uwzględniając ustawowe obowiązki konsula, wytyczne zawarte w Rządowym
Programie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz w oparciu o analizę zastanej sytuacji, a także możliwości Placówki, stworzyłem listę zamierzeń, które postanowiłem zrealizować podczas pełnienia misji w Kazachstanie. Oprócz standardowych
działań zapewniających: szybkie i sprawne wydawanie wiz, ochronę praw i intere-

Wywiad Specjalny/Эксклюзив
sów państwa polskiego oraz jego obywateli w AOK czy
zapewnienie miejscowej Polonii możliwości korzystania ze wszystkich praw mniejszości narodowych, były
tam również pewne priorytety. Postanowiłem położyć
szczególny nacisk na: szeroko pojętą promocję Polski w tym prezentację osiągnięć polskiej kultury, wspieranie interesów gospodarczych RP oraz ochronę licznych
miejsc polskiej pamięci narodowej. Chcąc zrealizować
założony program musiałem zintensyfikować współpracę z miejscowymi środowiskami naukowymi, biznesowymi oraz z przedstawicielami kultury. Także zadbałem o to, aby relacje placówki z władzami administracyjnymi w Ałmatyńskim Okręgu Konsularnym układały się
wzorowo. Moje działania przyniosły oczekiwane rezultaty. We wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach
organizowanych przez Konsulat uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Ałmaty, a w terenie – władz lokalnych, co świadczy o pozytywnej ocenie naszej pracy
oraz szacunku dla Polski.
– Pamiętamy jak wiele działo się w Ałmaty podczas
Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej dzięki inicjatywom Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty…
– W związku z przypadającą w drugiej połowie 2011
r. Polską Prezydencją w Radzie UE, starałem się w sposób szczególnie atrakcyjny zaprezentować polską kulturę i sztukę mieszkańcom Ałmatyńskiego Okręgu Konsularnego. Zrealizowaliśmy w tym czasie osiem dużych
projektów, skierowanych do wyjątkowo licznej grupy
odbiorców. W większości imprez uczestniczyło średnio
ok. 500 osób. Była to niespotykana dotychczas skala, na
jaką polska kultura zaistniała w przestrzeni kulturowej
Kazachstanu i Kirgizji. 01.07.2011 r., w sali reprezentacyjnej konsulatu, odbyła się uroczystość symbolicznego przekazania unijnej flagi Konsulowi Generalnemu
RP przez Konsula Generalnego Węgier. Było to ważne wydarzenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, reprezentanci diaspor:
polskiej i węgierskiej oraz miejscowa Polonia. Należy
podkreślić, iż wysoki poziom prezentowanych wydarzeń artystycznych udało się osiągnąć dzięki aktywności konsulatu w pozyskiwaniu polskich sponsorów oraz
partnerów wśród miejscowych placówek kulturalnych.
– Co zalicza Pan do swoich osiągnięć i z czego jest Pan
szczególnie dumny ?
– Uważam że największym osiągnięciem jest to, że
udało się zintegrować miejscową Polonię, zainteresować Ją historią naszego kraju, obyczajami, kulturą, ale
również i tym, czym żyje współczesna Polska. Cieszy
fakt, że dzięki naszej pracy polska placówka stała się
dla Polonii przysłowiowym drugim domem i w organizowanych w Konsulacie okolicznościowych imprezach
uczestniczą nie tylko członkowie polonijnych organizacji z Ałmaty i okolic, ale również przedstawiciele Polonii z odległych miast, takich jak: Biszkek, Taraz, Szymkient, Aktobe, Tałdykurgan czy Ust-Kamieniogorsk. Dziś
wspólnie z członkami Centrum Kultury Polskiej m.Ałmaty oraz Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświa-

towego m. Ałmaty i obwodu Ałmatyńskiego „Więź”
utrzymujemy niemal codzienne robocze kontakty i przygotowujemy wiele wspólnych przedsięwzięć.
Współpracujemy także z Żambyłskim Obwodowym
Centrum Kultury Polskiej „Ojczyzna” w Tarazie, z Towarzystwem Polaków „Ojczyzna” w Szymkiencie oraz Polskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Odrodzenie” w Biszkeku.
Cieszę się, że udało się zrealizować kilka projektów,
dzięki którym mogłem zapoznać naszych przyjaciół
Kazachów z wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury i nauki oraz sprawić, że miejscowi Polacy poczuli się
dumni ze swoich polskich korzeni. Było to:
- odsłonięcie popiersia Fryderyka Chopina oraz nadanie jego imienia jednej z sal Kazachskiego Narodowego
Konserwatorium im. Kurmangazy w Ałmaty (15.10.2010)
z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin wybitnego
polskiego kompozytora;
- odsłonięcie popiersia Marii Skłodowskiej-Curie
oraz nadanie jej imienia Audytorium i Laboratorium
w Kazachskim Narodowym Uniwersytecie im. Al. Farabi w Ałmaty (18.10.2011) Rzeźbę z brązu autorstwa polskiej artystki, p. Dąbrówki Tyślewicz, ufundowało Polskie Towarzystwo Chemiczne;
- odsłonięcie popiersia Jerzego Rutkowskiego (18901970) w Państwowym Akademickim Rosyjskim Teatrze
Dramatycznym im. M. Lermontowa (05.06.2013) –
wybitnego Polaka, aktora, reżysera, założyciela i pierwszego dyrektora Rosyjskiego Teatru Dramatycznego,
powołanego do życia w Ałma – Acie w 1933 r. Autorem
rzeźby jest znany polski artysta Gustaw Hadyna;
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji nadania polskiej klasie w Szkole – Gimnazjum nr 23 imienia
polskiego zesłańca Adolfa Januszkiewicza (1803-1857),
etnografa, zbieracza pieśni, legend i wierzeń kazachskich, autora „Dzienników i listów z podróży po stepach

Przekazanie Prezydencji UE
Передача Польше символа председательства в ЕС
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kirgiskich” - wybitnej monografii poświęconej życiu i
obyczajom narodu kazachskiego (11.05.2013);
- uroczyste otwarcie odrestaurowanego cmentarza
w Dżalalabadzie w Kirgistanie (28.05.2011 r.), upamiętniającego miejsce pochówku 96. żołnierzy V Dywizji
Piechoty Armii gen. Władysława Andersa.
– A jakie były nowatorskie przedsięwzięcia zrealizowane z Pana inicjatywy?
– Było ich wiele. Te najważniejsze to:
- akcja „Światełko Pamięci na polskich grobach w
Kazachstanie”, rozpoczęta w listopadzie 2009 r. i kontynuowana w latach 2010-2013, dzięki której na zapomnianych grobach polskich zesłańców zapłonęły znicze – światełka ludzkiej pamięci;
- „Muzyczno-Literacki Salon Artystyczny” otwarty
17.10.2010 r. przy Konsulacie Generalnym RP w Ałmaty, skupiający ludzi teatru, sztuki, literatury i poezji, integrujący oraz prezentujący dorobek polskich i miejscowych środowisk twórczych;
- Pierwszy Polsko-Kazachstański Plener Malarski pn.
„Kazachstan widziany oczami polskich i kazachskich
malarzy” w Ałmaty (2011 r.), zorganizowany w ramach
obchodów Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej;
- Pierwszy Polsko-Kirgiski Plener Malarski pn. „Kirgistan widziany oczami polskich i kirgiskich malarzy” w
Biszkeku (2012 r.) zorganizowany z okazji 20-lecia ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i
Kirgizją, objęty patronatem Ministerstwa Kultury i Turystyki Kirgistanu;
- powołanie Klubu Polskiego Biznesu w Ałmaty
(16.02.2010 r.) we współpracy z WPHI Ambasady RP z
siedzibą w Ałmaty, zrzeszającego polskich przedsiębiorców, działających na terenie Republiki Kazachstanu;
- powołanie Zgromadzenia Klubów Biznesowych
w Republice Kazachstan (26.05.2010 r.), zrzeszającego
przedstawicieli Klubu Polskiego Biznesu oraz przedstawicieli środowisk biznesowych Kazachstan w celu wspierania polsko-kazachstańskich inicjatyw gospodarczych;
- wydanie Zbioru wierszy Czesława Miłosza „Niepokorna pieśń” (październik 2011 r.), po raz pierwszy w
historii przetłumaczonych na język kazachski (inicjatywa Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty, przy współpracy z wydawnictwem AMANAT);
- wydanie Zbioru poezji Wisławy Szymborskiej „Co
takiego zrobił Izaak?” (luty 2013 r.) po raz pierwszy w
historii przetłumaczonych na język kazachski (inicjatywa Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty, przy współpracy z wydawnictwem AMANAT);
- „Ałmatyński Kurier Polonijny” – rozpoczęcie edycji
(listopad 2012) pierwszego polonijnego kwartalnika dla
Polonii na południu Kazachstanu (inicjatywa placówki);
- wydanie Kalendarza Polonijnego na rok 2013 , ilustrowanego zdjęciami z najważniejszych imprez polonijnych, zorganizowanych przez Konsulat Generalny
RP w Ałmaty.
– Pana zasługą jest to, że dzięki artystycznym przeżyciom
i wzruszeniom, które towarzyszyły prezentowanym wyda-
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rzeniom kulturalnym spowodował Pan, że słowo „Polska” jest pozytywnie odbierane przez Kazachów i Kirgizów
mieszkających w Ałmatyńskim Okręgu Konsularnym.
– Szukając najskuteczniejszej drogi do zbliżenia Polaków i Kazachów oraz Polaków i Kirgizów, postawiłem
na promocję polskiej kultury. Udało mi się skupić wokół
Konsulatu grono przyjaciół Polski i dzięki ich wsparciu
oraz życzliwości mogłem prezentować w Kazachstanie
i Kirgizji wspaniały dorobek polskiej kultury. W działającym przy Konsulacie Salonie Artystycznym występowali znakomici artyści, tacy jak: pianiњci - Żanija Aubakirowa (rektor Kazachskiego Narodowego Konserwatorium im. Kurmangazy), Joanna Јawrynowicz (Polska),
Zajtuna Narynbajewa i Gulszan Konuszewa (Kirgistan),
prof. Jerzy Sterczyсski (Polska), Adil Niesypbajew (solista
Kazachskiej Państwowej Filharmonii w Ałmaty) i Djordi
Orawiec (Wкgry); wiolonczelistka Zenona Biegalijewa
(Kirgistan), skrzypek Amir Bisengalijew, śpiewacy Dżalił
i Rafael Gizatulin (soliści Akademickiego Teatru Opery i
Baletu w Ałmaty) a także Marina Gancewa i Irina Lebsak
- aktorki Państwowego Akademickiego Rosyjskiego Teatru Dramatycznego im. M. Lermontowa, aktorzy Państwowego Teatru Lalek w Ałmaty, Chór Ałmatyńskiego Koledżu Muzycznego im. P. Czajkowskiego
oraz liczni młodzi laureaci organizowanych przez nas
republikańskich konkursów im. Aleksandra Zatajewicza i Henryka Wieniawskiego. Ponadto w naszym Salonie odbywały się wzruszające imprezy, takie jak: Polska Wielkanoc, Polska Wigilia oraz Polska Gwiazdka dla
dzieci, w ktуrych uczestniczyіa Polonia kazachstaсska i
kirgiska oraz zaproszeni goњcie: Kazachowie i Kirgizi.
Nie można także nie wspomnieć o wspaniałych koncertach, które wywarły na słuchaczy ogromne wrażenie i były przyjmowane owacjami na stojąco, takich jak:
- Koncert Galowy z okazji 92. Rocznicy Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w
Wielkiej Sali Kirgiskiej Filharmonii Narodowej im. Satyłganowa w Biszkeku (03.11.2010 r.) z udziałem p. Rozy
Otunbajewej, Prezydent Republiki Kirgistanu Wystąpili m.in. pianiści: Szczepan Konczał (Polska), Zajtuna
Narynbajewa i Gulszan Konuszewa (Kirgistan). Wielką
Orkiestrą Symfoniczną m. Biszkek dyrygował Szymon
Bywalec (Polska). W koncercie uczestniczyło 1200 osób.
- Koncert Galowy z okazji 93. Rocznicy Narodowego
Święta Niepodległości RP w Wielkiej Sali Koncertowej
Kazachskiego Narodowego Konserwatorium im. Kurmangazy w Ałmaty (04.11.2011). Uczestniczyło w nim
ponad 700 osób. Chór Ałmatyńskiego Koledżu Muzycznego im. P. Czajkowskiego, odśpiewał po polsku Mazurka Dąbrowskiego. Wystąpiło około 300. wykonawców,
w tym znakomici polscy i kazachscy artyści: zespół
muzyki dawnej Capella Cracoviensis, skrzypaczka Anna
Jaskanis, pianistka Żanija Aubakirowa (rektor, KNK im.
Kurmangazy) oraz Orkiestra Symfoniczna i Chór Mieszany Kazachskiego Narodowego Konserwatorium im.
Kurmangazy.
- Koncert Galowy z okazji 94. rocznicy Narodowego
Święta Niepodległości RP w Wielkiej Sali Koncertowej
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Kirgiskiego Konserwatorium Narodowego w Biszkeku
(09.11.2012). Wzięło w nim udział około 500 osób. Wystąpili znani polscy i kirgiscy artyści: pianistka Joanna Ławrynowicz, skrzypaczka Barbara Malkolm, pianistka Zajtuna
Narynbajewa, Chór Kirgiskiego Konserwatorium Narodowego oraz Wielka Orkiestra Symfoniczna miasta Biszkek i Kirgiskiego Konserwatorium Narodowego.
– Ważne miejsce w Pana działalności zajmowało
wspieranie polskich interesów gospodarczych w Ałmatyńskim Okręgu Konsularnym.
– Oczywiście, był to jeden z priorytetów w mojej pracy. Mimo skromnej obsady kadrowej placówki oraz braku stanowiska ds. ekonomicznych, udzielaliśmy bardzo
szerokiego wsparcia polskim podmiotom gospodarczym, pragnącym nawiązać kontakt z przedstawicielami kazachstańskiego biznesu. Pomagaliśmy polskim
biznesmenom udzielając wyjaśnień w zakresie spraw
prawnych, wizowych oraz problemów celno-granicznych. Osobiście odbyłem dwanaście tzw. wizyt sondażowych, promując polski biznes oraz tworząc sprzyjający klimat dla przyszłych polskich misji gospodarczych
w Kazachstanie (spotkania z Akimami oraz przedstawicielami kazachstańskiego biznesu i środków masowego
przekazu w Ałmaty, Atyrau, Aktobe, Szymkiencie, Tarazie, Tałdykurganie, Ust-Kamieniogorsku, Biszkeku, Dżalalabadzie). Uczestniczyłem (przemówienia, otwieranie
polskich stoisk, itp.) w uroczystych otwarciach międzynarodowych wystaw takich jak WORLDFOOD Kazachstan, KAZUPACK czy AGROWORLD, odbywających się
w Centrum Wystawienniczym „ATAKENT” w Ałmaty
(główne miejsce spotkań przedsiębiorców z Kazachstanu i Azji Środkowej). Brałem udział w wielu konferencjach prasowych poświęconych problematyce polsko-kazachstańskiego biznesu oraz udzielałem wywiadów przedstawicielom kazachstańskich SMI (prasa, TV)
na temat możliwości i perspektyw współpracy gospodarczej i handlowej z Polską.
Placówka przygotowywała oraz uczestniczyła w
realizacji trzynastu misji gospodarczych oraz roboczych wizyt przedsiębiorców z Polski. Braliśmy udział
w cyklicznych spotkaniach Klubu Polskiego Biznesu w
Ałmaty. Przekazywaliśmy kazachstańskim podmiotom
gospodarczym zainteresowanym współpracą z Polską
posiadane materiały promocyjne dot. polskiej gospodarki. Aktywnie współpracowaliśmy z działającym w
Ałmaty Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Astanie. O efektach naszych działań najlepiej
świadczy wypowiedź Akima m. Ałmaty, p. A. Jesimowa
z 17.04.2013 r. , który na spotkaniu z delegacją Zarządu
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej stwierdził, że w ostatnich latach rozwój polsko-kazachstańskich kontaktów biznesowych jest coraz bardziej dynamiczny i aktualnie w m. Ałmaty działa 47 kazachstańsko-polskich przedsiębiorstw oraz 25 przedsiębiorstw
z udziałem polskiego kapitału. Natomiast obrót towarowy między Polską i m. Ałmaty w 2012 r. wzrósł o 21% i
osiągnął wysokość 825 milionów USD.

– Co chciałby Pan Ambasador powiedzieć żegnając po
czterech latach gościnny Kazachstan?
– Jestem przekonany, że dzięki podejmowanym
przeze mnie wysiłkom Polska w większym stopniu
niż dotychczas „zaistniała” w Kazachstanie, zaś przedstawiciele miejscowej Polonii wielokrotnie mieli okazję poczuć dumę ze swoich korzeni. Działalność naszej
Placówki spowodowała wzrost uznania i szacunku do
naszego Kraju. Udało się nam pozyskać wielu przyjaciół
wśród Kazachów i Kirgizów, wzrosła także intensywność wzajemnych kontaktów. Działania podejmowane
przez Konsulat zostały zauważone i pozytywnie ocenione przez miejscowe władze, o czym świadczą dyplomy
przyznane Konsulowi Generalnemu RP przez Akimat m.
Ałmaty. Zamierzenia udało się zrealizować dzięki wielkiemu wysiłkowi pracowników Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty oraz wsparciu naszych działań przez
miejscową Polonię i przedstawicieli polonijnego biznesu pracującego w Kazachstanie. Pragnę szczególnie,
z całego serca, podziękować wszystkim moim Drogim
Polakom w Kazachstanie i Kirgizji za ich serdeczność
oraz aktywną współpracę. Chciałbym wymienić wiele nazwisk i jak zwykle powiedzieć dużo ciepłych słów,
ale wiem, że z przyczyn „technicznych” nie jest to możliwe. Zatem Moi Drodzy jeszcze raz za wszystko dziękuję. Jestem również wdzięczny władzom m. Ałmaty
oraz wielu miast Ałmatyńskiego Okręgu Konsularnego:
Tarazu, Szymkientu, Tałdykorganu, Aktobe, Ust-Kamieniogorska, Merke, Biszkeku, Dżalalabadu za otwartość
na moje propozycje i udzieloną pomoc w ich realizacji.
Kazachstan, jego wspaniała przyroda i serdeczni Mieszkańcy na zawsze pozostaną w mojej pamięci
Rozmawiał: Oleg Czerwiński

Otwarcie cmentarza w Dzalalabadzie
Открытие реконструированного кладбища в Джалалабаде
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«Казахстан и его
сердечные Жители
навсегда останутся
в моей памяти»
– Господин Посол, Вы первый Генеральный консул вновь созданного Генерального консульства РП в Алматы. C какими чувствами Вы, по прошествии четырех лет, вспоминаете начало своей работы?
– Генеральное консульство РП в Алматы, открытое по Постановлению Министра иностранных дел РП, начало свою работу 18.09.2009 г., а действовавшее
тогда Посольство РП было перенесено в столицу Казахстана – г. Астану. По прошествии времени я рад, что именно мне была доверена миссия организации
«основ» этого представительства и руководства им. Когда я впервые появился в
здании консульства, меня встретили одноглазый кот и небольшая, почти слепая,
собачка. Если к этому прибавить обшарпанный фасад здания... то дальнейшая
перспектива казалась малообещающей. Плохое предчувствие меня не обмануло... Внутри было серо и пусто. Нужно было начать с ремонта помещений и поиска средств на приобретение гардин, занавесок, мебели и т.д. В своей работе я
всегда верил, что самый близкий путь к сближению людей пролегает через культуру, которая «является пространством души, в которой каждый может найти
свое место: которая объединяет, взаимообогащает и дает возможность лучше
узнать». Поэтому одним из первых моих действий была покупка фортепиано в
«Литературно-музыкальный артистический салон», который я решил создать
при консульстве. А затем, с каждым днем, становилось все легче.

ВЕСЛАВ ОСУХОВСКИ –
титулярный посол, Генеральный консул РП
в Алматы
В Министерстве иностранных дел РП с 1987 г.
Председатель Рабочего совета МИД
(1988-1989 гг.), Начальник консульско-визового
отдела в Генеральном консульстве РП в Торонто
(Канада – 1989-1992 гг.). Заместитель директора
Службы дипломатического протокола
(МИД – 1992-1996 гг.), Генеральный консул РП,
полномочный министр в Сиднее
(Австралия – 1996-2001 гг.), Заместитель
директора Департамента консульской службы и
Полонии (МИД – 2001-2004 гг.), Секретарь Фонда
«Помощь Полякам на Востоке» (2002-2004 гг.),
Генеральный консул РП, советник-министр,
а с 01.07.2005 г. титулярный посол во Львове (20042008 гг.), с 2009 г. – Генеральный консул РП
в Алматы (Казахстан).
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– Могли бы Вы рассказать нашим читателям, как Вам пришлось работать?
– Генеральное консульство РП в Алматы охватывает своей деятельностью
несколько областей: Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Мангыстаускую, Кылызординскую, Южно-Казахстанскую, Жамбылскую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую и Кыргызскую Республику. На работу представительства существенное влияние оказывает масштаб территории Алматинского
консульского округа (АКО), который более чем в шесть раз превышает Польшу,
а также большая рассеянность польского населения и слабо развитая инфраструктура. Консульский округ включает около 30% лиц польского происхождения, проживающих в Казахстане. По официальным данным, это около 15 тыс.
человек. В нашем округе действуют 7 из 13 областных польских обществ, входящих в состав Союза поляков Казахстана, а также 8 районных, являющихся филиалами или отделами областных обществ.
– Как бы Вы могли коротко охарактеризовать свою четырехлетнюю программу действий в Казахстане? Были ли в ней приоритеты?
– Учитывая обязанности консула, директивы, заключенные в правительственной Программе сотрудничества с Полонией и поляками за границей, а также основываясь на анализе существующей ситуации и возможностях представительства, я подготовил список дел, которые мне предстояло сделать во время
исполнения миссии в Казахстане. Кроме стандартных действий, обеспечивающих: быструю и четкую выдачу виз, защиту прав и интересов польского государства и его граждан в АКО, или предоставление местным полякам возможности
пользоваться всеми правами национальных меньшинств, были там также и при-
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оритеты. Особый акцент я решил сделать на: популяризации Польши в широком понимании – в том
числе презентации достижений польской культуры, поддержке экономических интересов РП и охране нескольких мест польской национальной памяти. Желая осуществить запланированную программу, я должен был активизировать сотрудничество с
научными, деловыми сообществами, а также с представителями сферы культуры. Также я позаботился о том, чтобы отлично складывались отношения
представительства с административными властями Алматинского консульского округа. Моя работа принесла ожидаемые результаты. Во всех важнейших мероприятиях, которые были организованы консульством, принимали участие власти города
Алматы, а по округу – местные власти, что свидетельствовало о положительной оценке нашей работы и уважении к Польше.
– Мы помним, как много было сделано в Алматы
во время председательства Польши в Совете Европейского Союза, благодаря инициативам Генерального консульства РП в Алматы...
– В связи с начавшимся во второй половине июля
2011 г. председательством Польши в Совете ЕС, я старался, чтобы польская культура и искусство были
представлены жителям Алматинского консульского округа особенно привлекательно. В этот период
мы реализовали восемь больших проектов, обращенных к очень многочисленной группе потребителей. В большинстве мероприятий приняло участие
в среднем около 500 человек. Это был невиданный
до сих пор уровень, которого польская культура
достигла в культурном пространстве Казахстана и
Кыргызстана. 1.07.2011 г. в зале приемов консульства
прошла церемония символической передачи флага ЕС Генеральному консульству РП Генеральным
консульством Венгрии. Это было важное событие,
в котором приняли участие представители дипломатического корпуса, местных диаспор: польской
и венгерской, а также местные поляки. Необходимо подчеркнуть, что высокого уровня творческих
событий удалось достичь благодаря активности
консульства в поиске польских спонсоров, а также
партнеров среди местных культурных учреждений.
– Что Вы считаете своим достижением и чем Вы
особенно гордитесь?
– Я считаю, что самый большой успех – это то, что
удалось объединить местных поляков, заинтересовать их историей нашей страны, обычаями, культурой, но также и тем, чем живет современная Польша. Радует тот факт, что благодаря нашей работе
польское представительство стало для поляков так
называемым «вторым домом», и в организуемых в
консульстве мероприятиях принимают участие не
только члены польских обществ из Алматы и окрестностей, но и также представители Полонии из таких
городов, как: Бишкек, Тараз, Шымкент, Актобе, Тал-

дыкорган и Усть-Каменогорск. Сегодня с членами
Польского центра культуры г. Алматы и Польского культурно-просветительного общества г. Алматы и Алматинской области «Вензь» мы почти ежедневно поддерживаем рабочие контакты, и готовим
совместные мероприятия. Мы сотрудничаем также с Жамбылским областным центром польской
культуры «Отчизна» в Таразе, с Обществом поляков
«Отчизна» в Шымкенте и Польским культурно-просветительным обществом «Возрождение» в Бишкеке.
Я рад, что нам удалось осуществить несколько
проектов, благодаря которым я смог познакомить
наших казахстанских друзей с выдающимися представителями польской культуры и науки, а также
сделать так, чтобы местные поляки гордились своими польскими корнями. Среди них:
– открытие бюста Фредерика Шопена и присвоение его имени одному из залов Казахской национальной консерватории им. Курмангазы в Алматы
(15.10.2010 г.) по случаю 200-летия со дня рождения
выдающегося польского композитора,
– открытие бюста Марии Склодовской-Кюри и
присвоение ее имени аудитории и лаборатории
Казахского национального университета им. альФараби в Алматы (18.10.2011 г.). Скульптура, изготовленная польской художницей Домбрувкой Тыслевич, была учреждена Польским химическим товариществом,
– открытие в Государственном академическом
русском театре драмы им. М. Лермонтова (05.06.2013
г.) бюста Юрия Рутковского (1890-1970) – выдающегося поляка, артиста, режиссера, основателя и первого директора Русского драматического театра,
основанного в Алма-Ате в 1933 г. Автор скульптуры –
известный польский скульптор Густав Хадына,
– открытие памятной таблички по случаю присвоения польскому классу в алматинской школе-гимназии №23 имени польского ссыльного Адольфа Янушкевича (1803-1857), этнографа, собирателя казахских песен, легенд и верований, автора «Дневников
и писем из путешествий по киргизским степям» –
известной монографии, посвященной жизни и обычаям казахского народа (11.05.2013 г.),
– торжественное открытие отреставрированного
кладбища в Джалалабаде в Кыргызстане (28.05.2011
г.), увековечивающего память о захороненных 96
солдатах V Пехотной дивизии Армии ген. Владислава Андерса.
– А какие новаторские мероприятия, реализованные по Вашей инициативе, Вы могли бы назвать?
– Их было много. Самые важные – это:
– акция «Огонек Памяти на польских могилах в
Казахстане», начатая в ноябре 2009 г. и продолженная в 2010-2013 гг., благодаря которой на забытых
могилах польских ссыльных зажглись свечи – огоньки людской памяти,
– «Литературно-музыкальный артистический
салон», открытый 17.10.2010 г. при Генеральном кон-
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сульстве РП в Алматы, объединивший представителей театра, искусства, литературы и поэзии, интегрирующих и представляющих достижения польских
и местных творческих сообществ,
– Первый польско-казахстанский пленэр художников «Казахстан – глазами польских и казахских
художников» в Алматы (2011 г.), организованный в
рамках празднеств, посвященных Председательству Польши в Европейском Союзе,
– Первый польско-кыргызский пленэр художников «Кыргызстан – глазами польских и кыргызских
художников» в Бишкеке (2012 г.), организованный
по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между Польшей и Кыргызстаном,
под патронажем Министерства культуры и туризма
Кыргызстана,
– создание Клуба польского бизнеса в Алматы (16.02.2010 г.) в сотрудничестве с ОСТИ Посольства РП с офисом в Алматы, объединившего польских предпринимателей, работающих в Республике Казахстан,
– создание Ассоциации бизнес-клубов Республики Казахстан (26.05.2010 г.), объединившей представителей Клуба польского бизнеса и представителей
деловых кругов Казахстана для поддержки польскоказахстанских экономических инициатив,
– издание сборника стихов Чеслава Милоша
«Непокоренная песнь» (октябрь 2011 г.), впервые
в истории переведенных на казахский язык (инициатива Генерального консульства РП в Алматы, в
сотрудничестве с издательством «Аманат»),
– издание сборника поэзии Виславы Шимборской «В чем вина Исаака?» (февраль 2013 г.), впервые
в истории переведенной на казахский язык (инициатива Генерального консульства РП в Алматы, в
сотрудничестве с издательством «Аманат»).

Гала-концерт в честь праздника 11 ноября в консерватории
Гала-концерт в честь праздника 11 ноября в консерватории
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– Ваша заслуга в том, что благодаря творческим переживаниям и волнениям, которые были
вызваны представленными культурными событиями, слово «Польша» положительно воспринимается казахами и кыргызами, живущими в Алматинском консульском округе…
– В поиске самого кратчайшего пути к сближению поляков и казахов, а также поляков и кыргызов, я сделал ставку на популяризацию польской
культуры. Мне удалось собрать вокруг консульства круг друзей Польши, и благодаря их поддержке
и благожелательности я смог представить в Казахстане и Киргизии прекрасные достижения польской
культуры. В действующем при консульстве Литературно-музыкальном артистическом салоне выступали известные артисты, такие как: пианисты Жания
Аубакирова (ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы), Иоанна Лаврынович
(Польша), Зайтуна Нарынбаева и Гульшан Конушева (Кыргызстан), проф. Ежи Стерчыньски (Польша),
Адиль Несипбаев (солист Казахской государственной филармонии в Алматы) и Дьёрдь Оравец (Венгрия); виолончелистка Зенона Бегалиева (Кыргызстан), скрипач Амир Бисенгалиев, певцы Джалиль
и Рафаэль Гизатуллины (солисты Академического театра оперы и балета им. Абая), а также Марина Ганцева и Ирина Лебсак – актрисы Государственного академического русского театра драмы им.
М.Лермонтова, актеры Государственного кукольного театра в Алматы, хор Алматинского музыкального
колледжа им. П.Чайковского, а также молодые лауреаты организованных нами республиканских конкурсов им. Александра Затаевича и Генриха Винявского. Кроме того, в нашем салоне прошли трогательные мероприятия, такие как: Польская Пасха,
Польское Рождество и Польская Звездочка для
детей, в которых принимала участие казахстанская
и кыргызская Полония и приглашенные нами казахские и кыргызские гости.
Нельзя забыть также о прекрасных концертах,
которые произвели на слушателей огромное впечатление и были встречены овациями, таких как:
– Гала-концерт по случаю 92-й годовщины Национального Праздника Дня Независимости Республики
Польша в Большом зале Кыргызской национальной
филармонии им. Сатылганова в Бишкеке (03.11.2010
г.) с участием г-жи Розы Отунбаевой, Президента
Кыргызской Республики. Выступили пианисты: Шчепан Кончал (Польша), Зайтуна Нарунбаева и Гульшан
Конушева (Кыргызстан). Большим симфоническим
оркестром г. Бишкек дирижировал Шимон Бывалец
(Польша). В концерте приняло участие 1200 человек.
– Гала-концерт по случаю 93-й годовщины Национального Праздника Независимости РП в Большом зале Казахской национальной консерватории
им. Курмангазы в Алматы (04.11.2011 г.). В нем приняло участие более 700 человек. Хор Алматинского
музыкального колледжа им. П.Чайковского испол-
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нил по-польски «Мазурку Домбровского». Выступило около 300 исполнителей, в том числе польские и
казахстанские артисты: ансамбль старинной музыки Capella Cracovensis, скрипачка Анна Ясканис, пианистка Жания Аубакирова (ректор КНК им. Курмангазы), а также симфонический оркестр и смешанный
хор Казахской национальной Консерватории им.
Курмангазы.
– Какое место в Вашей деятельности заняла поддержка польских экономических интересов в АКО?
– Это было одним из приоритетов в моей работе. Несмотря на скромное кадровое оснащение
представительства, а также нехватку сотрудника
по экономическим вопросам, мы оказывали очень
широкую поддержку польским экономическим
субъектам, желающим наладить контакты с представителями казахстанского бизнеса. Я лично провел двенадцать таких зондирующих визитов, продвигая польский бизнес и создавая благоприятный
климат для будущих польских экономических миссий в Казахстане (встречи с акимами в Алматы, Атырау, Актобе, Шымкенте, Таразе, Талдыкоргане, УстьКаменогорске, Бишкеке, Джалалабаде). Принимал
участие (выступления, открытие польских стендов
и т.п.) в торжественных открытиях международных выставок, таких как WORLDFOOD KAZAKHSTAN,
KAZUPACK или AGROWORLD, проходившие в выставочном центре «Атакент» в Алматы (главное место
встреч предпринимателей из Казахстана и Центральной Азии). Участвовал во многих пресс-конференциях, посвященных проблематике польскоказахстанского бизнеса, а также общался с представителями казахстанских СМИ (пресса, ТВ) на тему
возможностей и перспектив экономического и торгового сотрудничества с Польшей.
Представительство подготовило и приняло участие в реализации тринадцати экономических миссий и рабочих визитов предпринимателей из Польши. Мы участвовали в периодических встречах
Клуба польского бизнеса в Алматы. Передавали
казахстанским экономическим субъектам, заинтересованным в сотрудничестве с Польшей, имеющиеся материалы о польской экономике. Активно
сотрудничали с действующим в Алматы Отделом
содействия торговле и инвестициям Посольства РП
в Астане. О результатах нашей деятельности наилучшим образом может свидетельствовать интервью акима Алматы г-на А. Есимова от 17.04.2013 г.,
который на встрече с делегацией правления Союза воеводств Республики Польша подчеркнул, что
в последние годы развитие польско-казахстанских
деловых связей все более динамично, и в настоящее
время в г. Алматы работают 47 казахстанско-польских предприятий и 25 предприятий с участием
польского капитала. А товарооборот между Польшей и г. Алматы в 2012 г. возрос на 21% и достиг 825
млн долларов.

– Что бы Вы хотели сказать, прощаясь с гостеприимным Казахстаном по прошествии четырех лет?
– Я уверен, что благодаря предпринятым мной
усилиям, Польша, в большей степени, чем до сих пор,
«появилась» в Казахстане, а представители местной
Полонии не раз имели возможность почувствовать
гордость за свои корни. Деятельность нашего представительства привела к росту признания и уважения к нашей стране. У нас появилось много друзей
среди казахов и кыргызов, выросла также интенсивность взаимных контактов. Деятельность Консульства была замечена и положительно оценена местными властями, о чем свидетельствуют дипломы,
которыми Акимат г. Алматы наградил Генерального консула РП. Цели удалось реализовать благодаря огромным усилиям сотрудников Генерального
консульства РП в Алматы и поддержке нашей работы местной Полонией и представителями польского бизнеса, действующего в Казахстане. Хочу
особо, от всего сердца, поблагодарить всех моих
Дорогих Поляков в Казахстане и Кыргызстане за их
сердечность и активное сотрудничество. Я хотел бы
назвать многих и, как обычно, сказать много теплых
слов, но знаю, что по «техническим» причинам это
невозможно. Поэтому, Мои Дорогие, еще раз благодарю за все. Я также благодарен властям г. Алматы
и многих городов АКО: Тараза, Шымкента, Талдыкоргана, Актобе, Усть-Каменогорска, Мерке, Бишкека,
Джалалабада, за открытость к моим предложениям
и оказанную помощь в их реализации. Казахстан, его
прекрасная природа и сердечные Жители навсегда
останутся в моей памяти.
Беседовал: Олег Червинский
Перевод: Сауле Ахметова

Rok Chopina Biszkek
Открытие года Шопена в Бишкеке
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222 rocznica
Narodowego
Święta
Trzeciego Maja
We współczesnej Polsce Trzeci Maj zajmuje drugie miejsce
zaraz po Jedenastym Listopada. Święto przypomina nam wysiłki
patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa
chylącego się ku upadkowi. Podczas tegorocznych obchodów
222 rocznicy Święta Konstytucji Trzeciego Maja Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powiedział,
cyt.„Od lat dzielących nas od uchwalenia Konstytucji 3 Maja
jesteśmy na tej samej drodze - służby ojczyźnie i realizacji
marzeń o Polsce dobrej, nowoczesnej, otwartej na innych,
odważnej w konfrontowaniu, ale i zaprzyjaźnianiu się ze
światem”

Krótkie dzieje Konstytucji 3 Maja

Pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa zasadnicza po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r.,
została przygotowana i uchwalona 3 maja 1791 r. przez
Sejm Czteroletni, dzięki porozumieniu zawartemu między królem Stanisławem Augustem Poniatowskim i
przywódcami sejmu: I. Potockim, S. Małachowskim
i ks. H. Kołłątajem. Składa się z preambuły i 11 artykułów. Konstytucja 3 Maja 1791 r. dokonywała zasadniczej
przemiany przestarzałego ustroju politycznego. Wprowadziła w Rzeczypospolitej ustrój monarchii parlamentarnej oraz przyjęła podział władzy na prawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą. Zniesiono liberum veto i
wolną elekcję. Jej tekst, tuż po uchwaleniu, ukazał się
drukiem w języku polskim, francuskim i angielskim.
Wydany przez marszałków sejmu: S. Małachowskiego i K. Sapiehę Uniwersał informował cały naród o
uchwaleniu Ustawy Rządowej, przybliżał najważniejsze
zmiany wprowadzone przez konstytucję oraz przedstawiał ją jako początek wielkiego przełomu społecznego, ocalenia narodu i wydobycia Rzeczypospolitej spod
obcej przemocy i nieładu.
Próba przeprowadzenia reform została przekreślona
już w połowie 1792. Przyczyniła się do tego Targowica i
wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej.

Historia obchodów
Święta Narodowego Trzeciego Maja

Po obaleniu dzieła Sejmu Wielkiego tradycja Konstytucji 3 Maja zachowała ścisły związek z życiem poli-
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tycznym. W XIX w. państwo polskie przestało istnieć,
jednak pamięć o konstytucji żyła wśród Polaków i
pozostała stałym elementem manifestacji religijno-patriotycznych.
U progu XX w. w każdą kolejną rocznicę jej uchwalenia organizowano zgromadzenia, wydawano odezwy,
przygotowywano obchody, zaś w 1916 r. społeczeństwo polskie zaangażowało się powszechnie w organizację uroczystości 125-lecia jej uchwalenia.
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. sprawiło, że
powrócono do idei ustanowienia święta państwowego w dniu 3 maja. Przyjęto ustawę Sejmu Ustawodawczego, która w artykule pierwszym stwierdzała: „Dzień
trzeciego maja, jako rocznica Konstytucji 1791 roku, ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej jako uroczyste
święto po wieczne czasy”.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego święto Konstytucji 3 Maja było jednym z najważniejszych
świąt państwowych.
W latach okupacji o 3 Maja przypominano w kościołach, na tajnych zbiórkach harcerskich, w prasie konspiracyjnej, a także za pośrednictwem akcji Małego Sabotażu.
W 1945 r. 3 Maja obchodzono jeszcze jako święto oficjalne, jednak już w 1946r. wydano zakaz przeprowadzania tego
dnia masowych akademii, manifestacji i pochodów.
W proteście doszło do manifestacji antyrządowych,
strajk podjęły uczelnie wyższe, a także liczne gimnazja.
Nastąpiły pacyfikacje z użyciem broni palnej i aresztowania.
Oficjalnie zniesiono święto 3 Maja ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Od tej pory świę-

to Konstytucji 3 Maja w jego tradycyjnym wymiarze
było obchodzone oficjalnie tylko na emigracji.
Po utworzeniu „Solidarności” w 1980r. władze państwowe, szukając propagandowych gestów porozumienia, próbowały wpisać ustawę majową w swój socjalistyczny dorobek. Monopol na urządzanie oficjalnych
uroczystości oddano Stronnictwu Demokratycznemu.
W 1981r., obok oficjalnych obchodów, odbywały się
obchody zorganizowane przez „Solidarność”. Przebiegały one m.in. pod hasłami demokratyzacji życia politycznego oraz uwolnienia więźniów politycznych.
W 1982 r., mimo stanu wojennego, niezależne manifestacje odbyły się w ponad 20. miastach. Interwencje
„sił porządkowych” były wyjątkowo brutalne. W Warszawie do pacyfikacji protestujących Zmilitaryzowane
Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) użyły armatek
wodnych, gazów łzawiących i pałek. W wyniku pobicia zmarły cztery osoby. Byli liczni ranni, dokonano wielu aresztowań.
Następne rocznice święta 3 Maja, aż do 1989 roku
miały podobnie burzliwy przebieg, a udział w nich wiązał się z dotkliwymi karami.
Ostatecznie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja ustawą z 6 kwietnia
1990 r.
Na podstawie materiałów internetowych
opracowała Ewa Osuchowska
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Symbole
Rzeczypospolitej
Polskiej

K

onstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona 02.04.1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe
(Sejm) informuje w art. 28 ust.1,2 i 3, że: godłem
Rzeczypospolitej jest wizerunek orła białego w koronie
w czerwonym polu, barwami Rzeczypospolitej są kolory biały i czerwony , zaś hymnem Rzeczypospolitej jest
Mazurek Dąbrowskiego.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest Orzeł Biały w
koronie w czerwonym polu. Legenda głosi, że twórca państwa polskiego – Lech założył swoją stolicę w
Gnieźnie, wyróżniającym się wielkim skupiskiem orlich
gniazd. Na pamiątkę tego wydarzenia umieścił orła w
swoim herbie. Po raz pierwszy w polskiej historii rysunek orła (bez korony) pojawił się na denarach Bolesława
Chrobrego. Orzeł był także malowany na czerwonych
tarczach i towarzyszył wielu uroczystościom organizowanym z okazji doniosłych wydarzeń w życiu dworu i wojska. Heraldyczny znak Orła Białego z koroną na
czerwonym polu tarczy pojawił się po raz pierwszy 25
czerwca 1295 roku w Gnieźnie, podczas ceremonii koronacyjnej władcy Wielkopolski Przemysła II. Przemysł II
używał pieczęci, na której widniał wielki Orzeł Biały w
koronie z obiegającym wokół napisem „Bóg przywrócił Polakom zwycięskie znaki”. W ten sposób Orzeł Biały stał się herbem Królestwa Polskiego, przyjmowanym
kolejno przez wszystkich polskich królów.
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Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn
uważany w średniowieczu za najszlachetniejszy z kolorów. Wykorzystywany był jako symbol dostojeństwa i
bogactwa przez najzamożniejszą szlachtę oraz dostojników państwowych, bowiem tylko oni mogli sobie
pozwolić na zakupienie bardzo drogiego barwnika
potrzebnego do uzyskania tego koloru. W średniowieczu rolę barw Królestwa Polskiego pełnił sztandar królewski – biały orzeł na czerwonym polu.
Po raz pierwszy barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe 3. maja 1792 r., kiedy to podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej
damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, zaś panowie nałożyli biało-czerwone
szarfy. Nawiązano w ten sposób do heraldyki Królestwa
Polskiego – Białego Orła na czerwonej tarczy herbowej.
Po raz pierwszy polskie barwy zostały skodyfikowane uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r.:
Artykuł 1.
Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest
kolor biały z czerwonym.
Po odzyskaniu niepodległości barwy narodowe uchwalił Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski 1 sierpnia 1919. W
ustawie podano: «Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony, w podłużnych pasach, równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony».
W latach 1955-80 barwy Polski nie były dokładnie sprecyzowane. W Dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i
barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych w art. 2 zapisano, że «Barwami
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są kolory biały i czerwony w dwóch poziomych pasach równoległych równej
szerokości i długości, z których górny jest biały, a dolny
czerwony, odpowiadający barwie cynobru».
Aktualnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. w art. 28 ust.2, określa, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Szczegóły definiuje Ustawa, która mówi, iż: Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony,
ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej
samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a
dolny koloru czerwonego.
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki
naszej flagi państwowej.

Hymn Rzeczypospolitej Polskiej

Od 26 lutego 1927 r. oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest polska pieśń patriotyczna – Mazurek Dąbrowskiego. Pieśń powstała w
dniach 16-19 lipca 1797 r. we włoskim miasteczku Reggio Emilia niedaleko Bolonii (dzisiejsze Włochy). Pieśń
Legionów Polskich we Włoszech została napisana przez
Józefa Wybickiego dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy publicznie 20 lipca
1797 roku. Autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka jest nieznany. Mazurek Dąbrowskiego
towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach kampanii
napoleońskiej. Zdobył także popularność w innych krajach, gdzie tłumaczony na wiele języków europejskich,
stał się inspiracją dla hymnów innych narodów słowiańskich. Mazurek Dąbrowskiego spełniał rolę najważniejszej polskiej pieśni patriotycznej, a po uzyskaniu niepodległości stał się oficjalnym hymnem państwowym.
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany ?
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz...
Na podstawie materiałów internetowych
opracowała Ewa Osuchowska
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Государственные
символы
Республики
Польша

З

акон от 31 января 1980 г. «О гербе, цветах и гимне Республики Польша» в ст.1 поз.1 гласит: символами Республики Польша являются Белый Орел,
бело-красные цвета и «Мазурек Домбровского».

Герб Республики Польша

Гербом Польши является Белый Орел в золотой короне на красном поле щита. История этого
знака связана с легендарным создателем государства – Лехом. Согласно легенде, он основал свою
столицу в г. Гнезно, в месте, где было много орлиных гнезд. В память об этом событии он поместил
орла на своем гербе. Впервые в польской истории
изображение птицы появилось на денариях Болеслава Храброго. В то время он был еще без короны. Изображенный на красных щитах, он сопровождал тогда многие торжества, организуемые по
случаю значимых событий в жизни двора и войска.
Геральдический знак Белого Орла с короной на
красном поле щита появился впервые 25 июня 1295
года в г. Гнезно, во время церемонии коронации
властителя Велькопольски Пшемыслава II. Пшемыслав II использовал печать, на которой был большой Белый Орел в короне с надписью по кругу «Бог
вернул полякам победные знаки». Таким образом,
Белый Орел стал гербом Королевства Польского,
который приняли по очереди все польские короли.

Национальные цвета
Республики Польша

Первоначально национальным польским цветом был кармазинный (ярко-красный), который считался в средневековье самым благородным из всех
цветов. Он использовался самой зажиточной знатью и государственными сановниками как символ
достоинства и богатства, так как, учитывая цену
колера, необходимого для получения этого цвета,
мало кто мог себе это позволить.
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В средневековье роль национального цвета Королевства Польского исполняло королевское знамя –
белый орел на красном поле.
Впервые белый и красный цвета были признаны национальными 3 мая 1792 г. Во время празднования первой годовщины принятия Правительственного Указа дамы пришли тогда в белых платьях,
повязанных красной лентой, а мужчины имели на
себе бело-красные шарфы. Эта демонстрация была
обращена к геральдике Польского Королевства –
Белого Орла на красном гербовом щите.
Впервые польские цвета были систематизированы в решении Сейма Королевства Польского от 7
февраля 1831 г.
Палата Сената и Палата Депутатов после заслушивания Предложений Комиссий Сейма, оценив
необходимость придания единого символа, вокруг
которого должны объединиться поляки, решили и
постановили на заседании Палаты Депутатов 7 февраля 1831 года:
Статья 1.
В основе национального флага будет цвет герба Королевства Польского и Великого Княжества
Литовского, то есть цвет белый с красным.
Статья 2 .
Все Поляки, а именно Войско Польское, должны
носить эти цвета в месте, где ранее таковые знаки носились.
После получения независимости национальные
цвета утвердил Законодательный Сейм возрожденной Польши 1 августа 1919 г. Закон гласит: «Национальными цветами Польши признаются белый
и красный цвета, расположенные продольными
линиями, параллельно, в которых верхняя – белая,
а нижняя – красная». В Законе 1919 г. ничего не говорилось об оттенке красного. Только через два года
вышла написанная Станиславом Лозой и изданная
Министерством военных дел брошюра «Герб и цвета Республики Польша» с цветными изображениями
государственных символов. Красный там имел оттенок кармазина. Однако, в постановлении Президента Польши от 13 декабря 1927 года оттенок красного был изменен на киноварь. Новое постановление
вошло в жизнь 28 марта 1928 г.; однако в нем использование прежних цветов было разрешено до 28
марта 1930 г.
В 1955-80 гг. национальные цвета Польши не были
уточнены, ограничились только их описанием. В ст.
2 Декрета от 7 декабря 1955 г. «О гербе и национальных цветах Польской Народной Республики и о государственных печатях» записано, что «Цветами Польской Народной Республики являются белый и красный цвета в двух горизонтальных параллельных
линиях, равной ширины и длины, из которых верхняя – белая, нижняя – красная, соответствующая
цвету киновари».
Ст. 28 абз. 2 Конституции Республики Польша, принятой 02.04.1997 г. Национальным Собранием (Сейм)
гласит, что цветами Республики Польша являются

белый и красный. Детали определяет Закон (ст. 4 абз.
1), в котором говорится: «Цветами Республики Польши являются белый и красный цвета, размещенные
в двух горизонтальных параллельных линиях одинаковой ширины, из которых верхняя – белого цвета, нижняя – красного цвета». Какие цвета необходимо понимать под определением «белый цвет» и
«красный цвет», также уточняет Закон (ст. 28 абз. 5).
Цвета Республики Польша составляют основу государственного флага Республики Польша.

Гимн Республики Польша

С 26 февраля 1927 г. официальным гимном Республики Польша является польская патриотическая
песня – Мазурка Домбровского. Песня появилась
16-19 июля 1797 г. в итальянском городке Реггио
Эмилия Ломбардийской Республики (в современной Италии). Впервые была исполнена публично 20
июля 1797 года. Мазурка Домбровского, первоначально «Песня Польских легионов в Италии», была
написана Юзефом Выбицким. Автор мелодии, основанной на мотивах народной мазурки (правильно:
мазура), неизвестен.
Ещё Польша не погибла,
Если мы живы.
Всё, что отнято вражьей силой,
Саблею вернём.
Марш, марш, Домбровский…
С земли итальянской в Польшу.
Под твоим руководством
Соединимся с народом.
Перейдём Вислу, перейдем Варту,
Будем поляками.
Дал пример нам Бонапарт,
Как должны мы побеждать.
Марш, марш…
Как Чарнецкий в Познань,
После шведской оккупации,
Для спасения родины
Вернёмся через море.
Марш, марш…
Уже там отец своей Басе
Говорит заплаканный:
«Слушай, похоже, наши
Бьют в барабаны.’’
Марш, марш...
Автор: Ева Осуховска
Перевод: Сауле Ахметова

Ałmatyński Kurier Polonijny | №2(4)•2013

15

RODZINNE HISTORIE /СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Historia rodziny
Bielińskich
Losy większości Polaków, żyjących od
pokoleń w Kazachstanie, są do siebie
bardzo podobne. Można powiedzieć, że
wzajemnie się powielają. Równocześnie,
historia każdej z rodzin kryje w sobie
detale i szczegóły osobistych tragedii z
czasów stalinowskich represji.

N

eli Karłowna Bielińska, urodziła się
w 1934 r. we wsi
Nadyszeń, w obwodzie
chmielnickim.
Rodzina
była dość dobrze usytuowana. Ojciec Neli - Karol
Józefowicz, wywodził się
ze szlachty, jego rodzice posiadali duży majątek ziemski, stadninę koni,
zajmowali się hodowlą
najszlachetniejszych ras
koni i prowadzili gospodarstwo rolne. W 1931
roku cała rodzina padła
ofiarą akcji wywłaszczania kułaków, dobytek całkowicie przeszedł w ręce
państwa i duża, zgodna
rodzina faktycznie się rozpadła: jedni wyjechali szukać pracy w Polsce, drudzy zostali parobkami na
Ukrainie.
Ojca Neli Karłowny
aresztowano pod zarzutem utrzymywania nielegalnych kontaktów z polskimi szpiegami. Osądzono
go i zesłano do miasta Kotłas na Dalekiej Północy. Jak
później wspominał, praktycznie cały obóz wypełniony
był „polskimi szpiegami” i „ukraińskimi nacjonalistami”.
Warunki były straszne, głód, ciężka praca i surowy klimat robiły swoje – praktycznie codziennie z baraków
wynoszono po kilka trupów. Żeby nie zginąć w obozie,
ojciec Neli Karłowny, wraz z grupą towarzyszy, postanowił uciec. Szczęście uśmiechnęło się do śmiałków, udało
im się dotrzeć, aż na Ukrainę.
Nadszedł jednak rok 1936. Czarna data, kiedy z Ukrainy na Wschód ruszyły pociągi z wysiedlanymi polskimi rodzinami. Podróż trwała kilka tygodni, po drodze
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kończyła się żywność, dzieci zarażały się różnymi chorobami i umierały. Ich ciała wyciągano z wagonów na
przystankach, a rodzice jechali dalej, w rytmie stukotu
kół, pod konwojem enkawudzistów. Na jednej ze stacji
pochowali czteroletniego chłopca, starszego brata Neli
Karłowny, a ona z rodzicami dojechała do wyznaczonego miejsca. Dla rodziny Bielińskich ostatnią stacją był
Mujun-Kum w obwodzie czujskim (obecnie dżambulskim). Wokoło stacji, na przestrzeni wielu kilometrów,
nie rozpościerał się step lecz pustynia. Było dużo piasku,
saksaułów [saksauł – rodzaj pustynnego krzewu; przyp.
korektora] i cierników, ale mało jedzenia i wody. Żeby
przeżyć pod palącym słońcem, z cegieł samanowych
[cegły samanowe - cegły z niewypalonej gliny, zmieszanej ze słomą; przyp. korektora] pobudowali lepianki, w
których przez pierwszy okres mogli się schronić.
Wkrótce, w położonej niedaleko Ałma-Acie rozpoczęła się wielka budowa, na którą wzięto, jako murarza po fachu, ojca Neli Karłowny. Pierwszym obiektem,
na którym pracował była Opera, kolejnym - Siedziba
Rządu. Karol Józefowicz - przodownik pracy, otrzymał
działkę, na której udało mu się postawić tymczasowy
barak. Nic nadzwyczajnego, ale zawsze swój kąt, co
dało możliwość sprowadzenia do Ałma-Aty rodziny. I
tak życie zaczęło się powoli układać.
W 1941 roku urodziła się młodsza córka – Nina Karłowna, a w czerwcu rozpoczęła się wojna…
Ojciec złożył podanie o wysłanie go na front, lecz –
uwzględniając jego nieprawomyślność – skierowano
go do „armii pracy”, do kopalń węgla w Karagandzie.
Matka z trojgiem dzieci została w Ałma-Acie. Ten okres
był najtrudniejszy – wspominała Neli Karłowna. Można
powiedzieć, że nie miałam żadnego dzieciństwa, gdyż
byłam najstarsza w rodzinie – miałam 7 lat, braciszek 4,
a maleńka siostrzyczka zaledwie miesiąc. Nie przydzielano nam ani suchego prowiantu ani zapomogi, ponieważ ojciec nie był na froncie, a wydobywał węgiel w
„armii pracy”. Żywiliśmy się tylko tym, co zdołaliśmy
wyhodować w naszym ogródku.
Dzieci rzeczywiście głodowały. Niedożywienie miało poważny wpływ na stan zdrowia młodszego brata.
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Chłopiec zmarł z wycieńczenia organizmu. Pochowano go w 1945 r. Po kilku miesiącach, po zwycięstwie, do
domu powrócił zdemobilizowany ojciec.
Rodzina próbowała wrócić na Ukrainę, ale odmówiono jej powrotu. Ojciec kontynuował pracę na budowie
w Ałma-Aty, gdzie pracował do samej śmierci w 1987 r.
Pracował rzetelnie, wyróżniono go medalem „Weterana pracy” oraz licznymi nagrodami państwowymi. Do
swojej rehabilitacji zabrakło mu tylko kilku miesięcy
życia. Został zrehabilitowany pośmiertnie.
Ojciec był prawdziwym synem swojego narodu –
mówi Neli Karłowna. We wszystkich dokumentach i
życiorysach z dumą pisał swoją narodowość: Polak. Jego
młodszy brat – Edward Józefowicz Bieliński – w czasie
wojny wstąpił na ochotnika do polskiej armii wyzwoleńczej. Wstąpił w szeregi Wojska Polskiego, przeżył całą
wojnę i ma szereg polskich nagród państwowych.
Sama Neli Karłowna w 1958 r. ukończyła Państwowy
Kazachski Instytut Rolniczy (z pewnością odezwała się
w niej krew przodków – rolników) i całe swoje życie zajmowała się pracą naukowo-badawczą w dziedzinie aklimatyzacji nowych gatunków roślin dzikiej przyrody w
kazachstańskich warunkach klimatycznych. Objechała
praktycznie cały Daleki Wschód: Kraj Nadmorski, Tajgę
Ussuryjską, Sachalin, Kuryle. W 1964 r. udała się z ekspedycją z rodzimego kontynentu na wyspę Sachalin, którą
odbyła statkiem parowym „Kriljon”. W drodze zerwał się
10-stopniowy sztorm, któremu statek nie mógł się przeciwstawić. Sztorm przerzucił statek z Morza Japońskiego na Ocean Spokojny. Przez trzy doby rzucało nim jak
drzazgą. Kiedy jednak pogoda wróciła do normy, statek
powrócił na pierwotny kurs i dopłynął do portu Korsakowo. Ekspedycja wypełniła swoje zadanie, przywożąc do
Kazachstanu cenne okazy niezwykłych roślin.
Neli Karłowna przywiozła z podróży służbowych
ponad 650 rodzajów roślin drzewiastych, które z powodzeniem przyjęły się w ałmatyńskim Ogrodzie Botanicznym Akademii Nauk, gdzie przepracowała całe życie.
Rośliny te są niezwykle cenne, nie tylko ze względów
estetycznych. Zazieleniono nimi miasto, znaleziono dla
nich zastosowanie w medycynie, a także w innych gałę-

ziach gospodarki narodowej. Od 1962 roku, Neli
Karłowna zaczęła specjalizować się w pracy z wieloletnimi roślinami pnącymi. Po aklimatyzacji i
selekcji, zaczęto je aktywnie wykorzystywać w
celu zazieleniania wielopiętrowych budynków, balkonów, altanek. W wyniku 12-letniej pracy z tym rodzajem
roślin, wyhodowano w Kazachstanie ponad 20 tysięcy roślin 10. gatunków, które zostały przekazane zakładom zieleni miejskiej. Na podstawie wyników tej pracy,
Neli Karłowna w roku 1975 obroniła doktorat i otrzymała tytuł naukowy doktora nauk biologicznych. W okresie działalności naukowej opublikowała około 50. prac
naukowych i przygotowała troje pracowników naukowych. Neli Karłowna otrzymała wiele nagród państwowych oraz medal „Weterana pracy”.
Pomimo wielu zajęć, Neli Karłowna Bielińska
wykształciła i wychowała na prawdziwych patriotów
syna Stanisława i córkę Inessę Antropową-Bielińską,
która obecnie jest Zastępcą Przewodniczącego Centrum Kultury Polskiego w Ałmaty.
Autor: Oleg Czerwiński
Tłumaczenie: Lubow Papurina
Korekta: Agnieszka Braciszewska
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История
семьи Белинских
Судьбы большинства казахстанских
поляков, живущих сегодня в Казахстане,
писаны, словно под копирку. И в то же
время история каждой семьи хранит свои
детали и подробности личной трагедии
сталинских репрессий.

Н

еля
Карловна
Белинская родилась в 1934 году в
селе Надышень Хмельницкой области. Семья
была достаточно обеспеченной, ее отец Карл
Иосифович был выходцем из дворян, его
родители имели большие земельные угодья,
конезавод, занимались
разведением элитных
пород лошадей и сельским хозяйством. В 1931
году вся семья попала
под молох раскулачивания, имущество полностью национализировали, и большая дружная
семья фактически распалась: кто-то подался на заработки в Польшу, ктото пошел батрачить на Украине. Отец Нели Карловны был арестован по обвинению в «нелегальной
связи с польскими шпионами», осужден и этапирован в город Котлас на Крайнем Севере. Как он вспоминал позже, практически весь лагерь был заполнен «польскими шпионами» и «украинскими националистами». Условия были ужасающие, голод,
тяжелая работа и суровый климат делали свое дело
– практически каждый день из бараков выносили по
несколько трупов. Чтобы не сгинуть в лагере, отец
Нели Карловны с группой товарищей решились на
побег. Удача улыбнулась смельчакам, им удалось
даже добраться до Украины.
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Но тут наступил 1936 год. Черная дата, когда из
Украины на восток потянулись эшелоны с высылаемыми польскими семьями. Дорога занимала
несколько недель, в пути кончились продукты, дети
заражались инфекциями и умирали. Их тела снимали на остановках, а родители двигались дальше под
перестук колес под конвоем энкаведешников. На
одной из станций похоронили четырехлетнего старшего брата Нели Карловны, а она с родителями доехала до пункта назначения. Конечной станцией для
семьи Белинских стала Муюн-Кум в Чуйской (ныне
Джамбулская) области. Вокруг станции на долгие
километры простиралась – даже не степь, пустыня.
Было много песка, саксаула и верблюжьей колючки, но мало еды и воды. Чтобы выжить под палящим
солнцем, построили маленькие саманные домики, в
которых и ютились первое время.
А вскоре в расположенной неподалеку Алма-Ате
началось масштабное строительство, на которое был
мобилизован отец Нели Карловны как строитель по
специальности. Первым объектом, на котором он
работал, стал Оперный театр. Потом Дом правительства. Как передовику производства Карлу Иосифовичу выделили участок земли, на котором ему удалось построить времянку. Не ахти какое, но все же
жилище, свое – и наконец-то появилась возможность
забрать в Алма-Ату семью. Так жизнь потихоньку стала налаживаться. В 1941 году в семье родилась младшая дочь – Нина Карловна, а в июне началась война…
Отец подал заявление об отправке на фронт,
но его, посчитав неблагонадежным, направил в
«трудармию» в Караганду – на угольные шахты.
Мать с тремя детьми осталась в Алма-Ате. «Это время было самым трудным, – вспоминала Неля Карловна. – Можно сказать, что детства у меня-то и не
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было, так как в семье я была самой старшей – мне
было 7 лет, братику 4 годика и маленькой сестренке
всего месяц. Никаких продпайков и пособий нам не
полагалось, так как отец не был на фронте, а добывал уголь в «трудармии». Питались только тем, что
удавалось вырастить на своем огородике». Дети
в прямом смысле слова голодали, и ослабленный
организм младшего брата не выдержал – в 1945 году
его похоронили. А через несколько месяцев, после
победы, вернулся домой демобилизованный отец.
Семья попыталась вернуться на Украину, однако в
этом ей было отказано, и отец продолжил работу на
строительстве Алма-Аты. Трудился он до самой своей смерти в 1987 году, трудился добросовестно, был
удостоен медали «Ветеран труда», многочисленных
правительственных грамот. Лишь пару месяцев не
дожил до своей реабилитации, и был реабилитирован посмертно.
«Отец был настоящим сыном своего народа, –
говорит Неля Карловна. – Во всех документах и
автобиографиях он с гордостью писал свою национальность: «поляк». Его младший брат – Белинский
Эдвард Иосифович – в годы войны ушел добровольцем в Польскую освободительную армию – «Войско
Польское», прошел всю войну и имеет ряд польских
правительственных наград».
Сама Неля Карловна в 1958 году закончила Казахский государственный сельскохозяйственный
институт (наверное, сказалась кровь предков-земледельцев!) и всю жизнь занималась научно-исследовательской работой по акклиматизации для
казахстанских климатических условий новых видов
растений из дикой природы. Объездила практически весь Дальний Восток: Приморский край, уссурийскую тайгу, Сахалин, Курилы. В 1964 году экспедиция отправилась с материка на остров Сахалин на
пароходе «Крильон». По пути начался 10-бальный
шторм, противостоять которому судно не могло, его
из Японского моря вынесло в Тихий океан, где болтало, как щепку, в течение трех суток. Однако когда
погода наладилась, пароход встал на прежний курс
и доплыл до порта Корсаково. Свою задачу экспедиция выполнила, привезя в Казахстан ценные экземпляры необычных растений.

Всего из командировок Неля Карловна привезла более 650 видов древесных растений, которые успешно прижились в
алма-атинском Ботаническом саду Академии наук,
где она работала всю жизнь. Эти растения представляют большую ценность не только в эстетическом плане. Помимо того, что они использовались
для озеленения города, они также применялись и
в медицинских целях, в других отраслях народного хозяйства. С 1962 года Неля Карловна начала специализироваться на работе с многолетними вьющимися лианами. После акклиматизации и селекции
их стали активно применять для озеленения многоэтажных зданий, балконов, беседок. В результате
12-летней работы с этим видом растений, в Казахстане было выращено свыше 20 тысяч растений 10
сортов, которые были переданы озеленительным
организациям. По итогам этой работы Неля Карловна защитила докторскую диссертацию и в 1975 году
получила ученую степень «доктор биологических
наук». За период научной деятельности было опубликовано около 50 ее научных работ, подготовлены три ученика. Неля Карловна награждена многочисленными правительственными наградами и
медалью «Ветеран труда».
Несмотря на большую загруженность, Неля Карловна Белинская вырастила и воспитала настоящими патриотами сына Станислава и дочь Инессу Антропову-Белинскую, которая сегодня является заместителем председателя Польского центра
культуры г.Алматы.
Автор: Олег Червинский
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Bagińska
Cezara c. Piotra
Naszych wspaniałych działaczy Regionalnego KulturalnoOświatowego Stowarzyszenia „Polonia” w Tałdykorganie, łączy
jedno - rok 1936. Rok strasznych represji…
Jedną z osób, o której chcemy wspomnieć, jest głęboko przez nas
szanowna i kochana, Pani Cezara Bagińska, która 12 kwietnia 2013
r. obchodziła swoje 90-lecie. W związku z tak ważnym jubileuszem,
składamy Pani Cezarze najserdeczniejsze życzenia. Pani Cezara jest
dla nas wcieleniem mądrości, miłości do Boga i do ludzi. Pani Cezara
zawsze wspiera nas dobrą radą i zawsze przychodzi z pomocą.
Oto, jaką historię opowiada o swoim życiu i, o swojej rodzinie.
Urodziłam się w 1923 roku, we wsi Uljaszewka na
Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie jemielczyńskim. Nazwisko panieńskie Kotwicka. W tych czasach
żyliśmy chutorami [chutor - dawna zagroda wiejska na
słabo zaludnionych obszarach Rosji lub przysiółek stanicy kozackiej na ukraińskich stepach; przyp. korektora]. Moi rodzice – Piotr i Elżbieta – mieli swoją ziemię z
lasem i łąką. Żyli w zgodzie – ojciec, matka, dziadek, ja i
mój młodszy braciszek Bolesław. Rodzice byli chłopami,
uprawiali ziemię, mieli zwierzęta: krowę, konie, kury. W
roku 1927 mój ojciec Piotr, syn Bolesława, pojechał do
Polski, żeby szukać miejsca, gdzie rodzina mogłaby się
przenieść. Jednak, w drodze coś musiało się wydarzyć,
bo nie wrócił… A w 1929 r. wojskowi aresztowali dziadka Stanisława Kotwickiego za to, że nie spłacił podatku aprowizacyjnego. Bardzo się wtedy przestraszyłam
i schowałam się za stodołę, ale dziadek mnie znalazł i

Anton i Cezara Bagiński.
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pożegnał się ze mną. Po areszcie więcej go już nie zobaczyliśmy. Nikt nie wie, gdzie zaginął… Potem zabrali nam dom i wszystko, co w nim było. Odebrano nam
bydło. Mamę wysłano 100 km od domu. Pracowała pod
Kijowem w hucie szkła. Mnie i mojego brata zabrała do
siebie moja chrzestna. Kiedy mama przychodziła nas
odwiedzać, po godzinie już ją zawozili z powrotem. Bardzo tęskniliśmy za naszą mamą. Pamiętam, że miałam
tylko 7 lat, ale nie chciało mi się wtedy żyć… W 1933 r.
mieszkaliśmy z dziadkiem Janem Całkowskim. Jedliśmy to, co rosło w lesie: jagody, grzyby. Czasami grzyby można było wymienić na jakieś produkty. Chrzestna,
Paulina Drapikowska codziennie szła 5 km, żeby przynieść nam mleko. Do szkoły chodziłam do Tajki, przez
las. W podstawówce uczono nas w języku polskim, a
później w ukraińskim. Żeby jakoś przeżyć, mama posyłała mnie do obcych ludzi, żeby paść bydło albo opiekować się dziećmi.
W 1936 r., w czasach represji, z naszej wioski Chmirin do Kazachstanu zesłano 20 rodzin, bez prawa korespondencji. Potajemnie przewieźliśmy ze sobą święte obrazy, krzyż, modlitewnik, pisane ręcznie śpiewniki w języku polskim. Do Usztobe jechaliśmy z mamą i
bratem w wagonach towarowych prawie miesiąc. Znaleźliśmy się we wsi Gawryłowka, w kołchozie Nowy
Byt. Miejscowa ludność przyjęła przesiedleńców życzliwie, pomagała nam czym mogła. Wszyscy mężczyźni
byli wciągnięci do ewidencji komendantury, musieli się
za każdym razem meldować. Żyliśmy w ziemiankach.
No i zaczęła się wojna. Wszyscy, starzy i mali, pracowali w kołchozie całymi dniami. Było bardzo ciężko. Pola
orało się wołami. Tak chcieliśmy chleba, ale nie dawali,
wszystko szło na front. Pamiętam, jak ręcznie zbieraliśmy jęczmień, wyrywaliśmy kłosy z korzeniami...
W 1943 r. wyszłam za mąż za Antoniego Iwanowicza
Bagińskiego. Jego rodzinę również zesłano w 1936 r. ze
wsi Chmirin. Od 14 lat pracował w kołchozie Nowy Byt.
Jego młodszego brata Konstantego, ur. w 1924 r., zabrano do obozu pracy. Pracował najpierw w Tekeli, później
wywieziono ich do Karagandy, do kopalni i ślad po nim
zaginął. Starszego brata Waleriana aresztowano i rozstrzelano w 1937 r. jako politycznego, chociaż nigdy się
nie uczył i nie umiał pisać. Przez całą wojnę pracowaliśmy z mężem w kołchozie. Antoni pracował w brygadzie, w górach na farmie, ja na polu. Pracowaliśmy bez
dni wolnych, od świtu do zmierzchu: oraliśmy wołami,
sialiśmy, plewiliśmy, cięliśmy sierpami, zbieraliśmy kłosy, później młóciliśmy. Dotychczas pamiętam ten słup
kurzu od młocarni, aż nie było czym oddychać… Hodowaliśmy buraki, na każdego przypadała norma po 1
ha, zbieraliśmy jesienią do pierwszego śniegu. Kopaliśmy ręcznie kopaczkami, specjalnymi widłami, ładowaliśmy na samochody, siadaliśmy na górę i jechaliśmy do
cukrowni. A jak śpiewaliśmy! Wesoło i z zapałem! Nocą
pielęgnowaliśmy swoje ogrody. Po wojnie, w 1947 r.
matka z bratem wrócili na Ukrainę. My z mężem zostaliśmy w Tałdykorganie.
W 1947 r. urodził się nam synek Bolesław, później w
1951 r. jeszcze dwie córki bliźniaczki Nina i Helena, a w
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1954 r. córka Alwina. Rodzina nasza była zgodna, wierząca. Wszystkie dzieci mają wykształcenie wyższe. Sześcioro wnucząt również otrzymało wyższe wykształcenie. A
obecnie posiadam 11 prawnuków. Kiedy miałam 50 lat,
ciężko zachorowałam, byłam zmuszona zmienić pracę na
lżejszą i mniej płatną. Tak przepracowałam do emerytury.
Chcę opowiedzieć o swoim synu, z którego jestem
bardzo dumna. Bolesław poszedł do szkoły w wieku 6
lat. Od początku wykazywał ponadprzeciętne zdolności do nauk ścisłych. Zawsze był najlepszy ze wszystkich uczniów. Był przewodniczącym rady drużyny,
a później sekretarzem organizacji komsomolskiej...
Chluba szkoły. Co roku nagradzano go dyplomem za
bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywny udział w
życiu szkoły i miasta. W wieku 11 lat, jako najlepszego z uczniów, władze miasta nagrodziły wyjazdem do
Moskwy, na WOGN [Wystawa Osiągnięć Gospodarki Narodowej; przyp. korektora]. Po ukończeniu szkoły
z wyróżnieniem, Bolesław pojechał na studia, na Tomską Politechnikę w butach z kirzy [kirza - tkanina bawełniana przesycona kauczukiem, imitująca skórę, nazywana przez żołnierzy „diabelską skórą”; przyp. korektora]
i kufajce [watowana kurtka robocza; przypis korektora]. Dostał się na studia, które ukończył z wyróżnieniem.
Został pracownikiem tejże uczelni na Wydziale Elektroniki Przemysłowej i Medycznej. Obronił doktorat. Przez
ostatnie 12 lat był kierownikiem tegoż wydziału. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym, członkiem korespondentem Akademii Nauk. Bolesław wiele osiągnął:
stworzył nowy kierunek naukowy w energoelektrycznej elektronice, otworzył własną szkołę, wydał 88 prac
naukowych, 3 monografie, 76 świadectw autorskich
oraz patentów. Został odznaczony tytułami „Honorowy
pracownik szkoły wyższej Rosji”, oraz „Honorowy wynalazca ZSRR”. W Tomsku ma wspaniałą i zgodną rodzinę.
Podczas pracy na uczelni, w składzie Komisji Kwalifikacyjnej przyjeżdżał do swojego rodzimego Tałdykorganu w celu rekrutacji studentów na studia, na Politechnice Tomskiej. Zawsze na niego czekaliśmy. Przyjeżdżając
do domu rodzinnego, zawsze starał się coś dla nas zrobić. A jakie miał złote ręce! Za co by się nie wziął, wszystko mu się udawało. Z łatwością mógł zbudować łaźnię,
położyć kafelki, podłączyć prąd czy naprawić telewizor… 3 sierpnia 2001 r. zginął tragicznie. Miał tylko 54
lata. Bardzo nam go brakuje…
Mam również dobre, troskliwe córki. Nina i Alwina mieszkają ze swoimi rodzinami w Rosji, a Helena ze
mną. Swoje córki nauczyłam wszystkiego: szyć, wyszywać, szydełkować i robić na drutach, gotować i majstrować:. Co roku córki wraz z rodzinami przyjeżdżają do
nas w gości.
Dziękuję Bogu za moje życie, za dobrego męża, z którym przeżyłam 64 lata, za wspaniałe dzieci, wnuki i prawnuki. Życzę wszystkim długich lat życia, szczęścia oraz
pomyślności.
Autor: Jelena Porsewa
Tłumaczenie: Saule Akhmietowa
Korekta: Agnieszka Braciszewska

2013 r. Cezara Bagińska.
Droga Pani Cezaro!
Korzystając z okazji, chcemy złożyć Pani najserdeczniejsze życzenia z okazji
90-lecia. Dziękujemy Bogu za to, że podarował Pani tak wiele lat życia, napełnił swoją mądrością, czystą miłością, które hojnie spływają na nas wszystkich. Serca nasze
pełne są radości, czułości, miłości i wielkiego szacunku dla Pani! Droga Pani Cezaro!
Niech Bóg zachowa Panią w świętości, błogosławi Pani wspaniałe życie, które powiela się w Pani troskliwych dzieciach, wnukach i prawnukach! Życzymy Pani zdrowia,
szczęścia, miłości, pokoju! Niech Św. Maria Panna pomaga Pani, a Anioł Stróż broni
Panią i Pani rodzinę oraz bliskich przez długie lata. Chwała Bogu!
Z miłością, bracia i siostry Parafii Św. Marii Panny w Tałdykorganie
oraz Polskiego Centrum „Polonia”.
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История Багинской
Цезары Петровны
В нашем польском Талдыкорганском культурнопросветительном обществе «Полония» есть замечательные
люди, которых объединяет одно – 1936 год, год страшных
репрессий… Одна из них – наша глубокоуважаемая и любимая
Цезара Багинская, которая 12 апреля 2013 года встретила свой
уже 90-летний юбилей, и с которым мы ее сердечно поздравляем.
Она является для нас воплощением мудрости, любви к Богу и
людям. Она всегда даст совет, всегда придет на помощь.
Вот какую историю она поведала о своей жизни, о своей семье.

Р

одилась я на Украине, в Киевской области,
Емельчинском районе, в селе Ульяшевка в 1923
году. Девичья фамилия моя Котвицка. Жили
мы в то время хуторами. Мои родители – Петр и
Лижбета – имели свою землю с лесом и лугом. Жили
дружно – отец, мать, дедушка, я и младший братик
Болеслав. Родители были крестьяне, обрабатывали
землю, имели свой скот: корову, лошадей, кур. В 1927
году мой отец Петр Станиславович поехал в Польшу
искать хорошее место, куда можно было переехать
семьей. Но, возможно, что-то случилось в дороге,

Багинская. Крест, привезенный в 1936 г.

22

№2(4)•2013 | Ałmatyński Kurier Polonijny

Багинские 25.12.1943.

RODZINNE HISTORIE /СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Багинский Болеслав - сын Цезары.
он не вернулся… А в 1929 году дедушку Котвицкого
Станислава военные люди арестовали за неуплату
продналога. Я сильно испугалась, спряталась за
сараем, но дедушка меня нашел и попрощался.
После ареста мы его больше не видели. Никто не
знает, куда он пропал… Потом у нас забрали дом
и все, что в нем находилось. Отобрали скот. Маму
выслали за 100 км. Она работала под Киевом на
стекольном заводе. А нас с братом забрала моя
крестная. Если мама приходила повидать своих
детей, через час ее уже увозили. Мы очень скучали
за своей мамой, помню, как в 7 лет мне просто не
хотелось жить… В 1933 году мы жили с дедушкой
Цалковским Яном. Питались тем, что росло в лесу:
ягодами, грибами. Иногда грибы меняли на какие
-нибудь продукты. А крестная Драпиковская
Павлина каждый день приносила нам молоко за 5 км.
В школу я ходила в Тайки, через лес. В первом классе
учили нас на польском языке, а затем на украинском.
Чтобы как-то прожить, мама меня отдавала в чужие
люди пасти скот и ухаживать за детьми.
В 1936 году во время репрессий, из нашего села
Хмирин выслали 20 семей поляков в Казахстан без
права переписки. Тайком мы привезли с собой иконы, распятье, молитвенник, рукописные песенники
на польском языке. До Уштобе с мамой и братом ехали в товарных вагонах почти месяц. Мы оказались
в селе Гавриловка в колхозе Новый быт. Местные
жители встретили переселенцев доброжелательно, помогали чем могли. Все мужчины были на учете

в комендатуре, ходили на отметку. Жили мы в землянках. Но вот началась война. Все от мала до велика работали в колхозе за трудодни, которые были
очень тяжелыми. Поле пахали на быках. Так хотелось хлеба, но хлеб не давали, все для фронта. Помню, как мы вручную убирали ячменное поле – вырывали колоски с корешками…
В 1943 году я вышла замуж за Багинского Антона Ивановича. Его семью тоже выслали в 1936 году
из села Хмирин. С 14 лет он работал в колхозе
Новый быт. Его младшего брата Константина, 1924
года рождения забрали в трудовой лагерь. Сначала работал в г.Текели, затем их вывезли в Караганду
на шахты, и он пропал. Старшего брата Валерьяна в
1937 году забрали и расстреляли как политического,
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Мать Лижбета с сестрой.

Отец Цезары (1 ряд справа) 1910 г.
хотя он был неграмотный и не умел писать. Всю войну мы с мужем проработали в колхозе. Антон работал в бригаде в горах на ферме, а я в звене на поле.
Работали без выходных от зари до заката на поле:
пахали на быках, сеяли, пололи, серпами жали и подбирали колоски, затем молотили. До сих пор помню этот столб пыли от молотилки, дышать нечем…
Выхаживали свеклу, на каждого давали норму по 1
гектару, убирали осенью до самого снега. Копали
вручную копачами, специальными вилами грузили машину, садились сверху и ехали выгружать на
сахарный завод. А как пели! Весело и с задором! А
по ночам ухаживали за своим огородом. После войны в 1947 году мать с братом уехали жить на Украину.
Мы с мужем остались жить в Талдыкоргане.
В 1947 году у нас родился сынок Болеслав, затем в
1951 г. две дочери-двойняшки: Нина и Елена, а в 1954
г. –дочь Альвина. Семья очень дружная, верующая.
Все дети имеют высшее образование. 6 внуков тоже
получили высшее образование. А теперь еще у меня
есть и 11 правнуков. Но в 50 лет я тяжело заболела,
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вынуждена была уйти на низкооплачиваемую легкую работу, где проработала до пенсии.
Хочу рассказать о своем сыне, которым очень горжусь. Болеслав пошел в школу в 6 лет. Сразу были
заметны его незаурядные способности к точным
наукам. Первый ученик, председатель совета дружины, затем секретарь комсомольской организации… Гордость школы. Каждый год его награждали грамотой за отличную учебу и активное участие
в жизни школы и города. А в 11 лет его, как лучшего ученика, город наградил поездкой в Москву на
ВДНХ. Окончив школу с золотой медалью, Болеслав
поехал поступать в Томск в Политехнический институт в кирзовых сапогах и фуфайке. Поступил, и окончил с «красным дипломом». Остался работать в этом
же ВУЗе на кафедре промышленной и медицинской
электроники. Окончил аспирантуру. Последние
12 лет жизни был заведующим кафедрой. Профессор, член-корреспондент, Болеслав сделал немало:
новое научное направление в сильноточной электронике, своя школа, 88 печатных работ, 3 монографии, 76 авторских свидетельств и патентов. Имел
звание «Почетный работник высшего образования
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1944 г. Цезара (слева 2 ряд).

России», «Почетный изобретатель СССР». В Томске у
него прекрасная, дружная семья.
На протяжении всех лет, работая в ВУЗе, с приемной комиссией приезжал в свой родной город Талдыкорган, для набора студентов в Томский политехнический институт, где мы его с любовью ждали.
Приезжая в отчий дом, старался побольше сделать
для нас. А какие у него золотые руки! За что ни возьмется, все ему по плечу – построить баню, положить
кафель, провести свет, отремонтировать телевизор… 3 августа 2001 года он трагически погиб, ему
было всего 54 года. Как нам его сегодня не хватает…
Но у меня хорошие, заботливые дочери. Нина и Альвина со своими семьями живут в России, а Елена со
мной. Свих дочерей я научила всему, что умею сама:
шить, вышивать, вязать крючком и спицами, готовить и стряпать. Мои дочки с семьями каждый год
приезжают к нам в гости.
Я благодарю Бога за свою жизнь, за хорошего
мужа, с которым прожила 64 года, за прекрасных
детей, внуков и правнуков и желаю всем вам долгих
лет жизни, счастья и благополучия!
Автор: Елена Порсева,
председатель регионального культурно
-просветительного общества «Полония»

Багинская прядет пряжу.

Дорогая Пани Цезара!
Пользуясь случаем, хотим поздравить Вас с вашим 90-летним юбилеем! Благодарим Бога, что подарил Вам долгие годы жизни, наполнил своей мудростью,
чистой любовью, которые щедро изливаются на всех нас. Наши сердца полны
радостью, нежностью, любовью и огромным уважением к Вам! Дорогая тетя
Цезя! Да сохранит вас Бог в святости и благословит Вашу прекрасную жизнь,
которая умножается в ваших заботливых детях, внуках и правнуках! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, любви, мира! И наша Святая Богоматерь да
помогает Вам во всем, а Ангел-Хранитель бережет вас и ваших родных и близких
еще долгие годы. Низкий поклон Богу и Вам.
С любовью Ваши братья и сестры
прихода Святой Девы Марии г. Талдыкоргана
и Польского центра «Полония».
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Ałmatyńskie bzy

W

iększość moich wspomnień z dzieciństwa,
dotyczących zabaw na podwórku rodzinnego
domu, wiąże się z dwoma krzewami bzu (wtedy oczywiście wydawały mi się ogromnymi drzewami),
z zapachem ich kwiatów, z pięknymi bukietami na parapetach okien.
Pamiętam także, jak spacerujące po ulicy pary prosiły, aby narwać im bzu, a chłopiec, siedzący akurat na
drzewie, z uśmiechem starał się dosięgnąć gałęzi najbliższej słońca. Chłopak chwytał opadające z zerwanego bukietu kwiaty, a jego dziewczyna, wesoło
się śmiejąc, prosiła, aby ułamać jej jeszcze „właśnie o tę” gałązkę.
Jestem mieszkańcem Ałmaty. Obywatelem tego kraju. Staram się szanować
symbol miasta, w którym się urodziłem i wychowałem – jabłko, ale to
bez był dla mnie zawsze ważniejszym symbolem. Może dlatego, że sady jabłoni rosły
gdzieś na wzgórzach, a
bzy napełniały miasto
zapachem i kolorem.
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Myślałem, że bez rósł tu od zawsze. Nigdy nie zastanawiałem się nad jego pochodzeniem. Na początku nie
było ku temu powodu, a później – czasu.
W ostatnich latach, niestety trzeba to przyznać z
przykrością, ale bez zaczął znikać z miasta, jakby opuszczać je. Teraz można zobaczyć te krzewy tylko na terenach posiadłości prywatnych, ale i tych, też jest coraz
mniej. Na placach przy blokowiskach bez jest raczej
rzadkością.
Da się to wyjaśnić chyba tylko jakimiś pragmatycznymi zasadami. Miasto „rośnie” i potrzebuje nowych
mieszkań, biurowców, centrów handlowych. Lecz otaczającemu nas pięknu również należy się miejsce. W
przeciwnym razie jaki sens ma istnienie nawet najbardziej komfortowych budynków mieszkalnych, które
bez zieleni zamienią się w miejsca „do przeżycia”. Nawet
nie wspomnę o biurowcach.
Dużo wcześniej, niż ja to sobie uświadomiłem, o piękno mojego miasta zaczęli, po swojemu, troszczyć się
wspaniali, oddani do końca swojej pracy ludzie. Po to,
abym ja, jak i pozostałe dzieci, mógł dorastać w otoczeniu tego piękna, małżeństwo selekcjonerów Mariam
Sagitowa i Tadeusz Drzewicki ponad pięćdziesiąt lat
swojego życia poświęcili hodowli różnych gatunków
bzu w Ałma-Acie.
Wszystko zaczęło się w 1945 roku, kiedy zobaczywszy bukiety bzu w rękach żołnierzy-frontowców,
Mariam Sagitowa postanowiła zająć się ich hodowlą. Jej
małżonek, Polak - Tadeusz Drzewicki poparł jej inicjatywę. Są tacy ludzie, którzy po prostu mieszkają w mieście
i korzystają z niego w swoich celach, ale są i tacy, którzy
pozostawiają trwały ślad w życiu miasta, dodając mu
pewnego rodzaju szyku. To pozostaje na zawsze.
Tadeusz Drzewicki urodził się w ukraińskim mieście Humań, w 1918 roku. Kiedy miał 8 lat, jego ojca
– Wincentego Drzewickiego – aresztowano. Jak
i setki tysięcy ofiar radzieckiej represji, ojciec
Tadeusza zginął w GUŁAG-u. Wkrótce i
matkę odebrał mu nieszczęśliwy zbieg
okoliczności. Chłopiec był bardzo zdolny. Z wyróżnieniem ukończył szkołę, rozpoczął studia w Instytucie Rolniczym w Kijowie. Kiedy
zaczęła się II wojna światowa
Tadeusza Drzewickiego, jako
przyszłego cennego specjalistę, wysłano do Ałmaty-Aty. Tu kontynuował studia,
tu poznał Mariam Sagitową
– studentkę Instytutu Rolniczego. Tadeusz i Mariam znajdowali się w niebezpiecznym
położeniu, posiadali opinię
„dzieci wrogów narodu”, ale
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mimo to nadal studiowali i pracowali. Razem stworzyli rodzinę.
Los rodziny Mariam Sagitowej również nie był łatwy.
Urodziła się ona w 1923 roku, w Tomsku. W 1932 roku
rodzina przeprowadziła się do Ałma-Aty, w 1937 roku
jej ojca – Muhametgalima Sagitowa – aresztowano
i rozstrzelano. Niedługo po tym zmarła jej matka –
Mariam. Po ukończeniu kursów przygotowawczych
dla nauczycieli klas starszych, uczyła dzieci języka
rosyjskiego. Tak zarabiała na życie. Rozpoczęła studia
w Instytucie Rolniczym, gdzie poznała przyszłego małżonka – Tadeusza.
Przed wojną, w mieście rósł zwykły czteropłatkowy
bez, ale Mariam i Tadeusz postanowili przeprowadzić
hodowlę selekcyjną nowego gatunku bzu - z dużymi,
ozdobnymi kwiatostanami. W rezultacie pięćdziesięcioletniej pracy wyhodowali oni około trzystu nowych
gatunków bzu. Na terenie Stacji Badawczej Kazachskiego Instytutu Pedagogicznego stworzyli unikalny
sad bzu. Poza tym, zaczęli sadzić bzy na terenie całego
miasta. Dla zazielenienia oddali ponad 6 000 własnych
krzewów i ponad 2 500 sadzonek. Z okazji 45. rocznicy zakończenia II wojny światowej, na terenie Parku im.
28. Bohaterów-Panfiłowców powstała polana bzów,
obsadzona 45. krzewami.
Przez wiele lat organizowali wystawy bzów. Oblicze miasta uzyskało dodatkowy, indywidualny koloryt. Wśród mieszkańców Ałma-Aty pojawiła się tradycja zrywania pachnących gałęzi i wstawiania do wazonów wielkich, wiosennych, kolorowych bukietów.
W połowie lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła się
akcja rozbudowy miasta, zarówno w centrum jak i w
górnej jego części, i bez zaczęto usuwać na równi ze
starymi budowlami.
Córka Tadeusza Drzewickiego i Mariam Sagitowej,
kontynuując dzieło zmarłych rodziców, zwracała się
do akimatu miasta [Urząd miasta; przyp. tłumacza], do
ówczesnych władz oraz do organizacji pozarządowych
z prośbą o pomoc, ale zarząd miasta wolał tracić ważne
dla hodowli, wyselekcjonowane rośliny.
Tylko niewielką z nich część udało się przenieść
na nowe miejsce. Być może, na tle ogólnego boomu
budowlanego, ta cicha walka o ałmatyński bez była
niezauważalna, ale dla tych, którzy wiedzieli, ile kosztowało zachowanie owoców wieloletniej pracy selekcyjnej – było to ważną, pełną poświęcenia, sprawą. Do
walczących o bez, przychodziły listy z poparciem od
naukowców-selekcjonerów, z różnych państw świata. W 2001 roku Milada Drzewicka została zaproszona
do Watykanu, na audiencję z Papieżem Janem Pawłem
II. Tam wręczono jej Medal Watykanu. W piśmie przewodnim znalazła się następująca fraza: za mężną walkę o ocalenie sadu bzu.

Hodowla nowych gatunków bzu w Ałmaty została
przerwana. Milada Drzewicka rozpowszechnia jednak
stworzone przez jej rodziców bzy w innych państwach.
Ałmatyńskie bzy, wyhodowane przez jej rodziców
Mariam Sagitową i Tadeusza Drzewickiego, obecnie
kwitną zarówno w Polsce, jak i w Rosji oraz Anglii. W
naszym mieście natomiast, bzu jest coraz mniej. Mniej
jest teraz kwitnących krzewów, które wiosną sprawiały
tyle radości, a więcej ciągłej pogoni za sprawami dnia
codziennego i zmartwień.
Na pamiątkę pracy małżeństwa, selekcjonerów
Mariam Sagitowej i Tadeusza Drzewickiego, w Parku
im. 28. Bohaterów-Panfiłowców ustawiono pamiątkową płytę.
Autor: Jurij Serebrianskij, (z materiałów Vox populi).
Tłumaczenie: Irena Laskowska
Korekta: Agnieszka Braciszewska
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Алматинская
сирень

Б

ольшинство моих детских воспоминаний про
игры во дворе родительского дома связаны с
двумя большими кустами сирени (тогда они
казались деревьями, конечно).
Запахом цветущей сирени. Нарядными букетами
под окнами.
Мирно гуляющие по улице парочки просят наломать им цветов, и мальчик, сидящий на дереве,
с удовольствием старается дотянуться до самой
близкой к солнцу ветке. Парень ловит у арыка падающие части букета, а его девушка весело смеется и
умоляет отломить «еще вон ту» веточку.
Я стараюсь. Я алмаатинец. Горожанин. Сирень
всегда была для меня гораздо большим, чем яблони,
символом Алма-Аты, города, в котором я родился и
вырос. Может, потому, что яблоневые сады росли
где-то в предгорьях, а сирень наполняла город запахом и цветом каждую весну.
Я считал, что росла она здесь всегда. Никогда не
задумывался над ее происхождением. Сначала не
было повода, потом уже не было времени.
В последние годы сирень, к огромному сожалению,
стала исчезать из города, как будто бы покидать его.
Теперь можно встретить кусты только в частном секторе, но и частного сектора становится все меньше.
Во дворах многоэтажных домов сирень – редкость.
Это объяснимо, наверное, какими-то прагматическими законами. Город растет, нуждается в новом
жилье, административных и торговых зданиях. Но
окружающей красоте тоже необходимо уделять
место. Иначе могут потерять смысл даже самые комфортные жилые дома, превратившись в дома для
существования. Я уж не говорю об офисах.
Задолго до того, как я понял это, замечательные,
преданные своему делу люди стали заботиться о
красоте моего города по-своему. Для того, чтобы
я, как и другие дети, рос в окружении этой красоты, супруги-селекционеры Марьям Сагитова и Тадеуш Дзевицкий больше пятидесяти лет жизни отдали разведению разных сортов сирени в Алма-Ате.
Началось все в 1945 году, когда, увидев букеты сире-
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ни в руках солдат- фронтовиков, Марьям Сагитова
решила заняться ее селекцией. Супруг, поляк Тадеуш, поддержал эту инициативу. Есть люди, которые
просто живут и пользуются городом в своих целях,
а есть те, кто оставляет яркий след в жизни города,
добавляет штрихи к его портрету. Это навсегда.
Тадеуш Дзевицкий родился в украинском городе
Умань в 1918 году. Когда мальчику было восемь лет,
его отца – Викентия Дзевицкого – арестовали. Как
и сотни тысяч жертв советской машины репрессий,
отец Тадеуша сгинул в ГУЛАГе. Мать вскоре забрал
несчастный случай. Несмотря на потерю семьи,
мальчик рос способным. С отличием окончив школу,
поступил в Киевский сельскохозяйственный институт. Началась Великая отечественная война, и Тадеуша Дзевицкого отправили в Алма-Ату, как будущего ценного специалиста. Продолжать учебу. Здесь
он познакомился с Марьям Сагитовой, студенткой
сельскохозяйственного института. Тадеуш и Марьям были в грозном статусе детей врагов народа,
но они учились, работали. Создали семью. Судьба
семьи Марьям Сагитовой тоже была тяжелой. Родилась она в 1923 году в Томске. В 1932 году семья переехала в Алма-Ату, а в 1937 арестовали и расстреляли
ее отца – Мухаметгалима Сагитова. Вскоре умерла
мать Марьям. Окончив курсы подготовки учителей в
старших классах школы, она преподавала детям русский язык. Зарабатывала этим на жизнь. Поступила
в сельскохозяйственный институт. Там и познакомилась с будущим супругом – Тадеушем.
До войны в городе росла обыкновенная четырехлепестковая сирень, но Марьям и Тадеуш решили поработать над селекцией нового сорта сирени. С нарядными, крупными гроздьями цветов. В
результате пятидесятилетней работы они вывели
около трехсот новых сортов сирени. На территории испытательной станции Казахского педагогического института разбили уникальный сад сирени.
Кроме того, они стали высаживать сирень по всему городу, отдав более 6000 собственных кустов и
более 2500 черенков на озеленение. К сорокапятилетию победы на территории парка имени 28 героев-панфиловцев была заложена сиреневая поляна,
высажено сорок пять кустов сирени. Долгое время устраивались ими выставки сирени. Лицо города получило еще один индивидуальный штрих. А
у жителей Алма-Аты появились традиции ломать
пахучие ветки и ставить в вазы большие весенние
разноцветные букеты.
В середине девяностых началось бурное строительство, как в центре, так и в верхней части горо-

да, и сирень стали выкорчевывать наряду со старыми постройками.
Дочь Тадеуша Дзевицкого и Марьям Сагитовой,
Милада, продолжая дело ушедших родителей, обращалась и в городской акимат, к тогдашним властям,
и к помощи неправительственных организаций, но
город продолжал терять важные для разведения
селекционные растения.
Лишь немногие из них удавалось переносить на
новое место. Может быть, на фоне общего строительного бума эта тихая борьба за алматинскую сирень
была незаметной, но для тех, кто знал, чего стоило
сохранение многолетней селекционной работы, это
было делом важным, самоотверженным. В поддержу
боровшихся за сирень приходили письма от ученыхселекционеров из разных стран. В 2001 году Милада
Дзевицкая была приглашена в Ватикан, на аудиенцию
с Папой Иоанном Павлом Вторым. Там ей была вручена медаль Ватикана. В сопроводительном письме указана такая формулировка: «за мужественную борьбу
по спасению сиреневого сада».
Выведение новых сортов сирени в Алматы прекратилось. Но Милада Дзевицкая распространяет
сирень родителей в других странах. Алматинская
сирень, выведенная ее родителями, Марьям Сагитовой и Тадеушем Дзевицким, цветет теперь и в Польше, и в России, и в Англии. А в нашем городе сирени
все меньше. Меньше стало цветущей радости весной, больше суеты и забот.
В память о работе супругов-селекционеров Марьям Сагитовой и Тадеуша Дзевицкого в парке имени
28 гвардейцев-панфиловцев установлена мемориальная плита.
Автор: Юрий Серебрянский
(по материалам Vox populi).
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Spotkanie Wielkanocne
w Konsulacie Generalnym
RP w Ałmaty
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W

siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty
odbyło się już po raz czwarty tradycyjne spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych. Zaproszono na nie prezesów polskich organizacji, przedstawicieli Polonii, biznesu oraz współpracujących z Konsulatem Kazachów. W uroczystości uczestniczyli również:
ks. biskup Henry T. Chowaniec (O.F.M.) oraz o. Bogumił
Bednarski, proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Ałmaty.
Konsul Generalny ambasador tytularny Wiesław Osuchowski serdecznie przywitał uczestników spotkania,
opowiedział o wielowiekowej polskiej tradycji obchodów Świąt Wielkanocnych oraz złożył wszystkim najlepsze życzenia świąteczne.
Następnie zaprezentowano program artystyczny. W
pierwszej części dzieci uczące się j. polskiego w SzkoleGimnazjum nr 23, przygotowane przez nauczycielkę j.
polskiego p. Marię Książek-Zamlewską, pięknie recytowały po polsku wiersze poświęcone polskim zwyczajom
wielkanocnym. Drugą część programu wypełnił koncert
w wykonaniu zespołu dziecięcego „Krakowiaki”, działającego przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Odrodzenie” w Kirgizji. Dzieci, pod kierownictwem
prezes PSKO „Odrodzenie”, prof. Kirgiskiego Konserwatorium Narodowego, p. Zenony Ślązak-Biegalijew, przygotowały i perfekcyjnie wykonały program złożony z piosenek z repertuaru polskiej grupy „Arka Noego”, polskich
utworów ludowych oraz muzyki klasycznej (F. Chopin,
N. Smirnov). Występ małych artystów spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem. Każde z występujących dzieci otrzymało w prezencie tradycyjny polski wielkanocny
koszyczek wypełniony pisankami i słodyczami.
Po okolicznościowej modlitwie odmówionej przez
o. Bogumiła Bednarskiego, dzielono się symbolicznym
jajkiem i składano sobie świąteczne życzenia. Wielkanocne potrawy oraz świąteczny stół, nawiązujący przybraniem do polskich tradycji (jajka, pisanki, baranek,
rzeżucha, babki, mazurki) przygotowały panie pracujące w naszej placówce wspólnie z przedstawicielkami
ałmatyńskiej Polonii z Centrum Kultury Polskiej. Wszyscy uczestnicy wielkanocnego spotkania otrzymali na
pamiątkę kolorowe pisanki, przywiezione specjalnie na
tę okazję z Polski. W spotkaniu wielkanocnym uczestniczyła także ekipa TV Kazakhstan, która nakręciła reportaż z przebiegu całej uroczystości.
Autor: Ewa Osuchowska
Fotografia: Tomasz Sobczak
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Ałmatyńscy Polacy
na Śpiewającej Polonii
14 kwietnia 2013 roku, w przededniu 20. sesji
Zgromadzenia Narodów Kazachstanu, w
Kazachskim Muzyczno-Dramatycznym
Teatrze imienia Sz. Chusainova w
Kokszetau miało miejsce wielkie muzyczne
wydarzenie - III Krajowy Festiwal Polskiej
Pieśni Śpiewająca Polonia, w którym,
po raz pierwszy, wzięli udział Polacy
zamieszkujący w obwodzie ałmatyńskim.

K

okszetau - jedno z najbardziej gościnnych miast
Kazachstanu, do którego, co roku przyjeżdża tysiące turystów. Jego okolica słynie z pięknej przyrody, znajduje się tu wiele uzdrowisk oraz jezioro Borowoje. Potocznie okolica zwana jest „Kazachską Szwajcarią”.
Największe bogactwo tego miejsca stanowią jednak
ludzie. Kokszetau zamieszkuje ludność różnych narodowości. Jedną z największych grup stanowią tu Polacy, zamieszkujący te tereny od czasów deportacji przed
wojną. W Kokszetau regularnie odbywają się różnego
rodzaju imprezy polonijne, w tym muzyczne, taneczne
oraz festiwale piosenki.

Uczestnicy festiwalu z Ałmaty
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Organizatorem III Krajowego Festiwalu Polskiej Pieśni Śpiewająca Polonia był Związek Polaków w Obwodzie Akmolińskim, przy wsparciu Akmolińskiego Zgromadzenia Narodów Kazachstanu, Domu Przyjaźni,
Ambasady RP w Astanie oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wśród honorowych gości swoją obecnością zaszczycili Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Rzeczpospolitej w Kazachstanie i Kirgistanie
Jacek Kluczkowski, pracownicy Urzędu Miasta Obwodu Akmolińskiego, nauczyciele języka polskiego.
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W festiwalu brały udział zespoły, grupy oraz samodzielni wykonawcy różnych gatunków muzycznych,
którzy przybyli z wielu miast i wsi Kazachstanu - Astany, Ałmaty, Pawłodaru, Ekibastuzy, Pietropawłowska,
Aktobe, Tarazu, Kostanaju, Szortandy, Zielonego Gaju,
Kellerowki, Tajynszi, Czkałowa. Występowali artyści we
wszystkich kategoriach wiekowych. Każdy z uczestników
otrzymał dyplom oraz symboliczną nagrodę.
W tym roku, po raz pierwszy w historii festiwalu,
udział wzięli przedstawiciele Polonii z obwodu ałmatyńskiego - rodzina Guzowskich ze wsi Tonkiris, która wykonała dwa utwory w języku polskim: Barka i Płynie Wisła płynie.
Elena Guzowska jest nauczycielką w szkole muzycznej, w Talgarze, w obwodzie ałmatyńskim. Wychowuje troje dzieci – najstarszą Julię Guzowską (studentkę w Krakowie), Deminę Margaritę - uczennicę VIII klasy oraz najmłodszą Angelinę Guzowską - uczennicę III
klasy. Elena urodziła się i wychowała w polskiej rodzinie, od wczesnego dzieciństwa bardzo lubiła śpiewać.
Jej rodzice nie posiadali wykształcenia muzycznego,
ale lubili muzykę. I dlatego, kiedy córka podrosła, zapisali ją do szkoły muzycznej, do klasy fortepianu. Swoje
dzieci Elena wychowuje w poczuciu umiłowania śpiewu i muzyki. Wszystkie córki pięknie śpiewają i biorą,
wraz z matką, udział w różnych muzycznych przedsięwzięciach. Elena Guzowska jest aktywnym członkiem
Polonii. Na przestrzeni wielu lat, okazywała niezmierną pomoc w działalności kościoła katolickiego pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
we wsi Bajserke, wspomagała kościół Przenajświętszej

Trójcy w Ałmaty (podczas nabożeństwa w języku polskim), kościoły w Żanaszarze, Żetygenie, Nurze, w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tałgarze
służy jako organistka kościoła już od 18. lat. Uczyła wiernych prawidłowego śpiewu pieśni podczas Mszy Świętej, sama wcześniej wygrywała melodie pieśni kościelnych. Brała udział w różnych uroczystościach dla dzieci
i dorosłych organizowanych przez kapłanów w parafiach katolickich.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników festiwalu komfortowe warunki nie tylko podczas występów. Dano im również możliwość odbycia profesjonalnych rozmów, stworzenia artystycznych projektów oraz
nawiązania potrzebnych kontaktów.
W imieniu ałmatyńskich uczestników festiwalu,
chcielibyśmy ogromnie podziękować organizatorom,
a w szczególności przewodniczącemu Związku Polaków w Obwodzie Akmolińskim, Panu Aleksandrowi
Suchowieckiemu, Pani Ludmile Suchowieckiej oraz
wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację
i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Dziękujemy
za tę radość, którą podarowaliście wszystkim gościom
i uczestnikom festiwalu.
(Fotografie i film z festiwalu można obejrzeć i ocenić na Facebooku, wyszukując użytkownika Polonia
Kazachstanu.)
Autor: Nina Wolwacz
Tłumaczenie: Assem Tanysbekova
Korekcja: Agnieszka Braciszewska
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Алматинские поляки
на «Поющей Полонии»
Поляки Алматинской области в нынешнем году впервые приняли
участие в республиканском фестивале «Поющая Полония».
Грандиозное музыкальное событие – III Республиканский
фестиваль польской песни «Поющая Полония» – состоялся
14 апреля 2013 года, накануне 20-й сессии Ассамблеи народа
Казахстана, в городе Кокшетау в областном казахском
музыкально-драматическом театре имени Ш.Хусаинова.

Г

ород Кокшетау – один из самых гостеприимных
городов Казахстана, который ежегодно посещают тысячи туристов. Его окрестности славятся
своими богатейшими природными красотами, в том
числе курортом и озером Боровое, которое называют «казахстанской Швейцарией». Но самое большое богатство этого края – люди. На Кокчетавщине
проживают люди разных национальностей, одной
из многочисленных является польская диаспора,
переселенная сюда в годы депортации перед войной. В Кокшетау регулярно проводятся всевозмож-

Алматинские участники фестиваля
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ные общественные мероприятия, в том числе музыкальные, танцевальные и песенные фестивали.
Организаторами этого фестиваля выступило
ОО «Объединение поляков Акмолинской области», при поддержке Акмолинской Ассамблеи
народа Казахстана, Дома дружбы, Посольства
Республики Польша в Астане, фонда «Wspólnota
Polska» (Республика Польша). В качестве почетных
гостей были приглашены Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Казахстане
Яцек Ключковски, работники акимата Акмолинской области, учителя польского языка.
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В этом музыкальном празднике принимали участие коллективы, ансамбли, отдельные исполнители
различных жанров из разных городов и сел Казахстана – Астаны, Алматы, Павлодара, Экибастуза,
Петропавловска, Актобе, Тараза, Костаная, Шортанды, Зеленого Гая, Келлеровки, Тайынши, Чкалово. Возраст участников не ограничивался, дипломами и подарками были награждены все участники.
В этом году впервые в фестивале приняли участие
представители Полонии Алматинской области – это
семья Гузовских из села Тонкирис. В их исполнении
прозвучали две песни на польском языке: «Barka» и
«Płynie Wisła płynie». Елена Гузовская работает учителем музыкальной школы г.Талгар Алматинской
области, одна воспитывает троих детей: Гузовскую
Юлию (студентка, г.Краков), Демину Маргариту
– ученицу 8 класса, Гузовскую Ангелину – ученицу 3 класса. Елена родилась и выросла в польской
семье, с самого раннего детства очень любила петь,
ее родители не имели музыкального образования,
но очень любили песню, поэтому, когда дочь подросла, отвели ее в музыкальную школу на класс фортепиано. И своих детей воспитывает в любви к песне
и музыке. Все они прекрасно поют и участвуют вместе с мамой в различных музыкальных праздниках.
Елена Гузовская является активным членом Полонии, на протяжении многих лет оказывала посиль-

ную помощь католическим приходам Успения Пресвятой Богородицы с.Байсерке, Пресвятой Троицы в
г.Алматы (во время богослужения на польском языке), а также периодически в с. Жанашар, Жетыген,
Нура, а в приходе «Успения Пресвятой Богородицы»
в г.Талгар служит церковным органистом уже 18-й
год. Она обучала прихожан правильному песнопению на Святых Мессах, разучивая костельные песни.
Принимала участие в различных мероприятиях для
детей и взрослых, которые организовывали священники католических приходов.
Во время фестиваля организаторами была создана комфортная атмосфера для профессионального
общения и исполнения, создания творческих проектов и налаживания деловых отношений. От имени наших участников фестиваля хочется выразить
большую благодарность организаторам, лично
руководителю объединения поляков Акмолинской
области Александру Суховецкому, Людмиле Суховецкой, и всем, кто принимал участие в организации и проведении этого мероприятия, за праздник,
который они подарили всем участникам и гостям.
Посмотреть фото и видео с фестиваля можно на
странице «Polonia Kazachstanu» в сети Facebook и
поставить свои оценки.
Автор: Нина Вольвач
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Fotografia: T. Sobczak

Odsłonięcia popiersia
Jerzego Rutkowskiego

5

.06.2013 r. w Państwowym Akademickim Rosyjskim Teatrze Dramatycznym im. M. Lermontowa,
z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty,
odbyło się odsłonięcie popiersia Jerzego Rutkowskiego (1890-1970) - wybitnego Polaka, aktora i reżysera,
założyciela i dyrektora Rosyjskiego Teatru Dramatycznego w byłej stolicy Kazachstanu, m. Ałma-Ata. Autorem rzeźby jest znany polski artysta Gustaw Hadyna,
natomiast sponsorami: Konsulat Generalny RP w Ałmaty oraz kazachstański oddział firmy SELENA.
J. Rutkowski urodził się 21.11.1890 r. w Warszawie w
znanej rodzinie aktorskiej. Jego ojciec Ludwik Rutkowski był aktorem w warszawskim Teatrze Narodowym.
Jerzy Rutkowski poświęcił 35 lat życia i twórczej działalności Kazachstanowi, który stał się dla niego drugą ojczyzną. W Kazachstanie nie tylko kontynuował
rodzinne tradycje teatralne, ale zbudował rodzinny zespół który tworzył z żoną Jelizawietą Kruczyniną – aktorką teatralną oraz z córką - Haliną Rutkowską – teatrologiem. To wyjątkowe wydarzenie kulturalne zgromadziło w murach Teatru ponad 250 osób.
Wśród licznie przybyłych gości byli: Igor Musalimow,
Dyrektor Przedstawicielstwa MSZ RK w Ałmaty, reprezentanci Zgromadzenia Narodu Kazachstanu w Ałmaty,
działacze kultury, aktorzy, dyrektorzy kazachstańskich
teatrów, członkowie polonijnych organizacji, przedstawiciele firmy SELENA oraz pracownicy Konsulatu Generalnego RP i WPHI Ambasady RP z siedzibą w Ałmaty.
Część oficjalną rozpoczęło wystąpienie p. Jurija
Jakuszewa, dyrektora Państwowego Akademickiego
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Rosyjskiego Teatru Dramatycznego im. M. Lermontowa. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił ambasador tytularny Wiesław Osuchowski, Konsul
Generalny RP w Ałmaty, który m.in. podkreślił ogromny wkład wielkiego Polaka Jerzego Rutkowskiego w
rozwój kultury i rozkwit życia teatralnego w Kazachstanie. Konsul Generalny zwrócił również uwagę, na wielką
umiejętność J. Rutkowskiego, który działając na granicy
trzech kultur: polskiej, rosyjskiej i kazachskiej, z wyjątkowym wyczuciem łączył je w swojej pracy, okazując każdej z nich należyty szacunek. Szczególnie wzruszające
były wystąpienia uczniów, wychowanków i kolegów J.
Rutkowskiego: Jurija Jakuszewa, Naty Byszuk i Narimana Karażigitowa, którzy dzielili się swymi wspomnieniami o wielkim aktorze i reżyserze z uczestnikami spotkania. Artyści miasta Ałmaty wraz z aktorami Teatru im. M.
Lermontowa przygotowali część artystyczną, w której
znalazły się m.in. wiersze polskich poetów oraz polskie
i kazachskie pieśni ludowe. Uroczystości towarzyszyła
wystawa poświęcona J. Rutowskiemu oraz jego rodzinie,
złożona z archiwalnych fotografii, starych afiszów teatralnych, a także bezcennych pamiątek – przedmiotów należących do rodziny Rutkowskich oraz rekwizytów teatralnych wykorzystywanych podczas spektakli reżyserowanych przez założyciela Teatru. Odsłonięcie popiersia
odbyło się w przeddzień zaplanowanych uroczystych
obchodów 80. rocznicy powołania do życia w 1933 r.
Rosyjskiego Teatru Dramatycznego w Ałma-Acie, którego kontynuatorem jest obecny Państwowy Akademicki
Rosyjski Teatr Dramatyczny im. M. Lermontowa.
Odsłonięcie popiersia Jerzego Rutkowskiego stało się
znaczącym wydarzeniem w życiu kulturalnym Ałmaty.
Było ono przypomnieniem o wkładzie Polaków w rozwój kazachstańskiej kultury. Dzięki inicjatywie Konsulatu Generalnego RP mieszkańcy byłej stolicy Kazachstanu dowiedzieli się, że to właśnie Polak – Jerzy Rutkowski był założycielem i pierwszym dyrektorem jednego z
czołowych teatrów w Kazachstanie - Rosyjskiego Teatru
Dramatycznego w Ałma - Acie i że to właśnie jemu udało się stworzyć podwaliny teatralnego życia ówczesnej
stolicy Kazachstanu. Rutkowski był bowiem wychowawcą całej plejady kazachstańskich aktorów teatru i
kina (profesjonalna szkoła aktorska powstała w Ałma-Acie dopiero w 1938 r.)
Autor: Ewa Osuchowska
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Фото: Томаш Собчак

Открытие бюста
Юрия Рутковского

5

июня 2013 г. в Государственном академическом русском театре драмы им. М.Лермонтова,
по инициативе Генерального консульства РП в
Алматы, состоялось открытие бюста Юрия Рутковского (1890-1970 гг.) – выдающегося Поляка, актера
и режиссера, основателя и директора русского драматического театра бывшей столицы Казахстана – г.
Алма-Аты. Автор скульптуры – известный польский
скульптор Густав Хадына, а спонсоры: Генеральное
консульство РП в Алматы и казахстанский филиал
фирмы SELENA.
Рутковский родился 21.11.1890 г. в Варшаве в
известной актерской семье. Его отец Людвик Рутковский был актером в Национальном театре в Варшаве. Юрий Рутковский посвятил 35 лет жизни и
творческой деятельности Казахстану, который стал
для него второй Родиной. В Казахстане он не только
продолжил семейные традиции, но и создал семейный коллектив с женой Елизаветой Кручининой –
театральной актрисой, и дочерью Галиной Рутковской – театроведом.
Это значительное культурное событие собрало в стенах театра более 250 человек. Среди гостей
были: Игорь Мусалимов, директор Представительства МИД РК в Алматы, представители Ассамблеи народа Казахстана в Алматы, деятели культуры, актеры,
директора казахстанских театров, сотрудники Генерального консульства РП и ОСТИ Посольства РП с
офисом в Алматы. Официальная часть началась с
выступления г-на Юрия Якушева, директора Государ-

ственного академического русского театра драмы
им. М.Лермонтова. Затем с речью выступил титулярный посол Веслав Осуховски, Генеральный консул
РП в Алматы, который подчеркнул огромный вклад
великого Поляка Юрия Рутковского в развитие культуры и расцвет театральной жизни в Казахстане. Генеральный консул обратил особое внимание на великий талант Ю.Рутковского, который, работая на границе трех культур: польской, русской и казахской, с
исключительным чутьем соединял их в своей работе, относясь к каждой из них с должным уважением.
Особенно трогательными были выступления
учеников, воспитанников и коллег Ю.Рутковского:
Юрия Якушева, Наты Бышук и Наримана Каражигитова, которые поделились с участниками встречи своими воспоминаниями о великом актере и
режиссере. Артисты Алматы вместе с актерами театра им. М.Лермонтова подготовили артистическую
часть, где прозвучали стихи польских поэтов, а также польские и казахские народные песни. В рамках
торжеств была подготовлена выставка, посвященная Ю.Рутковскому и его семье, где были представлены архивные фотографии, старые театральные
афиши, бесценные реликвии – вещи, принадлежавшие семье Рутковских, а также театральные реквизиты, которые использовались во время спектаклей, поставленных основателем театра.
Открытие бюста состоялось за день до запланированных торжеств по случаю 80-летия открытия в
1933 г. Русского драматического театра в Алма-Ате,
продолжателем которого является в настоящее
время Государственный академический русский
театр драмы им. М.Лермонтова.
Открытие бюста Юрия Рутковского стало значительным событием в культурной жизни Алматы.
Оно стало напоминанием о вкладе поляков в развитие казахстанской культуры. Благодаря инициативе Генерального консульства РП, жители бывшей
столицы Казахстана узнали, что именно поляк Юрий
Рутковский был основателем и первым директором
одного из ведущих театров Казахстана – Русского
драматического театра в Алма-Ате – и что именно
ему удалось заложить фундамент театральной жизни тогдашней столицы Казахстана. Рутковский воспитал целую плеяду казахстанских артистов театра
и кино (профессиональная актерская школа возникла в Алма-Ате только в 1938 г.).
Автор: Эва Осуховска
Перевод: Сауле Ахметова
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Odsłonięcie tablicy
pamiątkowej im.
Adolfa Januszkiewicza
w Szkole-Gimnazjum nr 23
w Ałmaty

Z

inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty,
w Szkole-Gimnazjum nr 23 w Ałmaty odbyło się
uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji
nadania polskiej klasie imienia polskiego zesłańca, Adolfa
Januszkiewicza. Patron polskiej klasy - Adolf Januszkiewicz (1803 – 1857) to polski patriota, etnograf, zbieracz
pieśni, legend i wierzeń kazachskich, autor „Dzienników
i listów z podróży po stepach kirgiskich”. Opisy etnograficzne i geograficzne zawarte w dziennikach przedstawiają ogromną wartość dla współczesnych badaczy,
bowiem mają walor dokumentu historycznego z dziejów państwa i kultury kazachskiej. Uczeni kazachscy stawiają je w rzędzie najwybitniejszych i najcelniejszych
monografii poświeconych życiu i obyczajom narodu
kazachskiego.
W uroczystości uczestniczyli: Konsul Generalny RP
w Ałmaty, ambasador tytularny Wiesław Osuchowski
wraz z pracownikami placówki, p. Witold Graboś – wice-
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przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, p.
prof. Stefan Pastuszka – członek KRRiT, dyrektor Szkoły – Gimnazjum nr 23 w Ałmaty – p. Maruar Narbajewa,
przewodniczący Centrum Kultury Polskiej w Ałmaty – p.
Oleg Czerwiński, przewodnicząca Polskiego Kulturalno
-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Więź” – p. Irina Jewtiuszkina, przedstawiciele grona pedagogicznego szkoły, reprezentanci Polonii oraz uczniowie. Po
uroczystym odsłonięciu tablicy goście obejrzeli polską
klasę, w której młodzież uczy się języka polskiego. Klasa została odnowiona i częściowo wyposażona ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i jest aktualnie jednym z najładniejszych pomieszczeń w szkole. Następnie w sali widowiskowej Szkoły-Gimnazjum
nr 23 odbyła się druga część uroczystości, poświecona patronowi polskiej klasy, Adolfowi Januszkiewiczowi. Uczestników powitała p. dyrektor Maruar Narbajewa. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Konsul
Generalny RP, p. Wiesław Osuchowski. Głos zabrali także: wiceprzewodniczący KRRiT, p. Witold Graboś oraz
p. prof. Stefan Pastuszka, którzy ponadto przekazali na
ręce p. Dyrektor nagrania dzieł polskiej literatury oraz
polskie książki. Spotkanie zakończyła część artystyczna poświecona Adolfowi Januszkiewiczowi, w wykonaniu młodzieży uczącej się języka polskiego. Występ
przygotowała nauczycielka j. polskiego – p. Maria Książek - Zamlewska.
Autorzy: Agnieszka i Daniel Braciszewscy
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Польскому классу
школы-гимназии № 23
присвоено имя
Адолфа Янушкевича

11

мая состоялось открытие мемориальной таблички по случаю присвоения польскому классу алматинской школы-гимназии
№23 имени польского ссыльного Адольфа Янушкевича
(1803-1857), польского патриота, этнографа, собирателя казахских песен и легенд, автора «Дневниковых
записей из путешествия по степям киргизским». Этнографические и географические данные, собранные
Адольфом Янушкевичем, представляют огромный
интерес и важность для изучения истории, жизни государства и культуры казахов. Ученые Казахстана ставят
его монографии в ряд важнейших источников, посвященных жизни и обычаям казахского народа.
В церемонии открытия приняли участие: Генеральный консул Республики Польша в Алматы, титулярный посол Веслав Осуховский и сотрудники Консулата, пан Витольд Грабощ, вице-председатель Всепольского совета радиовещания и телевидения, член

этого совета профессор Стефан Пастушка, директор
школы-гимназии №23 Маруар Нарбаева, председатель Польского центра культуры г.Алматы Алматы
Олег Червинский, председатель общества «Вензь»
Ирина Евтюшкина, члены педагогического коллектива школы, представители Полонии и ученики.
После открытия мемориальной таблички гости
осмотрели класс, в котором молодежь занимается
изучением польского языка. Кабинет был оснащен и
частично обновлен на средства Министерства иностранных дел РП, и является одним из самых лучших
классов в школе. После этого в актовом зале началась другая часть торжества, посвященная Адольфу
Янушкевичу. Участников поприветствовала директор школы Маруар Нарбаева. Обстоятельную речь
произнес пан Веслав Осуховский, Генеральный консул Республики Польша в Алматы. Слово брали профессор Стефан Пастушка и пан Витольд Грабощ,
которые передали в руки директору польские книги
и аудиокниги. Встречу завершила концертная часть,
посвященная Адольфу Янушкевичу, подготовленная
учениками школы-гимназии. Их выступление подготовила учитель польского языка школы пани Мария
Ксенжек-Замлевска.
Авторы: Агнешка и Даниэль Брацишевские
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Polski u Pani Marii –
zawsze na 5+
W Szkole - Gimnazjum Nr 23 w Ałmaty pracuje już drugi rok. Ciągle
zajęta i oddana pracy. Zabiegana, ale zawsze uśmiechnięta. Mimo
natłoku zajęć, w szkole z uczniami i wieczorami na zajęciach
dla dorosłych, nigdy nie odmawia pomocy. Pedagog z kwi i kości,
organizatorka wielu uroczystości, ambasadorka polskiej kultury –
Pani Maria Książek-Zamlewska.
- Pani Mario, z tego, co mi wiadomo, szkoła w Ałmaty nie jest pierwszym miejscem w Kazachstanie, w którym uczy Pani języka polskiego. Jakie były Pani pierwsze doświadczenia związane z tym miejscem?
- Rzeczywiście, Ałmaty
W Szkole - Gimnazjum Nr 23 są dwie polskie klasy, w to nie pierwsze moje miejktórych uczy się 22 uczniów. W ramach programu sce pracy w Kazachstanie.
nauczania, młodzież uczy się języka polskiego, W latach 2009-2011 prapolskiej literatury, historii, geografii, kultury i języka
cowałam w Domu Przybiznesu. Jest to jedyna tego typu placówka w
jaźni w Pawłodarze. BarKazachstanie
dzo miło wspominam tamten okres. Dobrze mi się
tam pracowało. Przyjaźniłam się z Polakami i Kazachami. Dużą pomoc okazał mi także przewodniczący Związku Polaków w Kazachstanie Witalij Święcicki. To świetny
organizator i manager. Razem udało nam się zrobić dużo
dobrego. To tam również nauczyłam się języka rosyjskiego. Uczył mnie nauczyciel Rosjanin, za co teraz jestem mu
bardzo wdzięczna.
- A jak Pani wspomina pierwszy okres w Ałmaty?
- Pierwszy okres w Ałamty, wbrew moim oczekiwaniom, nie okazał się łatwy. Wszystko tu było nowe. W
krótkim czasie musiałam się nauczyć – jak wypełniać
dzienniki, pisać sprawozdania, analizy, protokoły lekcji wychowawczych, zebrań z rodzicami itd. Jednak nie
zostałam sama z tymi problemami. Pomogła mi dyrekcja, nauczyciele i młodzież.
- Jest Pani nauczycielką z wieloletnim stażem pracy.
Czy można powiedzieć, że polskie szkoły i praca w nich
różnią się od tej w Kazachstanie?
- Oczywiście. W Polsce wszystko jest prostsze. Nie ma
takiej biurokracji. Nauczyciel ma dużą swobodę w wyborze programu nauczania, podręcznika. Odpowiada tylko
za wyniki nauczania. Tutaj, nie tylko należy się wykazać
dobrymi wynikami, trzeba także wypełnić dziesiątki tabelek, napisać wiele sprawozdań i to one w decydującym
stopniu wpływają na ocenę pracy nauczyciela.
- Szkoła - Gimnazjum Nr 23 od lat znane jest z tego,
że uczą w niej polscy nauczyciele. Jak Panią przyjęto w
poczet miejscowego grona pedagogicznego?
- Przyjęto mnie bardzo dobrze. Pani dyrektor Margarita
Akmułajewna Narbajewa bardzo dba o nauczycieli swojej szkoły. Całe grono pedagogiczne pomagało mi, wspierało mnie w trudnych sytuacjach. Jestem im za to ogromnie wdzięczna.
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Budynek Szkoły – Gimanzjum Nr 23 w Ałmaty

Dla Pani Marii od uczniów
• Od pierwszego spotkania, jak i w ciągu całej
znajomości, nie można przestać się dziwić, ile ten
wspaniały człowiek ma w sobie energii.
• Pani Maria jest nauczycielką o nieograniczonej
wiedzy, którą przekazuje swoim uczniom, nie
tylko z zakresu języka polskiego, ale także z historii,
geografii, kultury Polski.
• Dziękujemy za ciągłą troskę o swoich uczniów, za
to, że wspólnie z nimi przeżywa wszelkie sytuacje i za
jej bezcenną pomoc, dzięki której przed wszystkimi
jej uczniami otwierają się perspektywy, które
wcześniej nie były dla nich osiągalne.
• O takim człowieku nie da się zapomnieć. Jej
siła, którą wkłada w czynienie ludziom dobra jest
bezcenna.
• Chcemy życzyć Pani Marii dobrego zdrowia,
energii, szczęścia rodzinnego i wszelkiej pomyślności.

- W szkole istnieje klasa specjalnie wyznaczona do
nauki języka polskiego. Jak Pani ocenia warunki, które
zastała Pani po przyjeździe, a jak to wygląda na dzień
dzisiejszy?
- Zajęcia odbywają się w gabinecie języka polskiego.
Cóż ja mogę powiedzieć na temat warunków w jakich,
po przyjeździe, przyszło mi pracować… Każdy nauczyciel
urządza gabinet po swojemu. Mnie ta sala nie przypadła
do gustu. Choć była dobrze wyposażona, nie czułam się w
niej zbyt komfortowo. Marzyłam o większym pomieszczeniu, ciepłym, przytulnym. Dzięki pomocy Konsula Generalnego Pana Wiesława Osuchowskiego, Pani Konsul Barbary Kaczmarczyk oraz Pani Dyrektor udało mi się to marzenie zrealizować. Dzięki finansowemu wsparciu Konsulatu
Generalnego RP w Ałamty wyremontowano i wyposażono salę. 11 maja br. odbyła się uroczystość nadania sali
imienia Adolfa Januszkiewicza – polskiego patrioty, przyjaciela Adama Mickiewicza, który żył i pracował w Kazachstanie i zapisał się na kartach historii tego narodu.
- Jaką przyszłość mogą planować uczniowie, którzy
ukończyli Szkołę - Gimnazjum Nr 23 w Ałamty i na ich
świadectwach, oprócz ocen ze standardowych przedmiotów, znajdują się oceny z języka polskiego? Czy
mogą liczyć na uczestnictwo w specjalnych progra-
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mach stypendialnych? A może takie świadectwa ułatwiają drogę na studia w Polsce?
- Większość moich wychowanków marzy o studiach w
Polsce. Mają oni szansę na otrzymanie Stypendium Rządu Polskiego, ponieważ 90 procent z nich posiada polskie
pochodzenie. Świadectwo nie odgrywa tu większej roli,
należy przede wszystkim wykazać się wiedzą.
- Polska i Kazachstan to dwa dość różniące się kulturowo i mentalnie kraje. Jakie wrażenia o Polsce mają
Pani uczniowie? Czy lekcje języka polskiego są dla nich
jednymi z wielu, czy raczej pobudzają do pogłębiania
wiedzy o naszym kraju?
- Moi uczniowie niemało wiedzą o Polsce, ponieważ na
zajęciach dużo rozmawiamy o kulturze, tradycjach, obyczajach. Oprócz tego uczą się historii, geografii i kultury
Polski. Nasze rozmowy pobudzają ich wyobraźnię i skłaniają do szukania odpowiedzi na nurtujące ich pytania w
Internecie. Później zadają wiele pytań, by sprawdzić wiarygodność zdobytych w ten sposób informacji. Dodam, że
czasem muszę się dobrze zastanowić, zanim odpowiem,
bo pytania bywają podchwytliwe. Nigdy nie odmawiam
udzielenia odpowiedzi, jeśli pytania nie są zbyt osobiste. A
i takie bywają. Myślę, że zaplanowany letni wyjazd do Polski dojdzie do skutku i młodzież będzie miała okazję zweryfikować swą wiedzę z polską rzeczywistością.
- Dla pedagoga z kwi i kości szkoła niewątpliwie stoi
na pierwszym planie, ale jest również czas wolny od
pracy. Czy południowa stolica Kazachstanu odkryła
przed Panią jakieś szczególnie bliskie sercu miejsca?
Można powiedzieć o takich ulubionych lub najbardziej
przez Panią odwiedzanych?
- Czasu wolnego mam niewiele, co nie znaczy, że nie spotykam się ze znajomymi. Chodzę do teatru, uwielbiam samotne, niedzielne wycieczki po mieście. Wtedy chodzę tam, gdzie
chcę. Oglądam to, co mnie interesuje. Jestem osobą bardzo
towarzyską, ale czasem chcę pobyć sama ze sobą. Jakie miejsca najchętniej odwiedzam? Trudno wskazać jedno ulubione
miejsce… Lubię ałmatyńskie parki. W niedzielę rano można
tam spokojnie posłuchać śpiewu ptaków, podziwiać przyrodę, podumać…
- Jednym z obowiązków nauczyciela z Polski jest
również współpraca z miejscową Polonią. Jakie wskazówki lub rady chciałaby Pani przekazać organizacjom
w Ałmaty?
- Nauczyciel powinien znaleźć wspólny język z Polonią.
Często spotykam się z jej przedstawicielami na zajęciach,
z okazji różnych imprez kulturalnych, świąt… Cóż mogę
powiedzieć na temat działających tu organizacji polonijnych? Szkoda, że nie mogą lub nie chcą znaleźć wspólnego

języka. Nie umieją współpracować ze sobą. Można by zrobić wiele dobrego.
Proponuję, aby odłożyć na
bok uprzedzenia i pretensje.
Pokazać, że można zrobić
coś ponad podziałami. Wtedy można liczyć na sukces. Uroczystość nadania sali im. A. Januszkiewicza (11.05.13).
Środowisko polonijne moż- Na zdjęciu: Konsul Generalny RP w Ałamty Wiesław Osuna zaktywizować. Należy chowski, wiceprzewodniczący KRRiT Witold Graboś oraz
tylko uważnie słuchać ludzi Pani Maria
i namawiać ich do działania. Mniej krytykować, więcej chwalić. W środowisku polonijnym jest wiele wartościowych, interesujących osób. Jeden
człowiek niewiele zrobi, ale jeśli zbierze się grupa, która ma
ciekawe pomysły i entuzjazm, może zarazić nim innych.
Trzeba tylko uwierzyć w sukces.
- Intensywna praca wyczerpuje i jednocześnie daje
nadzieje na wymarzony i
zasłużony wypoczynek.
Czy zdradzi nam Pani
swoje plany na tegoroczne wakacje?
- W tym roku pracowałam bardzo intensywnie. Obecnie zajmuję się
sprawami
związanymi
z Kartą Polaka, repatriacją – pomagam wypełnić
ankiety, tłumaczę dokumenty. Do tego dochodzą
obowiązki w szkole – atestacja, urządzanie gabinetu języka polskiego, przygotowanie młodzieży do
egzaminów na studia w
Polsce, organizowanie let- Pani Maria, prof. Stefan Pastuszka oraz Pani dyrektor
niego wyjazdu… Trochę Maruar Achmułłajewna Narbajewa (11.05.13)
się tego zebrało. Marzę o
urlopie. W czerwcu wybieram się z wnuczką nad polskie morze. W lipcu chciałabym pojechać do Islandii i na
Grenlandię. W sierpniu, jeśli wszystko dobrze pójdzie,
będę w Krakowie z naszą młodzieżą. To tylko plany… A
co będzie? Pokaże czas…
Z Panią Marią Książek-Zamlewską rozmawiała
Agnieszka Braciszewska
Fotografia: Daniel Braciszewski
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Польский
у Пани Марии –
всегда на 5+
В школе-гимназии №23 в Алматы она работает уже второй год.
Непрерывно занятая и преданная работе. Занятая, но всегда
улыбающаяся. Несмотря на большое количество занятий, в
школе с учениками и вечерами на занятях для взрослых, никогда
не отказывает в помощи. Педагог по велению сердца, по крови,
организатор многих торжеств, посол польской культуры – пани
Мария Ксенжек-Замлевска.
– Пани Мария, насколько мне известно, школа в
Алматы – не первое место в Казахстане, в котором
Вы учите польскому языку. Какие были Ваши первые
опыты, связанные с этой работой в Казахстане?
– Действительно, Алматы – это не первое мое
место работы в Казахстане. В 2009-2011 годах я
работала в Доме дружбы в Павлодаре. Я очень мило
вспоминаю тот период. Хорошо мне там работалось. Я дружила с поляками и казахами. Большую
помощь оказал мне также председатель СоюВ школе-гимназии №23 – два польских класса,
за
поляков Казахстана
в которых учатся 22 ученика. В рамках учебной
Виталий
Свинцицкий.
программы молодежь изучает польский язык,
Это
замечательный
польскую литературу, историю, географию,
организатор и менедкультуру и деловой язык. Это единственное
жер. Вместе удалось нам
учебное заведение подобного типа в Казахстане
сделать много хорошего. Там также я выучила
русский язык. Учил меня
учитель-россиянин, за
что теперь я ему очень
благодарна.
– А как Вы вспоминаете первое время в
Алматы?
– Первое время в Алматы, вопреки моим ожиданиям, оказалось нелегко. Все здесь было новое.
Я была вынужденна быстро изучить, как заполнять школьные дневники, писать отчеты,
анализы,
протоколы
воспитательных уроков, собраний с родителями и т. д. Я, однако, не
осталась наедине с этими проблемами. ПомоПани Мария читает стихи Виславы Шимборской во
гли мне дирекция, учитевремя конкурса
ля и молодежь.
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Школа-гимназия №23
Для пани Марии от учеников
• С момента первой встречи и на протяжении
всего знакомства не перестаешь удивляться
этому прекрасному энергичному человеку.
• Пани Мария, учитель с неисчерпаемыми
знаниями, которые она передает своим ученикам
не только по польской филологии, но и по истории,
географии, культуре Польши.
• В общении с ней испытываешь большую
благодарность за ее постоянное беспокойство
за своих учеников, ее сопереживания за них и за
ее бесценную помощь, благодаря которой перед
всеми ее учениками открываются перспективы,
которые ранее были недоступны.
• Такого человека невозможно забыть, ее вклад в
добро, посвященный людям, бесценен.
• Хотим пожелать пани Марии крепкого здоровья,
энергии, семейного счастья и благополучия.

– Вы учитель с многолетним опытом работы.
Можно ли сказать, что польские школы и работа в них отличается от такой же работы в Казахстане?
– Конечно. В Польше все проще. Нет такой бюрократии. У учителя большая свобода в выборе учебной программы, учебника. Он отвечает только за
успеваемость. Тут не только полагается зарекомендовать себя хорошими результатами, надо
также заполнить десятки таблиц, написать много
отчетов, и это они в решающей степени влияют на
оценку работы учителя.
– Школа-гимназия №23 много лет известна тем,
что в ней преподают польские учителя. Как принял
Вас местный преподавательский состав?
– Приняли меня отлично. Госпожа директор Маргарита Акмулаевна Нарбаева очень заботится об
учителях своей школы. Весь педагогический состав
помогал мне, поддерживал в сложных ситуациях. Я
им за это чрезвычайно благодарна.
– В школе существует класс, специально предназначенный для преподавания польского языка. Как
вы оценивает условия, которые застали после Вашего приезда, а как это выглядит сегодня?
– Занятия проходят в кабинете польского языка. Что я могу сказать насчет условий, в которых
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по приезду пришлось мне работать… Каждый учитель устраивает кабинет по-своему. Мне этот
класс не подошел по вкусу. Хотя был хорошо оборудован, я не чувствовала себя в нем слишком комфортно. Я мечтала о более большом помещении,
теплом, уютном. Благодаря помощи Генерального консула Веслава Осуховского, консула Барбары
Качмарчык и директора школы удалось мне эту мечту осуществить. Благодаря финансовой поддержке Генерального консульства РП в Алматы, отремонтировали и оборудовали этот класс. 11 мая
2013 года состоялось торжество присвоения классу
имени Адольфа Янушкевича – польского патриота,
друга Адама Мицкевича, который жил и работал в
Казахстане и вписан в историю этой нации.
– Какое будущее могут планировать ученики,
которые окончили школу-гимназию №23, и в их
аттестатах, кроме оценок по стандартным предметам, находятся оценки по польскому языку?
Могут ли они рассчитывать на участие в специальных стипендиальных программах? Или такие
аттестаты облегчают дорогу к получению высшего образование в Польше?
– Большинство из моих воспитанников мечтают об учебе в вузах Польши. Они имеют возможность получить стипендию польского правительства, потому что 90 процентов из них имеют
польское происхождение. Аттестат не играет
здесь большой роли, надо, прежде всего, зарекомендовать себя знаниями.
– Польша и Казахстан – это две страны, достаточно отличающиеся друг от друга культурно и
ментально. Какие впечатления о Польше у Ваших
учеников? Уроки польского языка для них являются одними из многих, а, может, скорее побуждают
к углублению знаний о нашей стране?
– Мои ученики немало знают про Польшу, потому что мы на занятиях много разговариваем о культуре, традициях, обычаях. Кроме того, они изучают
историю, географию и культуру Польши. Наши разговоры возбуждают их воображение и склоняют к поискам ответов на волнующие их вопросы в интернете. Позже они задают много вопросов, чтобы проверить достоверность полученной таким образом
информации. Добавлю, что иногда мне надо хорошо
подумать, прежде чем я смогу ответить, потому
что вопросы бывают каверзные. Я никогда не отказываюсь от ответов, если вопросы не слишком личные. Да, и такое бывает. Я думаю, что запланированная летняя поездка в Польшу осуществится, и
у молодежи возникнет возможность сопоставить
свои знания с польской действительностью.
– Для педагога по велению сердца школа,
несомненно, стоит на первом плане, но существует также и свободное время. Возможно, южная
столица Казахстана открыла перед Вами какие-то
особенно родственные сердцу места? Можно сказать о каких-то любимых или наиболее Вами посещаемых?
– У меня свободного времени немного, но это не
значит, что я не встречаюсь со знакомыми. Я посещаю театр, обожаю самостоятельные экскурсии

по воскресеньям по городу. Я тогда хожу там,
где я хочу. Я смотрю то,
что меня интересует. Я очень общительный человек, но я временами хочу побыть сама
с собой. Какие места
наиболее охотно посещаю? Сложно показать
одно любимое место…
Люблю
алматинские
парки. В воскресное утро
можно там спокойно
послушать пение птиц,
восхищаться природой, Пани Мария со своими учениками
размышлять …
– Одной из обязанностей учителя из Польши
является также сотрудничество с местной полонией. Какие подсказки или советы Вы бы дали польским обществам в Алматы?
– Учитель должен найти общий язык с полонией.
Я часто встречаюсь с ее представителями на занятиях, по случаю разных культурных мероприятий,
праздников… Что я могу сказать насчет действующих здесь полонийных организаций? Жалко, что
не могут они или не хотят найти общий язык. Не
умеют сотрудничить между собой. Можно сделать
много хорошего. Я предлагаю, чтобы отложить в
сторону предубеждения и претензии. Показать, что
можно сделать что-то, не делясь. Тогда можно рассчитывать на успех. Полонийную среду можно активизировать. Надо только внимательно слушать
людей и побуждать их к действию. Меньше критиковать, больше хвалить. В полонии много положительных, интересных людей. Один человек немного
сделает, но если соберется группа, у которой интересные мысли и энтузиазм, то может заразить им
других. Надо только поверить в успех.
– Интенсивная работа исчерпывает и одновременно дает надежды на отдых, о котором долго
мечтаешь и который заслужен. Можете ли Вы раскрыть свои планы на ближайшие каникулы?
– В этом году я работала очень интенсивно. Сейчас я занимаюсь делами, связанными с оформлением
Карт поляка, репатриацией – помогаю заполнять
анкеты, перевожу документы. К тому же исполняю
свои обязанности в школе: аттестация, обустройство кабинета польского языка, подготовка молодежи к экзаменам на учебу в Польшу, организация летнего отъезда… Немного этого собралось. Я мечтаю
об отпуске. В июне я собираюсь с внучкой на польское
море. В июле хотелось бы поехать в Исландию и Гренландию. В августе, если все получится, буду в Кракове с нашей молодежью. Это только планы… А что
будет? Покажет время…
С пани Марией Ксёнжек-Замлевской беседовала
Агнешка Брачишевска.
Фото: Даниэль Брачишевски
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Czasowniki IV
koniugacji (-em, -esz)
Wzór odmiany czasownika IV koniugacji
Czasownik jeść w czasie teraźniejszym
Osoba
1 os. ja
2 os. ty
3 os.
on,
ona, ono

Liczba pojedyncza
jem
jesz

je

Osoba
1 os. my
2 os. wy
3 os.
oni,
one

I. Podane czasowniki proszę użyć w odpowiedniej
osobie, w czasie teraźniejszym. (Поставьте глаголы
в соответствующем лице настоящего времени)
1. Czy (ty, jeść) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dużo owoców i warzyw?
2. My (wiedzieć) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o chorobie twojej babci.
3. Czy (wy, umieć). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naprawić ten samochód?
4. Dlaczego wy nie (rozumieć). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tego zadania?
II. Proszę wstawić przepuszczone wyrazy (Вставьте
пропущенные слова)
Słowa: wiedzieć, rozumieć, umieć, jeść
1. Nasze dzieci nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
truskawek, mają alergię.
2. My nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mówić po chińsku.
3. Czy wy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
gdzie oni mieszkają?
4. Czy ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o czym oni rozmawiają?
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Liczba mnoga
jemy
jecie
jedzą

III. Proszę wybrać odpowiedni czasownik i podać
go we właściwej formie gramatycznej. (Выберите
пожалуйста соответствующий глагол и поставьте
его в правильной грамматической форме)
1. Czy fakt, że ja nie (rozumieć, umieć, wiedzieć) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tańczyć, bardzo ci przeszkadza?
2. Dokonania naukowe wybitnej polskiej badaczki
Marii Skłodowskiej-Curie tak fascynują naszych synów,
że (umieć, wiedzieć, rozumieć) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o niej więcej niż my.
3. Język czeski jest blisko spokrewniony z polskim.
Nie oznacza to jednak, że Czesi i Polacy (wiedzieć,
umieć, rozumieć) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
się bez większych trudności.
4. Pożyczałeś mi już tyle razy parasol, że nie (śmieć,
umieć, wiedzieć) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cię znów o niego prosić.
(Przygotowała: A. Braciszewska;
Źródło: P. Garncarek, Czas na czasownik,
poziom B-2, Czwarta koniugacja -em,
-esz, Kraków 2006.)
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Kwiat paproci
(z tomu Bajki i powiastki,
Lwów 1924)
Józef Ignacy Kraszewski

d wieków, wszystkim wiadomo, że nocą św.
Jana, która najkrótszą jest w całym roku, kwitnie paproć, a kto jej kwiatuszek znajdzie, urwie
i schowa, ten wielkie na ziemi szczęście mieć
będzie. Bieda zaś cała z tego, że noc ta jest tylko jedna w roku, a taka niezmiernie krótka, i
paproć w każdym lesie tylko jedna zakwita, a to
w takim zakątku, tak ukryta, że nadzwyczajnego trzeba szczęścia, aby na nią trafić. Droga do
kwiatu bardzo jest trudna i niebezpieczna. Różne strachy przeszkadzają, bronią, nie dopuszczają i nadzwyczajnej odwagi potrzeba, aby zdobyć ten kwiat. Dalej jeszcze powiadają, że samego kwiatka w początku rozeznać trudno, bo się
wydaje maleńki, brzydki, niepozorny, a dopiero urwany przemienia się
w cudownej piękności i jasności kielich. […]
Wiadomo także, iż tylko młody może tego kwiatu dostać i to rękami czystymi. Stary człowiek choćby nań trafił, to mu się w palcach w
próchno rozsypie. […]
Pewnego czasu był sobie chłopak, któremu na imię było Jacuś, a we
wsi przezywali go ciekawym, że zawsze, co było najtrudniej dostać, on
się najgoręcej do tego garnął... taką miał już naturę. […]
Trafiło się tedy raz, że gdy wieczorem przy ogniu siedzieli, stara baba
okrutnie rozumna, poczęła opowiadać o kwiecie paproci... […] Gdy
skończyła, Jacuś powiedział sobie: - Niech się dzieje, co chce, a ja kwiatu tego muszę dostać…
Tuż pod wioską był niedaleko las i pod nim właśnie obchodzono
Sobótki i ognie palono w noc świętojańską. Powiedział sobie Jacuś: Gdy drudzy będą przez ogień skakali i łydki sobie parzyli, pójdę w las, znajdę ten kwiat paproci. Nie uda mi się jednego roku, pójdę na drugi, na trzeci i będę chodził póty, aż go wyszukam, i zdobędę.

Zbliżyła się noc świętojańska. Jacuś wyruszył w las. […] Znał Jacuś
dobrze drogę za dnia, ale teraz wszystko było jakieś inne. Pnie drzew
zrobiły się ogromnie grube, powalone na ziemi; krzaki stały się gęste i
kolące, jakich tu nigdy nie bywało; pokrzywy piekły, osty kąsały. Ciemno, a wśród tych mroków gęstych, coraz to zaświeci para oczu jakichś
i patrzą na niego, jakby go zjeść chciały, ale Jacuś się ich nie uląkł. Wiedział, że one go tylko nastraszyć chciały. Szedł dalej. […] Stanęły mu na
drodze gąszcze takie, że ani palca przez nie przecisnąć, ale Jacuś zdusił je, połamał i przedarł się szczęśliwie. Doszedł do bagna. Spróbował
nogą, grzęźnie, że ani dna dostać. Gdzieniegdzie kępiny wystają, więc
on z kępy na kępę. Co stąpi na którą, to mu się ona spod stóp wysuwa,
ale jak począł biec, dostał się na drugą stronę błota. Patrzy za siebie, aż
kępiny wyglądają gdyby ludzkie głowy z błota i śmieją się...
Wtem patrzy, przed nim ogromny kwiat paproci, a na jednym liściu
jego u spodu, świeci się gdyby brylant kwiatuszek jak przylepiony...
Pięć w nim listków złotych, w środku oko śmiejące się. Jacusiowi serce uderzyło, rękę wyciągnął, i już miał pochwycić kwiat, gdy nie wiedzieć skąd, jak... kogut zapiał: kwiatek otworzył wielkie oko, błysnął i
zgasł. Śmiechy tylko dały się słyszeć dokoła, Jacusiowi w głowie zaszumiało i zwalił się na ziemię.
Potem już nie wiedział, co się z nim stało, aż się znalazł w chacie
na pościeli, a matka płacząc, mówiła mu, że szukając go po lesie, nad
ranem pół żywego znalazła. Jacuś sobie teraz wszystko dobrze przypominał, ale do niczego się nie przyznał. Wstyd mu było. Powiedział
sobie tylko, że na tym nie koniec, przyjdzie drugi dzień św. Jana i znów
pójdzie w las...
Minął rok. Jacuś znów wyruszył w las, ale ten sam las i taż sama droga zrobiła się zupełnie inną. Wysmukłe sosny i dęby stały porozstawiane szeroko. Od jednego drzewa do drugiego iść było trzeba długo, Były tam kamienie ogromne, śliskie, choć leżały nieruchome, jakby z ziemi wyrastały. Pomiędzy nimi paproci było po kostki, potem do
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kolan, aż w pas, dalej po szyję... Szumiało w niej jak na
morzu, a w szumie niby śmiech słychać było, niby jęk
i płacze.
Zdawało mu się, że szedł rok cały, tak długą wydała
mu się ta droga... Kwiatu nigdzie, ale szedł dalej. Nagle
patrzy, świeci z dala ten sam kwiatek, pięć listków złotych dokoła, a w pośrodku oko obraca się jak młyn...
Jacuś podbiegł, rękę wyciągnął, znowu kury zapiały i
znikło widzenie. Ale już teraz nie upadł, ani nie zemdlał
tylko siadł na kamieniu.
- Do trzech razy sztuka! - zawołał z gniewem...
A że zmęczonym się czuł, położył się między kamienie na mchu i zasnął. Ledwie oczy zmrużył, patrzy, stoi
przed nim kwiatek o listkach pięciu, z oczkiem pośrodku i śmieje się...
- A co? Masz już dosyć? - mówi do niego. Będziesz ty
mnie prześladował?
- Com raz powiedział, to się musi stać - mruknął Jacuś Na tym nie koniec, będę cię miał! […]
Minął rok. Znów zbliżyła się noc świętojańska. Jacuś
wyruszył w las. Stała się znowu inna rzecz, las był taki,
jak zawsze pospolitych dni, nic się już w nim nie mieniło. Ścieżki i drzewa były znajome, żadnego cudowiska nie spotykał, […] Znalazł miejsce, gdzie rosły paprocie i nuż w nich grzebać, ale kwiatu nigdzie ani śladu.
Już miał Jacuś z rozpaczy porzucić daremne szukanie,
gdy, tuż pod nogami, zobaczył kwiatek. Pięć listków
miał złotych, a w środku oko świecące. Wyciągnął rękę
i pochwycił go. Zapiekło go jak ogniem, ale nie rzucił,
trzymał mocno.
Kwiat w oczach rosnąć mu poczynał, a taką jasność
miał, że Jacuś musiał powieki przymknąć, bo go oślepiała. Wcisnął go zaraz za pazuchę, pod lewą ręką na
serce... Wtem głos się odezwał do niego:
- Wziąłeś mnie, szczęście to twoje, ale pamiętaj o tym,
że kto mnie ma, ten wszystko może, co chce, tylko z nikim i
nigdy swoim szczęściem dzielić mu się nie wolno...
Jacusiowi tak się w głowie z wielkiej radości zaćmiło,
że niewiele na ten głos zważał.
- A.., co mi tam! - rzekł w duchu - byle mnie na świecie
dobrze było... Poczuł zaraz, że mu ów kwiat do ciała przylgnął, przyrósł i w serce zapuścił korzonki... […]
Zachciało mu się pałacu, wioski ogromnej, służby
licznej i strasznego państwa; no i ledwie o tym pomyślał, gdy znalazł się u kraju lasu, ale w okolicy zupełnie
mu nieznanej...
Spojrzawszy sam na siebie, poznać się nie mógł.
Ubrany był w piękne szaty, buty ze złotymi podków-
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kami, koszulę z najcieńszego śląskiego płótna. Pojawił się powóz zaprzężony w sześć białych koni, kłaniająca się mu służba. Zawieźli go do pałacu. […] Z jednej
strony pałacu, ogród przypierał do morza, z drugiej do
lasu wspaniałego; środkiem płynęła rzeka. Jacuś chodził, usta otwierał, dziwił się, ale nigdzie swojej znajomej okolicy, ani tego lasu, z którego wyszedł, ani wioski,
dopatrzeć się nie mógł. Wokoło otaczał go świat zupełnie mu obcy, inny, piękny, wspaniały, ale nie swój. […]
Nazajutrz zaprowadzono go do skarbca, gdzie stosami leżało złoto, srebro, diamenty. Pomyślał sobie Jacuś:
- Miły Boże, gdybym to ja mógł garść jedną albo drugą
posłać ojcu i matusi…
Wiedział jednak, że swoim szczęściem nie mógł się
z nikim dzielić, bo zaraz by wszystko przepadło. I zaraz
dodał:
- Co ja mam się o kogo troszczyć? Czy to oni rozumu i rąk
nie mają? Niechaj każdy sobie idzie i szuka kwiatu.
I tak żył sobie Jacuś dalej. Budował coraz nowe pałace, ogród przerabiał, konie zmieniał, stroił się w złoto i
drogie kamienie […] Najgorzej z tym było, że nie miał,
co robić. Nudził się. Najwięcej tęsknił do wioski swojej,
do chaty i rodziców. Chciał ich zobaczyć, dowiedzieć się,
co się z nimi dzieje... Matkę kochał bardzo, a jak ją wspominał, serce mu się ściskało.
Jednego dnia, siadłszy do powozu, pomyślał, aby
się znalazł we wsi przed chatą rodziców. Natychmiast
konie ruszyły i zatrzymały się przed znanym mu dobrze
podwórkiem. Jacusiowi łzy się z oczu puściły. Wszystko
to było takie, jak porzucił, ale jeszcze bardziej nędzne. […]
- Matuś! - zawołał - to ja, wasz Jacek!
Na głos ten drgnęła staruszka, oczy zaczerwienione
od dymu i płaczu skierowała ku niemu i stała oniemiała.
Potrząsnęła potem głową.
- Jacuś! Wolne żarty, jaśnie panie! Tamtego już na świecie nie ma. Gdyby żył, toćby przecie przez lat tyle do biednych rodziców się zgłosił, a gdyby, jak wy, we wszystko
opływał, z głodu nie dałby im umrzeć. Jacuś mój miał serce
poczciwe i nie chciałby nawet szczęścia, którym by się nie
mógł podzielić ze swoimi.
Jacuś oczy spuścił... Kieszenie miał pełniuteńkie złota, ale, co ręką sięgnął, żeby garść jego rzucić w fartuch
matce, to strach go brał wszystko razem utracić...
Zebrało się rodzeństwo, pokazała się głowa ojca...
Jacusiowi serce miękło, ale jak spojrzał na swój powóz,
konie, ludzi, a pomyślał o pałacu, znowu twardniało i
czuł, że kwiat paproci leżał na nim, jak pancerz żelazny...
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Odwrócił się od starej matki, nie mówiąc słowa, nie
patrząc i wolnym krokiem wsiadł do powozu, i kazał
jechać. Ale, co się z nim działo… Słowa starej matki, że
nie ma szczęścia dla człowieka, jeżeli się nim dzielić nie
może, brzmiały mu w uszach jak przekleństwo.
Nie mógł w końcu wytrzymać, po roku znowu pojechał do wsi swojej i chaty... Wszystko było jak dawniej,
żłób, pieniek, dach, drabina, wrota i Burek z sierścią
najeżoną, ale stara matka nie wyszła. W progu pokazał
się w koszulinie najmłodszy brat jego Maciek...
- A matuś gdzie? - zapytał przybyły.
- Chorzy leżą - rzekł malec wzdychając.
- A tatuś?
- Na mogiłach...
Wszedł Jacuś do chaty. Stara matka stękając, leżała w
kątku na łóżeczku. Podszedł do niej Jacuś... popatrzyła nań, nie poznała... Już sięgał do kieszeni, aby złotem
sypnąć na ławę, ale dłoń mu się ścisnęła, strach go ogarnął, że własne szczęście utraci.
Pomyślał: - Starej już się niewiele na świecie należy, a
jam młody. Ona się długo męczyć nie będzie..., a przede
mną... życie, świat, panowanie.
I wyrwał się z chaty. Przybywszy do pałacu, zamknął
się i płakał.
Jacuś o mało nie oszalał. Nic nie pomagało… W
uszach mu brzmiało: Nie ma szczęścia dla człowieka, jeżeli się nim z drugimi podzielić nie może!
Rok nie upłynął, aż Jacuś wysechł jak szczapa, wyżółkł
jak wosk. I w tym swoim dostatku, i szczęściu męczył się
nie do zniesienia. W końcu, po jednej nocy bezsennej,
nakładłszy złota w kieszenie, kazał się wieźć do chaty.
Miał to postanowienie, choćby wszystko stracił, a matkę i rodzeństwo uratuje.
- Niech się już dzieje, co chce! - mówił. Niech ginę, dłużej
tak żyć nie mogę.
Stanęły konie przed chatą. Wszystko tu było jak
przedtem: żłób stary u studni, pieniek, dach, drabina,
ale w progu chaty żywej duszy nie było... Chata była
pusta... Wtem żebrak, stojący u płotu, wołać nań zaczął:
- A czego tam szukacie, jasny panie...? Wszyscy pomarli z
biedy, z głodu i choroby...
- Z mojej winy zginęli oni - rzekł w duchu Jacuś. - Niechże i ja ginę!
Ledwie to rzekł, gdy ziemia się otworzyła i zniknął,
a z nim ów nieszczęsny kwiat paproci, którego dziś już
próżno szukać po świecie.
Przygotowała: Agnieszka Braciszewska

N

oc Iwana Kupały, Sobótka lub Noc Świętojańska - święto obchodzone w najkrótszą noc w roku z 21 na 22 czerwca jako święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości; później połączone w wyniku chrystianizacji przez Kościół z wigilią św. Jana Chrzciciela - nocą świętojańską, obchodzoną
z 23 na 24 czerwca. Zwyczaje i obrzędy w tę noc miały zapewnić zdrowie i urodzaj.
Rozpalano ogniska, w których palono zioła, wróżono, tańczono, skakano przez ogniska; dziewczęta puszczały na rzekę wianki z zapalonymi świecami. Jeśli wianek wyłowił jakiś kawaler, dziewczyna wkrótce miała wyjść za mąż. Jeśli płynął dalej, dziewczyna nie wyjdzie za mąż szybko, a jeśli wianek płonął, utonął lub zaplątał się w sitowiu,
zostanie starą panną. W tę noc, znane jest również szukanie kwiatu paproci, który
zakwita tylko raz w roku, a ten, kto go znajdzie otrzyma bogactwo, siłę i mądrość.

Н

очь Ивана Купалы, Собутка, или Ночь Сьвентояньска – праздник, который
празднуют в наиболее короткую ночь в году – с 21 на 22 июня как праздник
огня, воды, солнца и луны, урожая, плодовитости, радости и любви; позже
присоединенный в результате христианизации Церковью с сочельником св. Иоанна – ночью сьвентояньской, которую празднуют с 23 на 24 июня. Обычаи и обряды
в эту ночь призваны были гарантировать здоровье и урожай. Разжигали костры, в
которых жгли травы, гадали, танцевали, прыгали через костры; девушки пускали на
реку венки с зажженными свечами. Если венок выловил какой-то кавалер, девушка вскоре выходила замуж. Если плыл дальше, девушка не выйдет замуж быстро, а
если венок утонул или запутался в камышовых зарослях, останется старой девой. В
эту ночь принято также искать цветок папоротника, который зацветает только раз
в год, и тот, кто его найдет, получит богатство, силу и мудрость.
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Wiosenny kurczak

Цыпленок „весенний”

Składniki
- piersi z kurczaka: 500 gramów
- jogurt naturalny: 1.5 szklanki
- bulion z kurczaka: 0.5 szklanki
- czerwona papryka: 1 sztuka
- ogórek: 1 sztuka
- szczypiorek: 1 pęczek
- koperek: 1 pęczek
- czosnek: 2 ząbki
- musztarda: 2 łyżki
- oliwa: 3 łyżki
Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 min.
Sposób przygotowania
Obrać i posiekać czosnek. Paprykę pozbawić nasion oraz białych
części i pokroić w kostkę.
Filety z kurczaka pokroić w kostkę i zrumienić na patelni.
Jogurt, bulion, musztardę, paprykę, czosnek i szczypiorek doprowadzić do wrzenia w szerokim rondlu. Dodać kurczaka i gotować
pod przykryciem na małym ogniu przez 10 minut.
Ogórek pokroić w półplasterki, koper posiekać. Dodać do sosu
tuż przed podaniem. Podawać z ryżem lub młodymi ziemniakami.

Ингредиенты
- куриные грудки: 500 граммов
- натуральный йогурт: 1,5 стакана
- куриный бульон: 0,5 стакана
- красный перец: 1 штука
- огурец: 1 штука
- зеленый лук: 1 пучок
- укроп: 1 пучок
- чеснок: 2 зубчика
- горчица: 2 ложки
- подсолнечное масло: 3 ложки
Количество порций: 2
Время приготовления: 30 мин
Приготовление
Почистить и порезать чеснок. Очистить перец от семян и
белых прожилок и порезать кусочками.
Куриное филе порезать кусочками и поджарить на сковороде.
Йогурт, бульон, горчицу, перец, чеснок и зеленый лук довести до кипения в широкой кастрюле. Добавить курицу и
варить под крышкой на малом огне 10 мин.
Огурец нарезать полукружками, порубить укроп. Добавить
в соус прямо перед подачей. Подавать с рисом или молодым
картофелем.
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Ogłoszenie / Анонс

Школа-гимназия № 23 г.Алматы приглашает
детей польской национальности на учебу в
Польские 8-й и 9-й классы на 2013-2014 учебный
год. Выпускники, успешно сдавшие выпускные
экзамены, продолжат обучение в высших
учебных заведения Польши
на бесплатной основе.
Учащиеся принимаются на конкурсной основе,
на основании оценок по общеобразовательным
предметам.
На все вопросы ответят:
- по e-mail: oleg_terra@mail.ru
- по телефону: +7-701-7161000, +7-707-8262081, +7-701-7156620.
Телефоны школы: 255-86-74, 255-86-78
Подробную информацию о польских классах можно найти
в интернете по адресу: www.polska-klasa.kz

