
Zakończenie projektu  

„Kierunek Wschód – Poznajemy Kazachstan”  

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy, przystąpiła do konkursu „Kierunek Wschód” na 

organizację wydarzenia promującego wiedzę o współczesności i historii krajów Europy 

Wschodniej. 14 grudnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy odbyło się spotkanie 

podsumowywujące projekt. Celem projektu było rozpowszechnianie wiedzy o Kazachstanie i 

codziennym życiu w tym kraju (zwyczajach, religii, kuchni), także historii Kazachstanu. 

Pokazanie losów repatriantów, dla których Kazachstan był dawną ojczyzną. Uwzględnienie 

wątków sybirackich w ich wspomnieniach. Projekt adresowany był do grupy uczniów z 

Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy.  

 

 
 

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności w ramach programu RITA-Przemiany w regionie, realizowanego przez  

Fundację Edukacja dla Demokracji. 

 

 

 
 

Uczniowie LO, uczestnicy spotkania 

Fot. Piotr Stróżyk 



  
Zaproszeni goście.  

Fot. Piotr Stróżyk 

 

Spotkanie składało się z dwóch części.  

W pierwszej Republikę Kazachstanu zaprezentowali uczniowie LO. Przedstawili 

zwyczaje panujące w Kazachstanie, opowiedzieli zebranym gościom o religii, zwyczajach 

związanych z narodzinami dziecka, ślubem, ze śmiercią. Zaprezentowali ciekawe miejsca, 

które warto zobaczyć w Kazachstanie.  

 

 
  

Uczestnicy projektu prezentują Kazachstan  
Fot. Piotr Stróżyk 

 

Materiał został przygotowany na podstawie wcześniej przeprowadzonego wywiadu z 

mieszkanką Kazachstanu. Aiganym Baurzhan została zaproszona na posumowanie projektu i 

opowiedziała o swojej ojczyźnie, zachęcała wszystkich do odwiedzenia swojego kraju. 

 



 
 

Aiganym Burzhan opowiada o swojej Ojczyźnie 

Fot. Piotr Stróżyk 

 

W drugiej części wydarzenia uczniom został przybliżony wątek sybiracki. 

Wspominaliśmy  Kazachstan, ponieważ coraz więcej Polaków, repatriantów powraca stamtąd 

do Polski. Dzisiejsi repatrianci to przede wszystkie potomkowie Sybiraków. Są to osoby które 

wychowały się w Kazachstanie i jak same mówią mają dwie ojczyzny tę, w której się 

wychowali i ojczyznę swoich przodków Polskę. Oficjalnie polskie korzenie w Kazachstanie 

deklaruje ok. 34 tysięcy mieszkańców. Spotkanie stało się okazją do przypomnienia wiedzy 

na temat wydarzeń historycznych związanych z deportacjami, łagrami sowieckimi, zesłaniami 

na Syberię. O losach Polaków zesłanych na Syberię opowiedziała Pani Barbara Wawrzyniak 

członek Związku Sybiraków w Słupcy. 

 

 
 

Pani Barbara Wawrzyniak, członek Związku Sybiraków w Słupcy  

Fot. Anna Zielińska 

 

 

 



 
 

O swoim pobycie w Kazachstanie opowiedział pan Julian Ziarno (sybirak)  

Fot. Piotr Stróżyk 

 

O 20-letniej współpracy Biblioteki Pedagogicznej ze Związkiem Sybiraków w Słupcy 

opowiedziała Anna Chudzińska, po krótce zrelacjonowała podejmowane przez lata działania. 

Wspólne akcje, były adresowane do młodzieży. Miały na celu edukację historyczną, 

traktowane były jako okazja do przekazywania wiedzy na temat wydarzeń historycznych, ich 

przedmiotem były opowieści o doświadczeniach i przeżyciach osób deportowanych w głąb 

ZSRR. 

 

 
Anna Chudzińska opowiada o współpracy  

Biblioteki Pedagogicznej ze Związkiem  Sybiraków w Słupcy  
Fot. Anna Zielińska 

 

 

Na zakończenie uczniowie, którzy zaangażowali się w projekt przeprowadzili wywiad z 

panią Aiganym Burzhan oraz przegotowali i ciekawie opowiedzieli o Kazachstanie otrzymali 

podziękowania ciekawą książkę i pendrive.  

 



 
Podziękowania dla uczniów za udział w projekcie. 

Fot. Piotr Stróżyk  

 

Spotkania stało się również okazją do zapoznania z literaturą dotyczą Kazachstanu. 

Prezentowane pozycje poruszały m.in. problemy jakie napotykało społeczeństwo 

Kazachstanu w procesie budowy niepodległego państwa. Uczniowie mieli okazje poznać 

opisane w książkach przemiany ustrojowe. Inspirującym i niezwykle ważnym dla wszystkich 

uczestników tematem okazał się wizerunek kobiety. Literatura poruszająca, to zagadnienie 

znalazła się również na wystawie. Wielokulturowość to temat ważny, na który uczniowie 

bardzo chętnie się wypowiadają.  

Ekspozycja książek „Kazachstan dawniej i dziś”, stała się pretekstem do dalszej 

dyskusji wśród uczniów na temat Kazachstanu oraz poruszenia kolejnych ciekawych wątków 

związanych z kulturą tego państwa.  

 

 

 
 

Wystawa książek „Kazachstan dawniej i dziś” 

Fot. Anna Chudzińska. 

 

 

 

 

 



Po zakończeniu oficjalnej części spotkania uczniowie chętnie rozmawiali z 

zaproszonymi gośćmi, była też okazja do pamiątkowego zdjęcia.  

 

 
Pamiątkowe zdjęcia z uczestnikami projektu  

Fot. Anna Zielińska  
 

 
 

 

 

 
 

Oprac. Anna Chudzińska 


