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ZGROMADZENIE NARODU KAZACHSTANU OBWODU PAWŁODARSKIEGO 

 

CASE STUDY – STUDIUM PRZYPADKU 

 [na podstawie http://ankpavlodar.kz] 

 

 

Najlepiej rozbudowaną i zasobną w treści jest strona internetowa 

Zgromadzenia Narodu Kazachstanu Obwodu Pawłodarskiego, która zawiera 

aktualizowane na bieżąco wydarzenia, szczegółowe informacje o historii i strukturze 

Zgromadzenia, opis działań filii Zgromadzenia i rady naukowo-eksperckiej, posiada 

także podstrony dedykowane dla każdej organizacji etnokulturowej z krótkim opisem 

jej działalności i danymi kontaktowymi. Warto przyjrzeć się działalności 

Zgromadzenia Obwodu Pawłodarskiego jako przykładowi współpracy pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi – w tym przypadku o profilu narodowo-kulturowym 

oraz jednostkami reprezentującymi władzę samorządową – w tym przypadku 

obwodowe Zgromadzenie Narodu Kazachstanu będące częścią akimatów. 

 

Zgromadzenie Narodu Kazachstanu Obwodu Pawłodarskiego posiada 7 filii, 

działających w miastach: Jekybastuz i Aksu, okręgach: Aktogajskim, Kaczirskim, 

Pawłodarskim i Szczerbaktyńskim oraz filię przy Pawłodarskim Uniwersytecie 

Państwowym. Ponadto obejmuje ono 79 organizacji etnokulturalnych:  

19 na poziomie obwodu, 15 na poziomie miasta oraz 45 na poziomie okręgu. 

 

Przy Zgromadzeniu działa klub dziennikarzy oraz centrum multimedialne. Raz 

w tygodniu w lokalnym radiu odbywa się audycja „Kazachstan – nasz wspólny dom” 

(ros. Kazachstan – nasz obszyj dom), w ramach której poszczególne mniejszości 

etniczne zamieszkujące region, prowadzą audycje w swoich językach narodowych. 

Na kanale telewizyjnym „Kazachstan – Pawłodar” można zobaczyć 

dwudziestominutowy program „We wspólnej rodzinie” (ros. W sjemie jedinoj).  

Od 2006 roku gazety lokalne „Gwiazda Przyirtysza” i „Saryarka samaly” publikują 

okresowe dodatki pod nazwą „Dostyk – Przyjaźń” (ros. Dostyk – Drużba). 

 

Od 1997 roku działa Szkoła Narodowego Odrodzenia im. K. Darżumana – 

jednostka edukacyjna oferująca dodatkowe wykształcenie w zakresie nauki języka, 

historii i kultury mniejszości etnicznych. Za główny cel działalności szkoły podaje się: 

„rozwój polikulturowej osobowości w etnokulturowym środowisku, wychowanie 

wykształconego i kulturalnego obywatela Republiki Kazachstan (…) i poczucia 

obowiązku i odpowiedzialności za losy ojczyzny”. W strukturze szkoły funkcjonuje  

14 oddziałów: azerbejdżański, białoruski, bułgarski, czuwaski, czeczeno-inguski, 

grecki, judaistyczny, kabardo-bałkarski, koreański, niemiecki, ormiański, polski, 

tataro-baszkirski, ukraiński oraz centra kultury rosyjskiej i kazachskiej, w ramach 

których przedstawiciele mniejszości narodowych mogą doskonalić języki urzędowe 

Kazachstanu. W roku szkolnym 2012/2013 pracowało tam 33 pedagogów, którzy 
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uczyli 566 dzieci i młodzieży, przy czym z Polski i Bułgarii delegowani są nauczyciele 

na podstawie umowy międzypaństwowej. W szkole odbywają się lekcje otwarte,  

a także zajęcia nauki gry na instrumentach narodowych: kazachskiej dombrze  

czy ukraińskiej bandurze. 

 

W skład młodzieżowego skrzydła Zgromadzenia Obwodu Pawłodarskiego 

działającego od 2001 roku wchodzi 16 młodzieżowych organizacji narodowo-

kulturalnych. Główne działania młodzieży obejmują klub dyskusyjny „Patriota”, 

festiwal młodzieżowy „Od kultury dialogu do dialogu kultur”, konkurs „Młody lider”,  

a także konferencje, okrągłe stoły, seminaria i inne. 

 

We wrześniu 2008 roku Prezydent Nursułtan Nazarbajew otworzył uroczyście 

„Dom Przyjaźni” w Pawłodarze, posiadający salę konferencyjną, salę koncertową 

„Dostyk” na 300 miejsc, klasy komputerowe i multimedialne, sale przystosowane  

do próby śpiewu i tańca, biura dla organizacji etnokulturalnych oraz bibliotekę  

i muzeum. Wszystkie wymienione atrakcje mieszczą się na powierzchni 5800 metrów 

kwadratowych i czterech piętrach. Ponadto znajduje się tutaj siedziba Zgromadzenia 

oraz Szkoła Narodowego Odrodzenia. Miejsce to stało się bardzo ważnym punktem 

na mapie etnokulturalnej regionu.  

 

W „Domu Przyjaźni” działa ok. 45 zespołów artystycznych obejmujących  

18 organizacji narodowo-kulturalnych – są to głównie zespoły taneczne i wokalne,  

ale także instrumentalne i poetyckie. Na stronie internetowej Zgromadzenia Obwodu 

Pawłodarskiego można znaleźć bardzo szczegółową rozpiskę obejmującą nazwę 

danej organizacji narodowo-kulturalnej, rodzaje i nazwy grup artystycznych 

podlegających pod nią, kierowników zespołów oraz dzień i godziny zajęć. 

Dodatkowo, jedną z akcji, którą chwali się Małe Zgromadzenie, jest akcja  

„My – naród Kazachstanu” (ros. My – narod Kazachstana), w ramach której odbywają 

się wyjazdy zespołów artystycznych na wieś i do małych miejscowości w regionie, 

podczas których mają miejsce pokazy ich repertuaru, przy okazji propaguje  

się jedność narodu Kazachstanu oraz informuje o polityce i modelu etnokulturowym 

państwa. 

 

 
Niniejszy tekst stanowi fragment artykułu: „Polityka etnokulturalna w Kazachstanie a działalność 

Zgromadzenia Narodu Kazachstanu” opublikowanego w kwartalniku specjalistyczno-naukowym 

„Pomoc Rozwojowa” nr 4/2013, s. 13-19, Warszawa 2013. 


