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Кеңес Одағының Сыртқы істер халық комиссары Вячеслав Молотов 
Германия мен Кеңестер Одағының арасында шабуыл жасаспау туралы 
келісім-шарт жасасу (Молотов-Риббентроп пактісі) туралы құжатқа қол 
қойды, Мәскеу, 23 тамыз 1939 ж. (Ұлттық жады институтының мұраға-
тынан алынған фотосурет)

Советский нарком иностранных дел Вячеслав Молотов подписывает документ о заклю-
чении Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молото-
ва-Риббентропа), Москва, 23 августа 1939 года (фотография из Архива Института нацио-
нальной памяти)

1940 ж. Румынияның Тыргу-Жиу қаласында Поляк әскерінің интерна-
цияланған сарбаздарына арналған лагері (Станислав Саректің суреті; 
Лондондағы генерал Сикорский атындағы поляк институты мен мұра-
жайы; «КАРТА» орталығының қоры ұсынған фотосурет)

Лагерь для интернированных солдат Войска Польского в г. Тыргу-Жиу, Румыния, 1940 год 
(фотография Станислава Сарека; Польский институт и музей имени ген. Сикорского в Лон-
доне; фотография, предоставленная Фондом Центра «КАРТА»)

Варшава 1939 жылдың қыркүйегінде («КАРТА» орталығы қорының 
жинағынан алынған фотосурет)

Варшава в сентябре 1939 года (фотография из коллекции Фонда Центра «КАРТА»)

«Шлезвиг-Гольштейн» неміс броньды әскери кемесінің Вестер-
платте түбегінде поляк позицияларын оқ атуда, 1939 жыл (Ұлттық 
жады институтының мұрағатынан алынған фотосурет)

Немецкий броненосный военный корабль «Шлезвиг-Гольштейн» обстреливает поль-
ские позиции на Вестерплатте, 1939 год (фотография из Архива Института нацио-
нальной памяти)

Германияның Польшаға 1939 жылғы 1 қыркүйектегі шабуылы Екін-
ші Дүниежүзілік соғыстың басталуын белгіледі. 1939 жылы 17 қыр-
күйекте Қызыл Армия Польша Республикасының шекарасын кесіп 

өтті, осылайша, Молотов-Риббентроп пактінің ережелерін - КСРО мен 
Үшінші рейх арасындағы 1939 жылғы 23 тамыздағы келісімді орындады. 
Құпия хаттама Польшаның бөлінуін болжап, Орталық және Шығыс Еу-
ропада Кеңес Одағы мен Германияның ықпал ету салаларын белгіледі. 
Поляктар қаһармандық, теңсіз шайқасқа кірісті. 17 қыркүйек куні Поль-
шаның мемлекеттік билігі поляк-румын шекарасын кесіп өтті. Мыңдаған 
адам еркіндік үшін күресті жалғастыру үшін Румыния мен Мажарстан  
шекарасынан өтті. Басып алынған елде немістер мен Кеңес өкіметі тер-
рор мен репрессия науқанын бастады. Поляктар қарсылық қозғалысын 
құруға тез арада кірісті. Мемлекеттік басқару, білім беру, полиция және 
армияның астыртын құрылымдары қалыптасты.

Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 года ознаменовало начало 

Второй мировой войны. 17 сентября 1939 года Красная Армия пересекла границы 

Республики Польша, тем самым выполнив положения пакта Молотова-Риббентропа 

– соглашения от 23 августа 1939 года между СССР и Третьим рейхом. Секретный 

протокол предполагал раздел Польши и устанавливал сферы влияния Советского 

Союза и Германии в Центральной и Восточной Европе. Поляки встали на героический, 

неравный бой. 17 сентября польские государственные власти пересекли польско-

-румынскую границу. Тысячи людей переходили границу с Румынией и Венгрией, 

чтобы продолжать борьбу за свободу. В оккупированной стране немцы и советские 

власти развернули кампанию террора и репрессий. Поляки быстро приступили 

к созданию движения сопротивления. Были формированы подпольные структуры 

государственного управления, образования, полиции и армии.

ПОЛЬШАҒА ШАБУЫЛ ПОЛЬШАҒА ШАБУЫЛ 
НАПАДЕНИЕ НА ПОЛЬШУНАПАДЕНИЕ НА ПОЛЬШУ



1940 жылы 22 қарашада КСРО-да Свердловск маңында ағаш кесуде жұ-
мыс істейтін әйелдер тобы (Галина Карны ұсынған «КАРТА» орталығы қо-
рының жинағынан фотосурет)

Группа женщин, работающих на лесозаготовках под Свердловском в СССР, 22 ноября 1940 года 
(фотография из коллекции Фонда Центра «КАРТА» предоставлена Галиной Карны)

Поляктар - Злочевтен КСРО-ға жер аударылған - қуғында қайтыс болған 
жақындарының қабірлерінде. Солдан оңға қарай: Юлия Федак, Ежи Федак 
және София Хосовска. Янушевка, Қазақ КСР, 1942 ж. (Ежи Федак ұсынған 
«КАРТА» орталығы қорының жинағынан фотосурет)

Поляки – депортированные из Злочева в СССР – у могил своих близких, умерших в ссылке. Сле-
ва направо: Юлия Федак, Ежи Федак и Зофья Хосовска. Янушевка, Казахская ССР, 1942 год (фо-
тография из коллекции Фонда Центра «КАРТА» предоставлена Ежи Федаком)

Неміс репрессияларының мақсаты оккупацияланған поляк ау-
мағында еңбек лагерлерінде, концлагерьлерде және ақырында 
өлім лагерлерінде ұлтты биологиялық қырып-жою болды). Тек 

Еуропаның осы бөлігінде ғана еврей халқына көмектесу үшін өлім жаза-
сымен қорқытты. Ұжымдық жауапкершілік ұстанымы кеңінен қолданыл-
ды, бұл бүкіл отбасыларды өлтіруді білдірді.  

Кеңес Одағы қолданған жаппай және ең қатыгез репрессия түрі КСРО-ға те-
рең жер аудару болды. 1940-1941 жылдары кем дегенде 315 000 поляк азама-
ты жер аударылды. Қайғылы оқиға Сібір қысының немесе жаздың төтенше 
температурасында мал вагондарында (жылытқыштарда) бірнеше аптаға со-
зылған тасымалдаудан басталды. Көптеген науқастар, қарттар мен балалар 
қайтыс болды. Жер аударылғандардың көпшілігі ауыр климаттық жағдайлар-
да - ормандар мен шахталарда қалжырататын жұмыстарға жіберілді.

1939 жылы Кеңес Одағына тұтқынға түскен поляк сарбаздары мен полицейлері 
НКВД-ның Козельск, Старобельск және Осташковтағы арнайы лагерьлеріне 
орналастырылды. Олар 1940 жылы 5 наурызда Жоғары Кеңес билігі қабыл-
даған Катынь қылмысы деп аталатын қаулы негізінде өлім жазасына кесілді.

Целью немецких репрессий на оккупированной польской территории было 
биологическое уничтожение нации в трудовых лагерях, концентрационных лагерях 
и, наконец, в лагерях смерти. Только в  этой части Европы за помощь еврейскому 
населению грозила смертная казнь. Широко использовался принцип коллективной 
ответственности, что означало убийство целых семей.

Массовой и самой жестокой формой репрессий, применяемых Советским Союзом, 
была депортация вглубь СССР. В 1940-1941 годах было депортировано не менее 315 
000 польских граждан. Трагедия начиналась с продолжающегося несколько недель 
транспорта в вагонах для скота (теплушках), при экстремальных температурах 
сибирской зимы или лета. Многие больные, пожилые люди и дети умирали. 
Большинство депортированных было отправлено на изнурительные работы 
в сложных климатических условиях – в лесах и на шахтах.

Польские солдаты и полицейские, попавшие в советский плен в 1939 году, были 
помещены в специальные лагеря НКВД в Козельске, Старобельске и Осташкове. 
Они были казнены на основании постановления, принятого высшими советскими 
властями от 5 марта 1940 года, так называемого Катынского преступления.

ОККУПАЦИЯЛЫҚ ОККУПАЦИЯЛЫҚ 
ЛАҢКЕСТІКЛАҢКЕСТІК
ОККУПАЦИОННЫЙ ТЕРРОРОККУПАЦИОННЫЙ ТЕРРОР



303-ші жойғыш эскадрильясының ұшағы, Ұлыбритания, 1942 ж. (Лон-
дондағы генерал Сикорский атындағы поляк институты мен мұражайы-
ның жинағынан алынған фотосурет, «КАРТА» орталығы қоры ұсынған)

Самолеты 303-й истребительной эскадрильи, Великобритания, 1942 год (фотография из кол-
лекции Польского института и Музея им. ген. Сикорского в Лондоне предоставлена Фондом 
Центра «КАРТА»)

Норвегиядағы жеке Подгалян атқыштар бригадасының сарбаздары, 
1940 ж. мамыр (Лондондағы генерал Сикорский атындағы поляк институ-
ты мен мұражайының жинағынан алынған фотосурет, «КАРТА» орталығы 
қоры ұсынған)

Солдаты Отдельной Подгалянской стрелковой бригады в Норвегии, май 1940 года (фотогра-
фия из коллекции Польского института и Музея имени ген. Сикорского в Лондоне предостав-
лена Фондом Центра «КАРТА»)

Польшаның броньды күштері - 1940 ж. маусым Франциядағы Марна-
дағы науқаны  кезінде 10-шы бронетранспортерлер бригадасының 1-ші 
бронетранспортер батальонының 3-ші қатардағы ротасының Renault R-35 
танктері (Кшиштоф Барбарскидің жинағынан алынған фотосурет, «КАРТА» 
орталығы қоры ұсынған)

Польские бронетанковые войска – танки Renault R-35 из 3-й линейной роты 1-го Бронетанко-
вого батальона 10-й Бронекавалерийской бригады во время кампании на Марне во Франции, 
июнь 1940 года (фотография из коллекции Кшиштофа Барбарского, фотография предоставлена 
Фондом Центра «КАРТА»)

1939 жылдың күзінен бастап Францияда Поляк армиясы құрыл-
ды. Оның құрамына елден кеткен немесе бұрын Батыс Еу-

ропада тұрған поляктар кірді.

Шикізатты жеткізуді қамтамасыз ету үшін Үшінші рейх 1940 жылы 9 сәуірде 
Дания мен Норвегияға шабуыл жасады. Поляк бөлімшелері Норвегиядағы 
соғыс қимылдарына қатысып, Нарвик шайқасында батылдығын көрсетті. Ол 
шегінумен аяқталғанына қарамастан, Нарвик порты Германияны жеңген 
алғашқы жеңістің символына айналды.

1940 жылы 10 мамырда Бельгия, Нидерланды және Франция неміс агресси-
ясының нысанасына айналды. Немістер Сомма мен Эна өзенінде майданды 
бұзып өткеннен кейін оларды тоқтату мүмкін болмады. Францияның капиту-
ляциясына үш күн қалғанда поляк сарбаздарын Ұлыбританияға эвакуация-
лау басталды.

Бас қолбасшы генерал Владислав Сикорскийдің бұйрығымен Польша Қару-
лы Күштерінің 1-ші корпусы құрылды. Британ шайқасына Польшаның ави-
ациялық эскадрильялары қатысты. Поляктар шайқасқа әлемдегі ең үлкен 
әуе шайқасы шешуші кезеңге еніп жатқан кезде кірісті. Таразы Германия ба-
сып алған көптеген елдердің ұшқыштарының бірлескен күресінің арқасында 
одақтастардың пайдасына шешілді. Олардың жанқиярлығы Ұлыбританияға 
басып кіруге жол бермеді.

С осени 1939 года во Франции формировалась Польская армия. В ее состав вошли 
поляки, выехавшие из страны или ранее проживавшие в Западной Европе.

Чтобы обеспечить себе поставку сырья, Третий рейх 9 апреля 1940 года напал на Да-
нию и Норвегию. Польские части приняли участие в боевых действиях в Норвегии, 
проявив свою храбрость в Битве при Нарвике. Несмотря на то, что она закончилась 
отступлением, порт Нарвик стал символом первой победы над Германией.

10 мая 1940 года Бельгия, Нидерланды и Франция стали объектами агрессии Герма-
нии. После того, как немцы прорвали фронт на реке Сомма и Эна, их уже нельзя было 
остановить. За три дня до капитуляции Франции началась эвакуация польских сол-
дат в Великобританию.

По приказу главнокомандующего, ген. Владислава Сикорского был сформирован 
1-й Корпус вооруженных сил Польши.  Эскадрильи польской авиации приняли уча-
стие в Битве за Британию. Поляки вступили в бой как раз в тот момент, когда самое 
крупномасштабное в мире воздушное сражение вступало в решающую фазу. Чаша 
весов склонялась в пользу союзников благодаря совместной борьбе летчиков из 
многих оккупированных Германией стран. Их самопожертвование предотвратило 
вторжение в Британию.

1940 – 1940 – ҚАН ҚАН 
ЖӘНЕ АУЫРСЫНУЖӘНЕ АУЫРСЫНУ

1940 – КРОВЬ И БОЛЬ1940 – КРОВЬ И БОЛЬ



Тобрук маңындағы шөлде майданда жеке Карпат атқыштар бригадасы-
ның сарбаздары. Ливия, 1941 жылғы желтоқсан (Ұлттық сандық мұрағат 
жинағынан алынған фотосурет)

Солдаты отдельной Карпатской стрелковой бригады на передовой в пустыне под Тобруком. Ли-
вия, декабрь 1941 года (фотография из коллекции Национального цифрового архива)

Брест бекінісінің ауданы, кеңестік әскери тұтқындардың колоннасы, 
1941 жыл (Станислав Блихевич ұсынған «КАРТА» орталығы қорының жи-
нағынан алынған фотосурет)

Район Брестской крепости, колонна советских военнопленных, 1941 год (фотография из кол-
лекции Фонда Центра «КАРТА» предоставлена Станиславом Блихевичем)

1941 жылғы 7 желтоқсандағы жапон әуе шабуылынан кейін 
Перл-Харбордағы залал  (Ұлттық мұрағат және құжаттама басқар-
масының жинағынан фотосурет, АҚШ)

Повреждения в Перл-Харборе после японскго авианалета 7 декабря 1941 года (фото-
графия из коллекции Национального управления архивов и документации, США)

1941 жыл өзгеріс әкелді. 22 маусымда неміс-кеңес соғысының 
басталуы бұрынғы одақтың ыдырауына және КСРО-ның 

одақтастар жағына өтуіне әкелді. Бұл КСРО аумағында болған поляк аза-
маттарының жағдайына әсер етті.

Бригада генералы Станислав Копаньски басқарған жеке Карпат атқыштар 
бригадасы соғыстың келесі майданында - Солтүстік Африкада соғыс қимыл-
дарына қатысуға жіберілді. 1941 жылдың тамыз айының екінші жартысында 
ол неміс-итальяндық әскерлермен қоршалған Тобрук бекінісінің қорғанысын 
қолдау мақсатында жіберілді. Қазан айында поляктар Батыс қорғанысының 
ең ұзын және ауыр бөлігін иемденді. Тобруктағы шайқастар 1941 жылдың 
желтоқсанына дейін жалғасты, одақтас әскерлер бекіністің қоршауын ашты. 

1941 жылы желтоқсанда Америка Құрама Штаттары соғысқа кірісті, бұл май-
дандағы күштердің орналасуын өзгертті. Соғыс бүкіл әлемді дерлік қамтыды. 

1941 год принес перемены. Начало германо-советской войны 22 июня привело к раз-
рыву прежнего союза и переходу СССР на сторону союзников. Это повлияло на по-
ложение польских граждан, находившихся на территории СССР.

Отдельная Карпатская стрелковая бригада, которой командовал генерал бригады 
Станислав Копаньски, была направлена для участия в боевых действиях на следу-
ющем фронте войны – в  Северной Африке. Во второй половине августа 1941 года 
она была отправлена c целью поддержать оборону крепости Тобрук, осажденной 
немецко-итальянскими войсками. В октябре поляки заняли самый длинный и тяже-
лый западный участок обороны. Бои в Тобруке продолжались до декабря 1941 года, 
когда войска союзников деблокировали крепость.

В декабре 1941 года в войну вступили Соединенные Штаты Америки, что изменило 
расстановку сил на фронтах. Война охватила почти весь мир.

СОҒЫС ТАРАЛУДАСОҒЫС ТАРАЛУДА
ВОЙНА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯВОЙНА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
    



Польша мен КСРО арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастар-
ды қалпына келтіретін Сикорский-Майский келісіміне қол қою. Лондон, 
1941 жылғы 30 шілде (Императорлық әскери мұражайының жинағынан 
алынған фотосурет)

Подписание Соглашения Сикорского-Майского, восстанавливающего дипломатические от-
ношения между Польшей и СССР. Лондон, 30 июля 1941 года (фотография из коллекции Им-
перского военного музея)

Генерал Владислав Андерс (КСРО-дағы По-
ляк армиясының қолбасшысы) және полковник 
дипл. Леопольд Окулицки (КСРО-дағы Поляк ар-
миясының штаб бастығы) – генерал Андерстің 
кеңсесінде. 1941-1942 (Ұлттық сандық мұрағат 
жинағынан алынған фотосурет)

Генерал Владислав Андерс (командующий Войском Польским в 
СССР) и полковник дипл. Леопольд Окулицки (начальник шта-
ба Польской армии в СССР) – в кабинете ген. Андерса, 1941-1942 
(фотография из коллекции Национального цифрового архива)

Жаттығулардан кейін демалып жатқан поляк 
сарбаздары, Қырғызстандағы Жалал-Абад, КСРО, 
1942 жылғы ақпан (Виктор Островскийдің суреті; 
Лондондағы генерал Сикорский атындағы Поляк 
институты мен мұражайы, «КАРТА» орталығы қо-
рының ұсынылған суреті) 

Польские солдаты отдыхают после учений, Джалал-Абад в 
Кыргызстане, СССР, февраль 1942 года (фотография Виктора 
Островского; Польский институт и музей имени ген. Сикор-
ского в Лондоне, фотография предоставлена Фондом Центра 
«КАРТА»)

1941 жылы 30 шілдеде Лондонда поляк-кеңестік келісіміге қол 
қойылды, соның арқасында өзара дипломатиялық қа-

рым-қатынастар қалпына келтірілді. Бұл КСРО аумағында болған поляк 
азаматтарына кеңшілік жасауға әкелді. Бұл көптеген адамдарды лагерьлер 
мен жер аудару орындарынан босатуға мүмкіндік берді. 14 тамызда Поль-
ша Қарулы Күштерінің құрамына кіретін Поляк армиясының КСРО-да қыз-
мет ету ережелерін анықтайтын әскери келісім жасалды. Көптеген поляк-
тардың жүрегінде елге оралу үміті пайда болды. Армияны кеңес түрмесінен 
босатылған бригада генералы Владислав Андерс басқарды. 1941 жылы жел-
тоқсанда Бас қолбасшы генерал Владислав Сикорскийдің Мәскеуге сапары 
кезінде Поляк армиясын кеңейту және оны кейіннен майданға жіберу ту-
ралы шешім қабылданды. Сонымен қатар, поляк билігі 1939 жылы кеңес 
әскерлері тұтқындаған сарбаздарды қарқынды іздеуді бастады.

30 июля 1941 года в Лондоне было подписано польско-советское согла-
шение, благодаря которому были восстановлены взаимные дипломатиче-
ские отношения. Это привело к, так называемой, амнистии для польских 
граждан, находившихся на территории СССР. Это позволило освободить 
многих людей из лагерей и мест ссылки. 14 августа было заключено воен-
ное соглашение, которое определяло правила функционирования в СССР 
Польской армии, входившей в состав Вооруженных сил Польши. В сердцах 
многих поляков появилась надежда на возвращение домой. Армию воз-
главил освобожденный из советской тюрьмы генерал бригады Владислав 
Андерс. Во время визита в Москву главнокомандующего генерала Владис-
лава Сикорского в декабре 1941 года, было принято решение о расшире-
нии Польской армии и последующей отправке ее на фронт. Параллельно 
польские власти начали интенсивный поиск солдат, взятых в плен совет-
скими войсками в 1939 году.

ҮМІТ ҰШҚЫНЫҮМІТ ҰШҚЫНЫ
ИСКРА НАДЕЖДЫИСКРА НАДЕЖДЫ    



Шығыста Поляк армиясының сарбаздары оқу-жаттығу жолында 
(Ұлттық жады институты мұрағатының жинағынан фотосурет)

Солдаты Польской армии на Востоке по пути на учения (фотография из коллекции Ар-
хива Института национальной памяти)

Генерал Андерстің құрылған армиясына түскен балалар. Врев-
ская, Өзбекстан, КСРО, 1942 ж. мамыр (фотосурет: Виктор Остров-
ский; Лондондағы генерал Сикорский атындағы Поляк институты 
мен мұражайының жинағынан фотосурет. «КАРТА» орталығы қо-
рынан ұсынылған сурет) 

Дети, попавшие в формирующуюся армию ген. Андерса. Вревская, Узбекистан, СССР, 
май 1942 года (фотография: Виктор Островски; фотография из коллекции Польского 
института и музея имени ген. Сикорского в Лондоне, фотография предоставлена Фон-
дом Центра «КАРТА»)

Кеңес-Иран шекарасында демалып жатқан поляк депортация-
ланғандар тобы, 1942 жыл (Америкадағы Йозеф Пилсудский институ-
тының жинағынан алынған фотосурет)

Группа польских депортированных отдыхает на советско-иранской границе, 1942 год 
(фотография из коллекции Института Юзефа Пилсудского в Америке)

1942 жылы неміс әскерлері Мәскеуден 150 шақырымдай жерде 
болды, ал майдан солтүстікте Ленинградтан оңтүстікте Дон-

дағы Ростовқа дейін созылды. Кеңес Одағы үшін Катыньда мыңдаған поляк 
сарбаздарының өлтірілгенін жасыру қиындай түсті. Жаңадан құрылған по-
ляк бөлімшелерінің негізгі жабдықтау заттары жетіспеді. КСРО билігі одан 
әрі әскерге шақыруды тоқтатты. Поляктар Кеңес Одағы үшін барған сайын 
проблемалық одақтас болды. Поляк бөлімшелеріне азық-түлік мөлшерінің 
болмауына байланысты оларды КСРО-дан Иранға эвакуациялау туралы 
келіссөздер жүргізілді. 1942 жылы наурызда Кеңес өкіметі әскер қатарын-
да болған сарбаздар мен бейбіт тұрғындардың бір бөлігінің КСРО-дан ке-
туі туралы келісімге келді. Тек тамыз айында бүкіл Поляк армиясын көшіру 
туралы шешім қабылданды. Эвакуация 1942 жылдың қыркүйек айының 
басына дейін жалғасты. Поляктардың қуанышы зор болды. Кейде бүкіл от-
басыларды сақтап қалуға қолдан келді. Алайда олардың үйге сапары енді 
басталды. Бейбіт тұрғындар төрт құрлықта, атап айтқанда Шығыс Африка-
да, Үндістанда, Мексикада және Жаңа Зеландияда пана тапты.

Көптеген поляк азаматтары эвакуациялай алмай, КСРО-да қалды. Олардың 
кейбіреулері Кеңес Одағына толығымен бағынатын Армия қатарында орал-
ды, ал басқалары соғыстан бірнеше жыл өткен соң ғана орала алды.

В 1942 году немецкие войска находились примерно в 150 км от Москвы, а фронт 
простирался от Ленинграда на севере до Ростова-на-Дону на юге. Советскому Союзу 
становилось все труднее скрывать тот факт, что в Катыни были убиты тысячи поль-
ских солдат. Только что сформированные польские части испытывали недостаток 
в основных предметах снабжения. Власти СССР прекратили дальнейший призыв 
в армию. Поляки становились все более проблемным союзником для Советского 
Союза. В связи с нехваткой продовольственных пайков для польских частей велись 
переговоры об их эвакуации из СССР в Иран. В марте 1942 года советские власти со-
гласились, чтобы часть солдат и мирных жителей, находящаяся при армии, уехала 
из СССР. Лишь в августе было принято решение, чтобы перебросить всю Польскую 
армию. Эвакуация продолжалась до начала сентября 1942 г. Радость поляков была 
огромной. Иногда удавалось спасти целые семьи. Однако их путь домой только на-
чинался. Мирные жители нашли убежище на четырех континентах, в частности, 
в Восточной Африке, Индии, Мексике и Новой Зеландии.

Многие польские граждане не смогли эвакуироваться и остались в СССР. Некоторые 
из них вернулись на родину в рядах армии, полностью подчиненной Советскому Сою-
зу, другие смогли вернуться только через много лет после войны.

ҚҰЛДЫҚ ҮЙІНЕН ШЫҒУҚҰЛДЫҚ ҮЙІНЕН ШЫҒУ
ВЫХОД ИЗ ДОМА РАБСТВАВЫХОД ИЗ ДОМА РАБСТВА



Қазақстанға жер аударылған поляктар, жеркепенің алдында, Үйска 
фермасы, Молотов совхозы, Қазақ КСР, 1940 жылғы мамыр («КАРТА» ор-
талығы қорының жинағынан алынған фотосурет)

Поляки, депортированные в Казахстан, перед землянкой, Уйска Ферма, Молотовский совхоз, 
Казахская ССР, май 1940 года (фотография из коллекции Фонда Центра «Карта»)

Қазақ байларынан мүлікті тәркілеу алдындағы Митинг. Қазақ АССР, XX 
ғасырдың 1930-шы жылдары («Спутник» жинағынан алынған фотосурет)

Митинг, предшествующий конфискации имущества у казахских баев. Казахская АССР, 1930-е 
годы XX века (фотография из коллекции «Спутник»)

АЛЖИР - Отан сатқындары әйелдерінің Ақмола лагері, 1938-1952 
(«Мемориал» қоғамының жинағынан алынған фотосурет)

АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен изменников Родины, 1938-1952 (фотография из коллекции 
Общества «Мемориал»)

XX ғасырдың басында Қазақстан аз қоныстанған, халқы не-
гізінен көшпелі өмір салтын ұстанатын, мәдениеті мен 
дәстүріне бай өңір болды. Қазақтар қиын климаттық 

және тұрмыстық жағдайлармен өте жақсы күресті. Даладағы өмір оларға 
төзімділік пен қонақжайлылықты үйретті, олар әр бейтаныс жанды соңғы 
бір үзім нанын бөліскен досындай көрді. 

Қазақстан мен Қырғыз далалары XVIII ғасырдың аяғында поляктардың жап-
пай жер аударылған орнына айналды. Патша бастаған мәжбүрлі көші-қон са-
ясатын Қазақстанда ГУЛАГ архипелагын құрған Иосиф Сталин жалғастырды. 
Поляктар қуғын-сүргінге қарамастан, осы өлке тұрғындарының мәдениетіне, 
фольклорына және тіліне елеулі үлес қосты, оны танып-білуге және дамуына 
ықпал етті. Олар еліміздің көпұлтты сипатымен мәңгілік үйлесім тапқан.

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Қазақстан Қызыл Армияның терең тылы-
на айналды. Онда жүздеген мың адамдар, бірнеше жүздеген зауыттар, сон-
дай-ақ ауруханалар, университеттер, КСРО Ғылым Академиясы және тіпті 
Мосфильм киностудиясы эвакуацияланды. Сонымен қатар Қазақстанда Қы-
зыл Армияны қолдау үшін әскери бөлімдер құрылды. 1 миллион 200 мыңнан 
астам қазақ әскерге шақырылып, олардың 600 мыңнан астамы қаза тапты. 

Казахстан в начале XX-го века был малонаселенным регионом с населением пре-
имущественно ведущим кочевой образ жизни, с богатой культурой и традициями. 
Казахи очень хорошо справлялись со сложными климатическими и бытовыми усло-
виями. Жизнь в степи научила их выносливости и гостеприимству, к каждому незна-
комому они относились как к другу, с которым делились последним куском хлеба.

Казахстан и киргизские степи стали местом массовых депортаций поляков в конце 
XVIII-го века. Политика принудительной миграции, начатая царем, была продолже-
на Иосифом Сталиным, который создал в Казахстане архипелаг ГУЛАГ. Поляки, не-
смотря на репрессии, внесли значительный вклад в культуру, фольклор и язык жите-
лей этой земли, способствовали ее познанию и развитию. Они на всегда вписались 
в многонациональный характер страны.

Во время Второй мировой войны Казахстан являлся глубоким тылом Красной Армии. 
Туда были эвакуированы сотни тысяч людей, несколько сотен заводов, а также боль-
ницы, университеты, Академия наук СССР и даже киностудия «Мосфильм». В то же 
время в Казахстане формировались воинские части для поддержки Красной Армии. 
Более 1 миллиона 200 тысяч казахов были призваны в армию, из которых более 600 
тысяч погибли.

ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН
КАЗАХСТАН  КАЗАХСТАН  



Поляк армиясының сарбаздары өздерінің тұрғылықты жерлерінің алдын-
да, Чок-Пактың басты көшесінде, Қазақстан, КСРО, 1942 жылғы наурыз («КАР-
ТА» орталығы қорының жинағынан алынған фотосурет)

Солдаты польской армии перед местами проживания на главной улице Чок-Пака, Казахстан, СССР, 
март 1942 года (фотография Фонда Центра «Карта»)

1942  жылғы 20 қаңтар мен 25 ақпан аралығында Польша 
Үкіметі мен Кеңес Одағы арасындағы Желтоқсан келісімін 

іске асыру нәтижесінде КСРО-дағы поляк әскері Азия Кеңес республика-
ларына (Қазақ, Қырғыз және Өзбек КСР) ауыстырылды. Оңтүстікке бара-
тын жол оңай болған жоқ. Көптеген сарбаздар жаңадан көшіру кезінде 
қайтыс болды, олар шаршап, аурудан әлсіреп және тасымалдаудың ауыр 
жағдайларына төтеп бере алмады. Поляк әскерлерінің жаңа орналасуы 
барлық мәселелерді шеше алмады, бірақ жоғалтулар мен қиындықтарға 
қарамастан - Кеңес Одағының шекараларына жақын болу поляк сарбаз-
дарына Үшінші рейхке қарсы күресте КСРО жеңілген жағдайда шегінуге 
мүмкіндік берді.

В период с 20 января по 25 февраля 1942 года, в результате реализации декабрь-
ского соглашения между польским правительством и Советским Союзом, польская 
армия в СССР была переведена в азиатские советские республики (Казахская, Кир-
гизская и Узбекская ССР). Дорога на юг была нелегкой. Многие солдаты погибли 
во время передислокации, они были истощены, ослаблены болезнями и не могли 
выдержать ужасных условий транспортировки. Новое место дислокации польских 
войск не решало всех проблем, но - несмотря на потери и трудности – пребывание 
вблизи границ Советского Союза давало польским солдатам возможность отсту-
пить в случае поражения СССР в борьбе с Третьим рейхом.

Чок-Пактағы темір жол бекеті, Қазақстан, КСРО, 1942 жылғы наурыз 
(«КАРТА» орталығы қорының жинағынан алынған фотосурет)

Железнодорожная станция в Чок-Паке, Казахстан, СССР, март 1942 года (фотография из кол-
лекции Фонда Центра «Карта»)

Чок-Пак темір жол бекетін барар жолда поляк сарбаздары, Қазақстан, 
КСРО, 1942 жылғы наурыз («КАРТА» орталығы қорының жинағынан 
алынған фотосурет) 

Польские солдаты на пути к железнодорожной станции Чок-Пак, Казахстан, СССР, март 1942 
года (фотография из коллекции Фонда Центра «Карта»)

ПОЛЯК АРМИЯСЫ ПОЛЯК АРМИЯСЫ 
ҮШІН ЖАҢА ОРЫНҮШІН ЖАҢА ОРЫН

НОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОЛЬСКОЙ АРМИИНОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ



Поляк сарбаздарының Чок-Пактағы лагері, Қазақстан, КСРО - артқы планда 
қырғыз таулары, 1942 жылғы наурыз («КАРТА» орталығы қорының жинағынан 
алынған фотосурет) 

Лагерь польских солдат в Чок-Паке, Казахстан, СССР – на заднем плане Киргизские горы, март 
1942 года (фотография из коллекции Фонда Центра «КАРТА»)

КСРО-дағы поляк армиясының сарбаздары ағылшын шинельдері мен 
кеңестік бас киімдерінде (Ұлттық жады институты мұрағатының жинағынан 
алынған фотосурет)

Солдаты польской армии в СССР в английских шинелях и советских шапках (фотография из кол-
лекции Архива Института национальной памяти)

1942  жылдың ақпан айының басында Оңтүстік Қазақстанда 
поляк бөлімшелерін ұйымдастыру басталды. Климат көр-

ші Өзбекстанға қарағанда жұмсақ болды, бұл сарбаздар арасында өлім 
мен аурудың азаюына әсер етті. КСРО-да Поляк армиясының құрылуы 
негізінен Азия Кеңестік республикаларында жалғасты. Онда 1940 жылы 
жер аударылған поляк азаматтарының көп бөлігі тұрды. Андерс армия-
сының кеңеюі кезінде (тұрақты әскерге шақырудың және көптеген ерік-
тілердің арқасында) қолбасшылық, офицерлердің, құрал-жабдықтардың 
және киім-кешектердің сондай-ақ азық-түліктің жеткіліксіз болуына бай-
ланысты қиындықтарға тап болды. Қалыптасып жатқан армия үшін поляк 
азаматтық халқы қосымша ауыртпалық болды, 

олар өзін және отбасын құтқарудың жалғыз жолын көріп, армияның құра-
мына кіргісі келді. Андерс армиясының қолбасшылығы мүмкіндігінше по-
ляк азаматтарының көбісін құтқару үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. 

В начале февраля 1942 года в южном Казахстане началась организация польских 
подразделений. Климат был более мягким, чем в соседнем Узбекистане, что по-
влияло на сокращение количества смертей и заболеваний среди солдат. Форми-
рование Польской армии в СССР продолжалось в основном в азиатских советских 
республиках. Там проживало большое количество польских граждан, депортиро-
ванных в 1940 году. В ходе расширения армии Андерса (благодаря регулярному 
призыву и многочисленным добровольцам) командование все-таки столкнулось 
с проблемами, особенно из-за нехватки офицеров, снаряжения и обмундирова-
ния, а также недостаточного пищевого рациона. Дополнительным бременем для 
формирующейся армии стало польское гражданское население, которое очень хо-
тело попасть в ее состав, видя в этом единственный способ спасти себя и свои се-
мьи. Командование армии Андерса делало все возможное, чтобы спасти как мож-
но больше польских граждан.

КЕЛЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕРКЕЛЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕР
ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ



Пойыз тоқтады. Мен пойыздан тезірек 
шығуды шыдай алмадым. Қуаныштан 
жылай отырып, мен терезеден секірдім 
де, құмды жерге құлап түстім. Жүгіре 
бастадым. Сонда пойыздан секірген 
басқа еркектерді көрдім. Кейбіреулері 
аяқ киімсіз, аяқтарында шүберек, 
жалба-жұлба киінген. 

Я. Лопушаньски, Андерспен Одақ, 
«Карта» 2002, № 35, 32 б. 

«Поезд остановился. Я не мог дождаться, чтобы выбрать-
ся из поезда. Плача от радости, я бросился в окно и с гро-
хотом упал на песчаную землю. Я начал бежать. Тогда я 
увидел других мужчин, спрыгивающих с поезда. Некоторые 
были без обуви, с тряпками на ногах, одетые в лохмотья».

Я. Лопушаньски, Союз с Андерсом, «Карта» 2002, № 35, с. 32

КСРО-ҒА жер аударудан босатылған поляк отбасы, Поляк армиясының ор-
талығында болған кезінде, 1941-1943 жж (Ұлттық жад институты мұрағаты-
ның жинағынан алынған фотосурет)

Польская семья, освобожденная из ссылки вглубь СССР, во время пребывания в центре Польской 
армии, 1941-1943 (фотография из коллекции Архива Института национальной памяти)

Чок-Пактағы поляк сарбаздарының лагері, Қазақстан, КСРО, 1942 жылғы 
наурыз («КАРТА» орталығы қорының жинағынан алынған фотосурет)

Лагерь польских солдат в Чок-Паке, Казахстан, СССР, март 1942 года (фотография из коллекции 
Фонда Центра «Карта»)

ЖОЛДАЖОЛДА
В ПУТИ  В ПУТИ  



ТІРІ ҚАЛУТІРІ ҚАЛУ
ВЫЖИВАНИЕ  ВЫЖИВАНИЕ  

5-ші Жаяу әскер дивизиясының жаттығулары кезінде, Жалал-Абад, КСРО, 
1942 жылғы ақпан (Ұлттық сандық мұрағат жинағынан алынған фотосурет)

Во время учений 5. Пехотной дивизии, Джалал-Абад, СССР, февраль 1942 года (фотография из кол-
лекции Национального цифрового архива)

Поляк солдаттары тұрған барақтардың бірі, Чок-Пак, Қазақстан, КСРО, 1942 
жылғы наурыз («КАРТА» орталығы қорының жинағынан алынған фотосурет)

Один из бараков, в котором жили польские солдаты, Чок-Пак, Казахстан, СССР, март 1942 года 
(фотография из коллекции Фонда Центра «Карта»)

Әскер жасақталған жерлерге жиналған сарбаздар да бейбіт 
тұрғындар сияқты өмір сүру үшін күресті. Азық-түліктің жетіспе-
ушілігі, жұқпалы аурулар және күрделі санитарлық жағдайлар 

денсаулықтың нашарлауына және көптеген өлім жағдайларына әкелді. 
Уақыттың көп бөлігі міндетті жаттығуларға арналды, бірақ сонымен бір-
ге қайта жанданған қоғамдық, патриоттық және діни өмірге де көп уақыт 
қалды. Кеңес Одағындағы поляк әскери бөлімдері КСРО ішкі істер халық 
комиссариаты қызметкерлерінің қатаң бақылауында болды, олар поляк 
сарбаздарының өмірін одан сайын ауырлатуға және олардың күнделікті 
тіршіліктерін қиындату үшін барлық мүмкіндіктерді пайдаланды. Құрама 
бөлімшелердің жанында тұратын жергілікті тұрғындар сарбаздарға бар-
лық жағынан көмектесуге тырысты. Қазақтардың мейірбандығы туралы 
естелік әлі күнге дейін отбасылық әңгімелер мен оқиғаларда сақталып 
келеді.

Солдаты, как и мирные жители, собравшиеся в местах формирования армии, бо-
ролись за выживание. Недостаток пищи, заразные болезни и сложные санитарные 
условия приводили к ухудшению состояния здоровья и многочисленным случаям 
смерти. Большая часть времени была посвящена обязательным упражнениям, но 
оставалось также много времени для возрождающейся общественной, патриоти-
ческой и религиозной жизни. Польские воинские части в Советском Союзе нахо-
дились под пристальным наблюдением сотрудников НКВД, которые использовали 
любую возможность, чтобы сделать жизнь польских солдат более удручающей и ус-
ложнить их повседневное существование. Местное население, проживавшее вбли-
зи формирующихся частей, старалось всячески помочь солдатам. Память о доброте 
казахов до сих пор сохраняется в семейных рассказах и историях.

Шахтаға апаратын жол, Чок-Пак, Қазақстан, КСРО, 1942 жылғы наурыз 
(«КАРТА» орталығы қорының жинағынан алынған фотосурет)

Путь к шахте, Чок-Пак, Казахстан, СССР, март 1942 года (фотография из коллекции Фонда Цен-
тра «Карта»)



КСРО-да поляк армиясын ұйымдастыру 1941-1942 жж.
Организация Польской Армии в СССР 1941-1942

1941 жылы тамызда Қазақ КСР-де КСРО-да Поляк армиясына 
шақыру басталды. Мыңдаған поляктар мен поляк азамат-

тары кең аумақта (Петропавл, Алматы, Ақтөбе, Семей) шашыраңқы ор-
наласқан шақыру пункттеріне келді. Андерс армиясының бөліктері сол-
түстіктен оңтүстікке қарай пойыздармен жүрді. Дәл осы «эвакуация» (1942 
жылдың қаңтарында) Андерс армиясының одиссеясының алғашқы кезеңі 
және үміт жолының бастауы болды. Өкінішке орай, бәрі бірдей көптен күт-
кен бостандыққа қол жеткізе алмады. Кейбір сарбаздар мен бейбіт тұрғын-
дар ауру мен сарқылудан қайтыс болды. Олар шексіз қазақ даласында, тау 
етегінде жерленген. 

В августе 1941 года в Казахской ССР начался призыв в Польскую армию в СССР. Ты-
сячи поляков и польских граждан прибывали на призывные пункты, разбросанные 
по обширной территории (Петропавловск, Алма-Ата, Актюбинск, Семипалатинск). 
Части армии Андерса перемещались на поездах с севера на юг. Именно эта «эваку-
ация» (в январе 1942 года) стала первым этапом одиссеи армии Андерса и началом 
пути надежды. К сожалению, не всем удалось дожить до долгожданной свободы. 
Некоторые солдаты и гражданские жители умерли от болезней и истощения. Они 
были похоронены в бескрайней казахской степи и у подножия гор.

Поляк солдаттары тұрған барақтардың бірі, Чок-Пак, Қазақстан, КСРО, 1942 
жылғы наурыз («КАРТА» орталығы қорының жинағынан алынған фотосурет)

Один из бараков, в котором жили польские солдаты, Чок-Пак, Казахстан, СССР, март 1942 года 
(фотография из коллекции Фонда Центра «Карта»)

Хелена Луровнаға сыйға тартылған қобдиша, Қазақстан, КСРО, 1941 ж 
(фот. Музей Памяти Сибири)

Шкатулка подаренная Хелене Луровне, Казахстан, СССР 1941 г. (фот. Музей Памяти Сибири)

ПОЛЯК АРМИЯСЫ ПОЛЯК АРМИЯСЫ 
ҮШІН ЖАҢА ОРЫНҮШІН ЖАҢА ОРЫН

НОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОЛЬСКОЙ АРМИИНОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ



Поляк әскері Египет порттарынан Италия майданына көшірілді. Хефрен пира-
мидасының алдындағы 2-ші бронды бригаданың поляк сарбаздары. Гиза, Еги-
пет, 1943 ж. (Ұлттық сандық мұрағат жинағынан алынған фотосурет)

Польские солдаты 2-й Бронетанковой бригады перед пирамидой Хефрена. Гиза, Египет, 1943 год 
(фотография из коллекции Национального цифрового архива)

Генерал Владислав Андерс офицерлермен бірге. Артқы жағында Мон-
те-Кассинодағы ғибадатхананың қирандылары. Касино, Италия, 1944 жылғы 
мамыр (сурет: Фелицъян Малиняк; Лондондағы генерал Сикорский атын-
дағы Поляк институты мен мұражайы, «КАРТА» орталығының Қоры ұсынған) 

Генерал Владислав Андерс с сопровождающими его офицерами. На заднем плане видны руины 
монастыря на Монте-Кассино. Кассино, Италия, май 1944 года (фотография: Фелицъян Малиняк; 
Польский институт и музей имени ген. Сикорского в Лондоне, фотография предоставлена Фондом 
Центра «КАРТА»)

1943 жылы маусымда Бас қолбасшының Таяу Шығысқа сапары 
кезінде Шығыстағы Поляк армиясының бір бөлігін 2-ші По-

ляк корпусына айналдыру туралы шешім қабылданды. Бөлімшелерді қайта 
құру және оқыту Палестинада өтті. 2-ші корпустың сарбаздары Италиядағы 
соғыс қимылдарына қатысты. 1944 жылдың басынан бастап одақтас әскер-
лері қатты күшейтілген неміс позицияларын бұзып өтуге тырысты. Римге 
апаратын жол Апеннин түбегінің ең тар бөлігінің таулы асулары арқылы 
өтті. Американдық, Британдық, Француздық, Жаңа Зеландия және Үнді 
әскерлерінің көптеген алдыңғы әрекеттеріне қарамастан, тек Поляктардың 
қатал қорғанысты бұзып өтіп, 1944 жылдың мамырында Монте Касиноны 
басып алу қолдарынан келді. 

Поляк әскерлері Пьедимонтеде, содан кейін 18 шілдеде босатылған Анкона 
адриатика учаскесінде соғысқан. Генерал Владислав Андерстің сарбаздары 
әскери жолын 1945 жылы 21 сәуірде Болоньяны басып алумен аяқтады.

В июне 1943 года, во время визита главнокомандующего на Ближний Восток, было 
принято решение о преобразовании части Польской армии на Востоке во 2-й Поль-
ский корпус. Реорганизация и обучение подразделений проходили в Палестине. Сол-
даты 2-го корпуса принимали участие в боевых действиях в Италии. С начала 1944 
года войска союзников пытались прорвать сильно укрепленные немецкие позиции. 
Дорога в Рим вела через горные перевалы самой узкой части Апеннинского полуо-
строва. Несмотря на многочисленные предыдущие попытки американских, британ-
ских, французских, новозеландских и индийских войск, именно полякам удалось про-
рвать ожесточенную оборону и взять Монте-Кассино в мае 1944 года.

Польские войска также сражались у Пьедимонте, а затем на адриатическом участке, 
где 18 июля была освобождена Анкона. Свой военный путь солдаты ген. Владислава 
Андерса завершили взятием Болоньи 21 апреля 1945 года.

Итальяндықтар 2-ші Поляк корпусының сарбаздарын қарсы алуда. Сол 
жақтан екінші көлікте, генерал Клеменс Рудницкий. Болонья, Италия, 
21 сәуір 1945 жыл (Лондондағы генерал Сикорский атындағы Поляк ин-
ституты мен мұражайының жинағынан фотосурет. «КАРТА» орталығының 
Қоры ұсынған)

Итальянцы приветствуют солдат 2-го Польского корпуса. На машине, второй слева, генерал Кле-
менс Рудницки. Болонья, Италия, 21 апреля 1945 года (фотография из коллекции Польского ин-
ститута и музея имени ген. Сикорского в Лондоне, фотография предоставлена Фондом Центра 
«КАРТА»)

ПАЛЕСТИНАДАН ПАЛЕСТИНАДАН 
БОЛОНЬЯҒА ДЕЙІНБОЛОНЬЯҒА ДЕЙІН

ОТ ПАЛЕСТИНЫ ДО БОЛОНЬИОТ ПАЛЕСТИНЫ ДО БОЛОНЬИ



1942 жылы 25 ақпанда Ұлыбританияда 1-ші бронды дивизия 
құрылды. Оның командирі бригада генералы Станислав 

Мачек атанды. Бөлімше Нормандияда Фалез тұсында кескілескен шай-
қастарға қатысқан. Поляк дивизиясы ауыр жоғалтуларға ұшырады, бірақ 
Шамбуада неміс әскерлеріне тосқауыл қоя алды. Одақтас әскерлердің 
қолбасшылары дивизияны шайқастан шығару қажеттілігіне сенімді бол-
ды. Дегенмен, дивизияның толықтырылған қатары Франция, Бельгия 
және Голландиядағы қалаларды босатып, жауды батыл қудалауға қаты-
сты. «Priority for Poles» ұраны әрбір одақтас сарбазға белгілі болды. Ипр-
дегі шайқас кезінде генерал Мачек қалаларды артиллериялық атқыла-
уға тыйым салды. Осы шешімнің арқасында Бельгия мен Голландияның 
бейбіт тұрғындары өздерінің өмірі мен мүлкін сақтай алды. Жау бөлімше-
лерінен басып алынған аумақтарды тазарту атқыштардың иығына ұрыс 
ауыртпалығын жүктелді. Тұрғындар мұны есіне сақтап, риза болып қал-
ды. 1945 жылы Нидерландыдағы қанды шайқастардан кейін 1-ші бронды 
дивизиясы Вильгельмсхафендегі жауынгерлік жолын аяқтау үшін Герма-
нияға кірді.

25 февраля 1942 года в Великобритании была создана 1-я Бронетанковая 
дивизия. Ее командиром стал генерал бригады Станислав Мачек. Под-
разделение принимало участие в ожесточенных боях в Нормандии при 
Фалезе. Польская дивизия понесла тяжелые потери, но удалось блокиро-
вать немецкие войска у Шамбуа. Командиры союзнических войск были 
убеждены в необходимости выхода дивизии из боя. Тем не менее – по-
полненные ряды дивизии приняли участие в бравом преследовании вра-
га, освобождая города во Франции, Бельгии и Голландии. Лозунг „Priority  
for Poles” был известен каждому солдату-союзнику. Во время битвы при 
Ипре генерал Мачек запретил артиллерийский обстрел городов. Благо-
даря этому решению мирное население Бельгии и Голландии смогло со-
хранить свою жизнь и имущество. На плечи стрелков, очищающих заня-
тые территории от вражеских подразделений, легла тяжесть боя. Жители 
запомнили это и они остались благодарными. В 1945 году, после крово-
пролитных боев в Нидерландах, 1-я Бронетанковая дивизия вошла в Гер-
манию, чтобы завершить боевой путь в Вильгельмсхафене.

Генерал Станислав Мачек, 1-ші бронды дивизияның командирі (сол 
жақта, ларингофон арқылы сөйлейді), 7-ші штаб эскадрильясының «Кром-
вель» танкісінде. Оң жақта - капитан Тадеуш Высоцки (Ұлттық сандық 
мұрағат жинағынан алынған фотосурет)

Генерал Станислав Мачек, командир 1-й Бронетанковой дивизии (слева, говорит через ла-
рингофон), в танке «Кромвель» 7-й штабной эскадрильи. Справа – капитан Тадеуш Высоцки 
(фотография из коллекции Национального цифрового архива)

1-ші жеке парашют бригадасы, Ұлыбританияда 1941 жылдың қазан ай-
ында құрылған, Бригада Польшадағы соғыс қимылдарына қатысуы керек 
еді. Ақырында, ол 1944 жылдың қыркүйегінде Арнем маңындағы Голландия 
аумағында әуе-десанттық әскерлердің қатысуымен жасалған ең үлкен опе-
рацияға қатысты (Ұлттық сандық мұрағат жинағынан алынған фотосурет)

1-я Отдельная парашютная бригада, сформированная в Великобритании в октябре 1941 г. 
Бригада должна была принять участие в боевых действиях в Польше. В конечном итоге она 
приняла участие в крупнейшей операции с участием воздушно-десантных войск в сентябре 
1944 года на оккупированной голландской территории, недалеко от Арнема (фотография из 
коллекции Национального цифрового архива)

Одақтастардың десанттық әскерлері Омаха жағажайына қонды. Жа-
уынгерлік іс-қимылдарға қатысқандар: Польша авиациясы, Польша Әске-
ри-теңіз күштері және Польша сауда флоты, 1944 жылғы 6 маусым (Ұлттық 
мұрағат және құжаттама басқармасының жинағынан фотосурет, АҚШ) 

Десантные войска союзников высаживаются на пляже Омаха.  В боевых действиях участво-
вали: Польская авиация, ВМФ Польши и Польский торговый флот, 6 июня 1944 года (фото-
графия из коллекции Национального управления архивов и документации, США)

НОРМАНДИЯДАН НОРМАНДИЯДАН 
ВИЛЬГЕЛЬМСХАФЕНГЕ ДЕЙІНВИЛЬГЕЛЬМСХАФЕНГЕ ДЕЙІН

ОТ НОРМАНДИИ ДО ВИЛЬГЕЛЬМСХАФЕНАОТ НОРМАНДИИ ДО ВИЛЬГЕЛЬМСХАФЕНА



1945 жылы Ялта конференциясы. Солдан оңға қарай: Ұлыбритания 
премьер-министрі Уинстон Черчилль, АҚШ президенті Франклин Дела-
но Рузвельт, КСРО басшысы Иосиф Сталин (жалпыға қолжетімді көздер-
ден алынған фотосурет)

Ялтинская конференция в 1945 году. Слева направо: премьер-министр Великобритании Уин-
стон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт, глава СССР Иосиф Сталин (фото-
графия из общедоступных источников)

Жеңіс шеруі, Лондон, 8 маусым 1946 жыл. (Жалпыға қолжетімді көз-
дерден алынған фотосурет)

Парад Победы, Лондон, 8 июня 1946 года. (Фотография из общедоступных источников)

1943 жылы Гибралтар апатында генерал Владислав Сикорский-
дің қайғылы қайтыс болуы Польша Үкіметінің Лондондағы 

позициясын әлсіретіп жіберді. Сталинград шайқасынан кейін Иосиф Ста-
лин өз күштерін жинап, болашақ поляк мемлекетінің оған бағынышты 
коммунистік құрылымдарын құра бастады. 1945 жылы ақпанда поляк Қа-
рулы Күштерінің сарбаздары Ялта конференциясының нәтижелері туралы 
білді, оған қатысушылар Польшаны кеңестік ықпал ету саласына қосуға, 
одан Шығыс шекара жерлерін тартып алуға және қуғынға ұшыраған заң-
ды Польша үкіметін биліктен шығаруға келісті. Бұл ақпарат поляк-британ 
қарым-қатынасындағы дағдарысқа әкелді. Алайда, поляк сарбаздары Гер-
манияның капитуляциясына дейін соғысқа қатысты. Екінші дүниежүзілік 
соғыс майдандарындағы шайқастарда көптеген жетістіктерге, тіпті ерлік 
пен құрбандыққа қарамастан, поляктар 1946 жылы 8 маусымда Лондонда 
өткен Жеңіс шеруіне қатыспады. 

Трагическая смерть ген. Владислава Сикорского в Гибралтарской катастрофе в 
1943 году ослабила позицию польского правительства в Лондоне. После Сталин-
градской битвы Иосиф Сталин наращивал силы и начал создавать подчиненные 
ему коммунистические структуры будущего польского государства. В феврале 1945 
года солдаты польских вооруженных сил узнали о результатах Ялтинской конфе-
ренции, участники которой согласились включить Польшу в советскую сферу вли-
яния, отобрать у нее восточные пограничные земли и отстранить от власти за-
конное польское правительство в изгнании. Эта информация привела к кризису в 
польско-британских отношениях. Однако польские солдаты участвовали в войне 
вплоть до капитуляции Германии. Несмотря на многочисленные успехи, достигну-
тые в боях на фронтах Второй мировой войны, даже героизм и жертвы, поляки не 
приняли участия в параде победы в Лондоне 8 июня 1946 года.

2-ші Варшава бронды дивизиясының сарбаздары Айредегі поляк қоныс 
аудару корпусының лагерінен шығуы. Жаңа ғана демобилизацияланған 
сарбаздар - олардың бірі азаматтық киім киген (Ұлттық сандық мұрағат жи-
нағынан алынған фотосурет)

Покидание лагеря Польского переселенческого корпуса в Айре солдатами 2-й Варшавской 
бронетанковой дивизии. Только что демобилизованные солдаты – один из них уже в граж-
данской одежде (фотография из коллекции Национального цифрового архива)

ЖЕҢІСТІҢ АЩЫ ДӘМІЖЕҢІСТІҢ АЩЫ ДӘМІ
ГОРЬКИЙ ВКУС ПОБЕДЫГОРЬКИЙ ВКУС ПОБЕДЫ      



Батыстағы поляк қарулы күштерінің сарбаздарына арналған әске-
ри-репатриациялық лагерь қақпасы, Гданьск, 1947 ж. (Ұлттық сандық 
мұрағат жинағынан алынған фотосурет)

Ворота военно-репатриационного лагеря для солдат из польских вооруженных сил на За-
паде, Гданьск, 1947 год (фотография из коллекции Национального цифрового архива)

Батыста поляк қарулы күштерінде қызмет ететін сарбаздар Польшаға 
кемемен оралды 1946 ж. (Марцин Рудзиньскийдің жинағынан алынған 
сурет; «КАРТА» орталығының Қоры) 

Солдаты, служащие в польских вооруженных силах на Западе, возвращаются в Польшу на кора-
бле, 1946 год. (Фото из коллекции Марцина Рудзиньского; Фонд Центра «КАРТА») 

Генерал Сикорский атындағы Тарих институтында Польша Қарулы 
Күштерінің туларын қою (Лондондағы генерал Сикорский атындағы 
Поляк институты мен мұражайының жинағынан алынған фотосурет, 
фотосуретті «КАРТА» орталығының Қоры ұсынған)

Возложение знамен Вооруженных сил Польши в Институте истории имени ген. Сикорского 
(Фотография из коллекции Польского института и музея имени ген. Сикорского в Лондоне, 
фотография предоставлена Фондом Центра «КАРТА»)

1946 жылдың көктемінде ағылшындар поляк бөлімшелерінің 
командирлеріне әскери бөлімдерді тарату қажеттілігі ту-

ралы хабарлады. Поляк Қарулы Күштерінің демобилизациясы қуғынға 
ұшыраған поляк билігінің ұстанымына қайшы жүргізілді. Сарбаздарды аза-
маттық өмірге дайындау болжалды, осы мақсатта Поляк дайындық және 
қоныстандыру корпусы құрылды. Поляк Қарулы Күштерінің аяқталуының 
символдық күні 1947 жылдың 10 шілдесі болды - Лондондағы Сикорский 
атындағы тарихи институтында тулар ілінген күн. 1946 жылдың қыркүйе-
гінде поляк коммунистік билігі офицерлерді, соның ішінде генералдарды: 
Андерс, Мачек және Копаньскийді поляк азаматтығынан айырды. 

Жақында қаһармандықпен шайқасқан сарбаздар қиын шешім қабылда-
уға мәжбүр болды: коммунистік билік құрған елге оралу ма, әлде шетелде 
қалу ма? Олар туған жерінде қадағаланып, қуғынға ұшырайтынын білуі 
керек еді. Кейбіреулер шетелде қалуды ұйғарып, сол жерден баспана та-
уып, отбасын құрды. Олар бейбіт баспанаға ие болды, бірақ туған жерін 
әлі де аңсап отырды, олардың мекені тыныш болды. Еркін және тәуелсіз 
Польшаны тек аздаған адам ғана көре алды. 

Весной 1946 года англичане сообщили командирам польских частей о необходимо-
сти расформирования военных подразделений. Демобилизация польских воору-
женных сил была проведена вопреки позиции польских властей в изгнании. Пред-
полагалось подготовить солдат к гражданской жизни, и с этой целью был создан 
Польский подготовительно-переселенческий корпус. Символической датой окон-
чания существования польских вооруженных сил стало 10 июля 1947 года – день 
возложения знамен в Историческом институте имени Сикорского в Лондоне. В сен-
тябре 1946 года польские коммунистические власти лишили офицеров, в том числе 
генералов: Андерса, Мачека и Копаньского, польского гражданства.

Еще не так давно героически сражающиеся солдаты должны были принять труд-
ное решение: вернуться в страну, находящуюся под властью коммунистов или 
остаться за границей? Они должны были знать, что на родине их ждут слежка и 
преследования. Некоторые решили остаться за границей, нашли там дом и обза-
велись семьями. У них было мирное пристанище, хотя все еще тосковали по ро-
дине. Свободную и независимую Польшу увидели очень немногие.

АРМАННЫҢ СОҢЫАРМАННЫҢ СОҢЫ
КОНЕЦ МЕЧТЫКОНЕЦ МЕЧТЫ    



Екінші дүниежүзілік соғыс майдандарындағы Поляктар
Поляки на фронтах Второй мировой войны

1939 жылы Поляк сарбаздарын эвакуациялау бағыттары
пути эвакуации польских солдат в 1939 г.

Генерал Андерстің Поляк армиясының эвакуациялық 
бағыты және жауынгерлік жолы
маршрут эвакуации и боевой путь Польской Армии генерала Андерса 

Жеке Подгальский атқыштар бригадасының жолы (1940 ж.)
боевой путь Отдельной Подхалянской горнострелковой бригады (1940) 

Генерал Мачектің 1-ші танк дивизиясының жолы (1944-1945)
боевой путь 10 бронетанковой бригады генерала Мачека (1940)

Жеке Карпат атқыштар бригадасының жолы (1940-1942)
боевой путь Отдельной Карпатской горнострелковой бригады (1940-1942)

Генерал Мачектің 1-ші танк дивизиясының жолы (1944-1945)
боевой путь 1 бронетанковой дивизии генерала Мачека (1944–1945)

Ось мемлекеттерін жаулап алудың ең алыс шегі 
самые дальние районы, оккупированные государствами «оси» 

1942 жылдың аяғында одақтастардың бақылауындағы аудандар
районы, контролируемые союзниками в конце 1942 г.

Бейтарап мемлекеттер
нейтральные государства

Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы
Союз Советских Социалистических Республик

«Үміт жолдары» – Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі 
поляк азаматтарының ұжымдық одиссеясы. Бұл кезбелер 
- әскери және азаматтық - Польшаның және Үшінші Рейх 
пен оның одақтастарының құлдығына түскен әлемнің 
бостандығын қалпына келтіру идеясын басшылыққа 
алған Польша Республикасының заңды билігінің 
қызметімен байланысты болды.

«Пути надежды» – это коллективная одиссея польских граждан в годы Второй мировой 
войны. Эти скитания – как военные, так и гражданские – были связаны с деятельностью 
законных властей Республики Польша, которые руководствовались идеей восстановления 
свободы Польши и мира, порабощенного Третьим рейхом и его союзниками.

2-ші Варшава бронды дивизиясының сарбазы, алма ағашы-
ның жанында, 1945-1947 ж.ж. (Ұлттық сандық мұрағат жинағынан 
алынған фотосурет)

Солдат 2-й Варшавской Бронетанковой дивизии у яблони, 1945-1947 (фотография 
из коллекции Национального цифрового архива)



Ұлыбританиядағы Польша қарулы күштерінің 1-ші жеке парашют 
бригадасы сарбаздарының оқулары, 1943 ж. (Ұлттық жады институты 
мұрағатының жинағынан  фотосурет)

Учения солдат 1-й Отдельной парашютной бригады Польских вооруженных сил в Велико-
британии, 1943 год (фотография из коллекции Архива Института национальной памяти)

78 63178 631
САРБАЗ ЖӘНЕСАРБАЗ ЖӘНЕ

37 91237 912
БЕЙБІТ ТҰРҒЫН, ОНЫҢ  БЕЙБІТ ТҰРҒЫН, ОНЫҢ  

ІШІНДЕ БАЛАЛАР ІШІНДЕ БАЛАЛАР 

1942 ЖЫЛДЫҢ 25 ТАМЫЗЫНА ДЕЙІН АНДЕРС  1942 ЖЫЛДЫҢ 25 ТАМЫЗЫНА ДЕЙІН АНДЕРС  
АРМИЯСЫМЕН ЭВАКУАЦИЯЛАНҒАН ПОЛЯКТАР САНЫАРМИЯСЫМЕН ЭВАКУАЦИЯЛАНҒАН ПОЛЯКТАР САНЫ

43 43043 430
САРБАЗСАРБАЗ

7 6087 608
ҚАЗА ТАПҚАН ЖӘНЕ ҚАЗА ТАПҚАН ЖӘНЕ 

ЖАРАҚАТТАН ҚАЙТЫС БОЛҒАН ЖАРАҚАТТАН ҚАЙТЫС БОЛҒАН 

ЖОҒАЛТУЛАР: ЖОҒАЛТУЛАР: 

315 000315 000 – ТӨРТ ДЕПОРТАЦИЯ КЕЗІНДЕ – ТӨРТ ДЕПОРТАЦИЯ КЕЗІНДЕ 
КСРО-ҒА ЖЕР АУДАРЫЛҒАН КСРО-ҒА ЖЕР АУДАРЫЛҒАН 
ПОЛЯКТАР САНЫ ПОЛЯКТАР САНЫ 

ОКОЛООКОЛО 315,000 – 315,000 –  ЧИСЛО ПОЛЯКОВ, ДЕПОРТИРОВАННЫХ В СССР В ХОДЕ ЧЕТЫРЕХ ДЕПОРТАЦИЙЧИСЛО ПОЛЯКОВ, ДЕПОРТИРОВАННЫХ В СССР В ХОДЕ ЧЕТЫРЕХ ДЕПОРТАЦИЙ

78 631 солдат и 37 912 гражданских лиц, включая детей – число поляков,78 631 солдат и 37 912 гражданских лиц, включая детей – число поляков,
эвакуированных с армией Андерса до 25 августа 1942 года.эвакуированных с армией Андерса до 25 августа 1942 года.

Польские вооруженные силы в мае 1945 года: Морской флот – 3 840, Авиация – 19 400, Польские вооруженные силы в мае 1945 года: Морской флот – 3 840, Авиация – 19 400, 
Сухопутные войска – 170 000Сухопутные войска – 170 000

около 120 000 – число солдат, вернувшихся в Польшуоколо 120 000 – число солдат, вернувшихся в Польшу

потери: 43 430 солдат, в том числе 7 608 убитых и умерших от раненийпотери: 43 430 солдат, в том числе 7 608 убитых и умерших от ранений

ШАМАМЕНШАМАМЕН

120 000120 000 ПОЛЬШАҒА ОРАЛҒАН ПОЛЬШАҒА ОРАЛҒАН 
САРБАЗДАР САНЫСАРБАЗДАР САНЫ

ШАМАМЕНШАМАМЕН

3 8403 840
ТЕҢІЗ ФЛОТЫ ТЕҢІЗ ФЛОТЫ 

19 40019 400
АВИАЦИЯАВИАЦИЯ

1945 ЖЫЛЫ МАМЫРДА ПОЛЯК ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІ:1945 ЖЫЛЫ МАМЫРДА ПОЛЯК ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІ:

170 000170 000
ҚҰРЛЫҚ ӘСКЕРЛЕРІ ҚҰРЛЫҚ ӘСКЕРЛЕРІ 

СОНЫҢ СОНЫҢ 
ІШІНДЕ ІШІНДЕ 

САНДАРДАҒЫ АҚИҚАТСАНДАРДАҒЫ АҚИҚАТ
ИСТИНА В ЦИФРАХИСТИНА В ЦИФРАХ



3-ші Карпат атқыштар дивизиясы сарбаздарының поляк 
туын Болонья, Торре ди Аcинеллиде ілуі, 1945 жыл (Ұлттық сан-
дық мұрағат жинағынан алынған фотосурет) 

Вывешивание польского флага солдатами 3-й Карпатской стрелковой диви-
зии на Торре ди Асинелли, Болонья, 1945 год (фотография из коллекции На-
ционального цифрового архива)

КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВКИ: канд. ист. наук Матэуш Марек

АВТОРЫ ВЫСТАВКИ: канд. ист. наук Матэуш Марэк, канд. ист. наук Петр 
Хмеловец, Эва Дынгош, Якуб Издэбски, Петр Ожеховски, Марта Щесяк-
Сьлюсарэк, Магдалена Вуйда, Рышард Мозгол

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: Шимон Венгловски

РЕЦЕНЗЕНТЫ: канд. ист. наук Петр Хмеловец, доктор Славомир Кальбарчик, 
доктор Ежи Киршак, канд. ист. наук Эва Ковальска, канд. ист. наук Дмитрий 
Панто

КАРТЫ: Мацей Чаплицки, Арт Сан

РАСКРАСКА ФОТОГРАФИЙ: Миколай Качмарек

НА ВЫСТАВКЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 
РЕСУРСОВ: Архив новых актов, Архив Института национальной памяти, 
Фонд генерала Эльжбеты Завацкой, Фонд Центра «КАРТА», Имперский 
военный музей, Польский институт и музей ген. Сикорского в Лондоне, 
Институт Юзефа Пилсудского в Америке, Музей Военно-морского флота 
в Гдыне, Музей памяти Сибири в Белостоке, Музей Военно-воздушных 
сил в Демблине, Национальный цифровой архив, Национальное 
управление архивов и документации 
Из частных коллекций: Станислав Бласяк, Томаш Сикорски

КӨРМЕ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ: тарих ғылымдарының кандидаты Матэуш Марек 

КӨРМЕ АВТОРЛАРЫ: тарих ғылымдарының кандидаты Матэуш Марэк, 
тарих ғылымдарының кандидаты Петр Хмеловец, Эва Дынгош, Якуб 
Издэбски, Петр Ожеховски, Марта Щесяк-Сьлюсарэк, Магдалена Вуйда, 
Рышард Мозгол

ГРАФИКАЛЫҚ ДИЗАЙН: Шимон Венгловски

РЕЦЕНЗЕНТТЕР: тарих ғылымдарының кандидаты Петр Хмеловец, доктор 
Славомир Кальбарчик, доктор Ежи Киршак, тарих ғылымдарының канди-
даты Эва Ковальска, тарих ғылымдарының кандидаты Дмитрий Панто

КАРТАЛАР: Мацей Чаплицки, Арт Сан

ФОТОСУРЕТТЕРДІҢ БОЯУЫ: Миколай Качмарек

КӨРМЕДЕ КЕЛЕСІ РЕСУРСТАРДЫҢ ИЛЛЮСТРИЯЛАРЫ ПАЙДАЛАНЫЛДЫ:  
Жаңа актілер мұрағаты, Ұлттық жады институтының мұрағаты, Генерал 
Эльжбета Завацка Қоры, «КАРТА» Орталығының Қоры, Императорлық 
әскери мұражай,  Лондондағы генерал Сикорский атындағы Поляк 
институты мен мұражайы, Америкадағы Юзеф Пилсудский институты, 
Гдынядағы Әскери-теңіз флотының мұражайы, Белостоктағы Сібір жады 
мұражайы, Демблиндегі әуе күштері мұражайы, Висладағы парашют 
және спецназ мұражайы, ұлттық сандық мұрағаты, Ұлттық мұрағаттар 
және құжаттама басқармасы, Орталық әскери мұрағат
Жеке жинақтардан: Станислав Бласяк, Томаш Сикорски

Көрме «Еркіндік Одиссеясы. Үміт жолдары» 
халықаралық білім беру жобасы шеңберінде 
Ұлттық жады институты - поляк ұлтына 
қарсы қылмыстарды қудалау жөніндегі 
комиссиясы арқылы дайындалды. 

Выставка, подготовленная Институтом национальной памяти – 
Комиссией по расследованию преступлений против польского 
народа в рамках международного образовательного проекта 
«Пути надежды. Одиссея свободы»

КӨРМЕНІҢ ТОЛЫҚ НҰСҚАСЫ / ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ВЫСТАВКИ: 

SZLAKINADZIEI.IPN.GOV.PL

ТӘУЕЛСІЗДІКТІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДІҢ 
100 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ПОЛЬША РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ПРЕЗИДЕНТІ АНДЖЕЙ ДУДАНЫҢ ҰЛТТЫҚ ПАТРОНАТЫ

БАҚ ПАТРОНАЖЫ / МЕДИА-ПАТРОНАЖ:

КӨРМЕНІҢ БАСТЫ СЕРІКТЕСІ / ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ:

Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych
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