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MAŁGORZATA OSIŃSKA

  Większość mieszkańców to mu-
zułmanie. Chrześcijaństwo w Kir-
gizji pojawiło się we wczesnym 
średniowieczu, kiedy przybyli tu-
taj nestorianie. Do dnia dzisiejsze-
go zachowały się na Jedwabnym 
Szlaku ich klasztory. W XIII-XIV 
misjonarze-franciszkanie podjęli 
próby ewangelizacji tutejszych 
narodów. Współcześnie pierwsi 
katolicy pojawili się w Kirgista-
nie pod koniec XIX wieku – byli 
to polscy i niemieccy osadnicy. 
Jednym z nich był słynny podróż-
nik Nikołaj Przewalski.
  Obecnie 88% mieszkańców Kir-
gizji to muzułmanie, około 10 % 
to wyznawcy prawosławia, kato-
lików jest mniej niż 10 tysięcy (< 
niż 0,1%). Do połowy lat 50-tych 
XX w. życie religijne katolików w 
Kirgizji toczyło się w podziemiu. 
Po upadku Związku Radzieckiego 
w 1991 r. i ogłoszeniu przez Kir-
gistan niepodległości rozpoczął 
się okres całkowitego wyjścia 

Kościoła katolickiego z podzie-
mia. W 1991 r. biszkecką parafię
podporządkowano administratu-
rze apostolskiej w Karagandzie. 
W 1997 r. papież Jan Paweł II 
utworzył dla Kirgistanu misję 
„sui iuris”, którą bezpośrednio 
podporządkował Stolicy Apo-
stolskiej. Jego następca na tronie 
Piotrowym, Benedykt XVI, pod-
niósł misję do rangi administra-
tury apostolskiej. Pod koniec lat 
80-tych opiekę nad katolikami  

Dzieci z Kirgistanu
Kirgizja to jedna z 5 środkowo-azjatyckich byłych republik so-
wieckich, które nagle, w 1991 roku, pojawiły się na mapach 
świata, ale i tak pozostały dla większości ludzi wielką nie-
znaną. Kirgizja graniczy z Kazachstanem, Chinami, Tadżyki-
stanem i Uzbekistanem. Powierzchnia Kirgizji to mniej więcej 
2/3 powierzchni Polski. 90% kraju pokrywają góry sięgające do 
7500 metrów. Żyje tutaj około 5 milionów ludzi: Kirgizi, Uzbecy, 
Rosjanie, Niemcy, Ukraińcy, Kurdowie, Tadżycy, Turcy, Polacy, 
przesiedleńcy z Kaukazu – w sumie około 100 narodowości.
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w Kirgizji przejęli jezuici. W Kir-
gizji pracuje kilkunastu misjona-
rzy (księży i sióstr zakonnych).
  W kraju panuje straszna bieda, 
która szczególnie dotyka prowin-
cji. Większość mieszkańców jest 
bezrobotna i żyje dzięki upra-
wie przydomowych ogródków. 
Emeryci otrzymują około 5-10 $ 
miesięcznie (za 1 $ można kupić  
10 małych chlebów). Kobiety pra-
cujące w polu po 10 godzin przy  
40 stopniowym skwarze otrzy-
mują 1 $ dziennie i taką zapłatę 
uważa się za nie najgorszą. Wiele 
dzieci jest bezdomnych lub pracu-
je zamiast się uczyć. Na wsi prak-
tycznie nie działa służba zdrowia, 
a w mieście za wszystko trzeba 
płacić. Tyle suchych informacji…, 
a oto kilka autentycznych historii: 
   9-letni Iwan ma dwójkę młod-
szego rodzeństwa – siostrzyczkę 
Julianę (5 lat) i półtorarocznego 
braciszka Dymitra. Dzieci wycho-
wuje tylko mama, której trudno 
znaleźć pracę. Tata zostawił rodzi-
nę po urodzeniu trzeciego dziec-
ka. W domu brakuje pieniędzy na 
szkołę, ubrania, buty.
   Elżbieta ma rodziców i siostrę, 
ale jej rodzice są alkoholikami, 
często chorują i nie mają stałej 
pracy. Ela regularnie uczęszcza 
na zajęcia w misji i przyjmuje Ko-
munię św. Aby chodzić do szkoły, 
potrzebuje odzieży, butów i pie-
niędzy na jedzenie.
   10-letnią Anastazję wychowuje 
babcia. Mama zmarła rok po uro-
dzeniu dziewczynki, tata zostawił 
córkę i przestał się nią intereso-
wać. Nastia jest chora, jej leczenie 
jest bardzo drogie. Babcia sprząta 

w szkole, ale potrzebuje pomocy 
finansowej przede wszystkim na
lekarstwa.
   Eugenii i jej starszej siostrze 
Krystynie trzy lata temu w ciągu 
pół roku zmarło oboje rodziców. 
Aby dziewczynki nie dostały się 
do domu dziecka, opiekę nad nimi 
przejął starszy brat Andrzej, któ-
ry nie dostaje żadnej pomocy od 
państwa z powodu braku odpo-
wiednich dokumentów. Potrzebu-
ją oni pomocy na odzież, szkołę  
i podstawowe rzeczy do życia.  
W maju tego roku Eugenia i jej 
siostra przyjęły Chrzest św.
Są to prawdziwe opowieści o życiu 
dzieci w Kirgizji opisane przez Oj-
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ców Jezuitów – misjonarzy z Pol-
ski – i współpracujące z nimi sio-
stry zakonne ze Słowacji. Takich 
historii jest o wiele więcej. Lista 
dzieci oczekujących na pomoc, 
aby mogły być leczone, chodzić do 
szkoły, nie 
być głodne, 
nie marz-
nąć z bra-
ku ubrania, 
jest długa. 
W kilku sło-
wach opisu 
sytuacji dziecka w przysłanym  
z Kirgizji tekście kryją się skon-
densowane, trudne do wyobraże-
nia dramaty.
Kiedy pojawia sie darczyńca, 

trudno zdecydować, komu pomóc 
w pierwszej kolejności. A każda 
pomoc jest szansą na godziwsze 
życie, nie tylko dla dziecka, ale 
także jego bliskich.
  Pomoc dla dzieci z Kirgizji orga-

nizuje Biuro Misyj-
ne Ojców Jezuitów 
w Warszawie. Każ-
dy darczyńca może 
zostać mamą, tatą 
adopcyjnym potrze-
bującego dziecka. 
Miesięczny koszt 

pomocy to tylko 60 złotych.
  Dlaczego pomagać dzieciom  
z Kirgizji, tyle przecież biedy  
i nieszczęścia także bliżej, wo-
kół nas? Najlepszej odpowiedzi 
udzielił papież Franciszek w tego-
rocznym orędziu na Wielki Post:
„…gdy ja mam się względnie do-
brze i żyję wygodnie, zapominam 
o ludziach, którzy nie mają się 
dobrze. Ta egoistyczna postawa 
obojętności przybrała dziś roz-
miary światowe, tak iż możemy 
mówić o globalizacji obojętno-
ści. Jest to problem, któremu jako 
chrześcijanie musimy stawić czo-
ło (…). A ponieważ jesteśmy złą-
czeni w Bogu, możemy zrobić coś 
także dla tych, którzy są daleko, 
dla tych, do których o własnych 
tylko siłach nie moglibyśmy nig-
dy dotrzeć…”
Może dla kogoś z Was będzie  
to przekonujący argument, aby 
pomóc dzieciom z Kirgizji?
Informacje o Kirgizji pozyskałam 
z artykułu: „Kościół w Kirgizji”  
z Tygodnika Katolickiego Nie-
dziela.

(...) MOŻEMY ZROBIĆ COŚ TAKŻE 
DLA TYCH, KTÓRZY SĄ DALEKO, 

DLA TYCH, DO KTÓRYCH O WŁA-
SNYCH TYLKO SIŁACH NIE MOGLI-

BYŚMY NIGDY DOTRZEĆ…




