
Co nowego w Dżalalabadzie i w Kirgizji w 2009? 
 

Od początku roku jest z nami brat Władymir Paszkow, rosyjski jezuita, który wcześniej uczył się w 
Egipcie i Niemczech. Brat Władymir zna kilka języków: angielski,  niemiecki, francuski, arabski, włoski. 

Uczy tych języków studentów z różnych wyższych uczelni Dżalalabadu 

i oprócz tego odwiedza dom dzieci inwalidów. Do lata był u nas 

woluntariusz z Szkockji  Martin McKinney, który prowadził zajęcie z 

języka angielskiego w Międzynarodowym Uniwesytecie Kirgizstanu, a 

także w naszej Parafii. Martin prowadził również lekcje języka 

angielskiego w więzieniu, a także bardzo aktywnie pomagał dzieciom 
inwalidom z pobliskiego internatu i  odwiedzał jeden dom dziecka.    

 Nasza parafia powiekszyła się o 7 letnią Feruzę, która przyjeła 

chrzest w Wielką Sobotę – jest ona prawnuczką naszej pierwszej 

parafianki Marii Jozifowny, która zmarła dwa lata temu. 

 W związku z 

problemami z wodą 
wybudowaliśmy w parafii 

cysternę o pojemności  2 m 

sześciennych. 

Podłączyliśmy dom do 

kanalizacji miejskiej, dzięki 

czemu zakończyły się problemy z wywozem nieczystości i 
związane z tym wydatki. Wykonane zostało ogrzewanie 

parowe (na gaz i elektryczność) w kaplicy i salce 
katechetycznej. Na kaplicy postawiliśmy wieżyczkę i 
wybudowano maleńki ganek u głównego wejścia.  
 1 września został uroczyście odsłonięty pomnik 

poświęcony pobycie w Suzakie, koło Dżalalabadu (czytaj 
więcej w oddzielnym artykule), żołnierzy 5 Dywizji 

Piechoty Armii Polskiej Gen. Władysława Andersa.  

 

Pomoc dzieciom inwalidom 

Wiosną z Austrii przyjechaly dwie terapeutki:  Ursula 

Dietz i Heidi Praxmarer. We współpracy z stowarzyszeniem 
rodziców dzieci inwalidów „Meerim Bulak” („Źródło 

miłosierdzia”) przeprowadziły one dwutygodniowy kurs terapii Bobaath i hipoterapii dla leczenia dzieci 



upośledzonych (szczególnie z porażeniem 

mózgowym). W kursie uczestniczyło 25 

rodziców, lekarzy i terapeutów. Zajęcia były 

prowadzone w dwóch grupach, jedna z grup w 

naszej salce katechetycznej, gdzie tłumaczył 

brat Władymir. Obie Panie mieszkały w 

pokojach gościnnych w nowym mieszkaniu 

kupionym rok temu w baraku obok, a uczestnicy 

jedli obiady w naszej letniej kuchni.  

 

 

Praca charytatywna 

Kontynujemy nasze wizyty i pomoc w Internacie 

dla dzieci inwalidów w Dżalalabadzie, gdzie żyje 

około 120 upośledzonych dzieci. W tym roku udało 

się wyremontować dwie ubikacje. Co tydzień 
przywozimy słodycze i owoce, pokazujemy filmy 

animowane lub przeprowadzamy inne zajęcia. Co 
dwa tygodnie odwiedzamy dom inwalidów w 

Kizyłkiji (250 osob). Brat Damian co tydzień 
prowadzi w więzieniu zajęcia dla osób uzależnionych 

i pokazuje filmy. „Adpocję serca” organizowaną we 
współpracy z Biurem Misyjnym Prowincji 

warszawskiej  jezuitów, kierowanym przez O. 
Aleksandra Jacyniaka, objętych jest 6 sierot, które co miesiąc otrzymują 40 zł. Jedna z dziewczynek 

została wyrzucona z domu wraz siostrą i matką przez własnego ojca, gdy ten dowiedział się, że żona 

została chrześcijanką. We wrześniu była u nas po raz kolejny Hannelora Paither  z Bawarii, która jak 

zwykle rozdzielała pieniądze wśród samotnych starszych ludzi, inwalidów i rodzin wielodzietnych. W 

tym roku w sumie udzieliła ona pomocy na sumę 4500 Euro.   

 
Letnie obozy dla dzieci,  młodzieży i studentów nad j. Issyk-Kul   

 
Latem organizowaliśmy 5 obozów dla dzieci i 

młodzieży. W sumie uczestniczyło w nich 160 
osób. Wszystkie obozy były zoorganizowane w 

wiosce Ak-terek i trwały po 10 dni. W ramach 

obozu: Msza Święta, modlitwa, nauka piosenek, 
kąpiel, zajęcia sportowe, nauka języka 

angielskiego, kiludniowe wycieczki w góry i 
spanie w namiotach, różne konkursy, dyskoteki i 

ogniska. Uczestnicy w miarę możliwości samymi 
pracowali w kuchni. W organizacji obozów 

pomagało nam 20 woluntariuszy (w tym jezuici): 
z Polski, Słowenii, Niemiec, Szkocji, Ukrainy i 

Rosji. Wielka pomocą były siostry Franciszkanki 

ze Słowacji, które na co dzień pracują w Biszkeku 

i Ks. Jerzy Jędrzejewski. W obozie 

młodzieżowym brała udział młodzież z Uzbekistanu wraz z franciszkaninem Ojcem Piotrem Kawą. Dla 

dzieci tematem katechez były przypowieści ewangeliczne, dla młodzieży: „Sens i cel mojego życia”. 



Takie obozy są dla nas bardzo ważne, ponieważ 
w ciagu roku nasze niewielkie, często 

kilkunastoosobowe, parafie ksiądz odwiedza raz 

na dwa tygodnie, a nawet rzadziej. W takich 

warunkach trudno jest przeprowadzać regularną 
katechizację. W czasie obozu można „odrobić” 

te zaleglości.  

 

Oprócz tego Ojciec Krzysztof poprowadził  

tygodniowy obóz dla kilkunastu parafian z Oszu i Dżalalabadu nad jeziorem Toktogulskim.  

 

  

 

 

 



 

W tym roku przeprowadziliśmy dwa obozy dla 

studentów, w większości muzułmanów. Celem obozu 

była nauka angielskiego i wzajemne poznanie się 
młodzieży chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Podczas 
ognisk dużo rozmawialiśmy o życiu, kulturze i 

zwyczajach, które panują w Europie i Kirgizji. Do 
późna w nocy rozmawialiśmy o chrześcijaństwie i 

islamie, małeństwie i życiu rodzinnym. Czasami 
dzień kończyliśmy wspólną modlitwą. Te obozy 

cieszą  się wielką popularnością wśród kirgizskich 
studentów.  

 

 

 

 

 

 

Budowa Centrum Rekolekcyjno-Wypoczynkowego  

 

Latem pod kierownictwem brata Damian we 

wsi Czyczkan nad j. Issyk-Kul rozpoczęła się 
budowa Centrum, gdzie w przyszłości można 

będzie przeprowadzać obozy letnie dla dzieci i 

młodzieży, obozy rehabilitacyjne dla dzieci 
inwalidów i dla sierot, rekolekcje i inne 

spotkania dla grup kościelnych. W sierpniu 
biskup Nikołaj Messmer poświęcił 

fundamenty. Obecnie rozpoczynają się prace 
wykończeniowe. W budowie pomagają też 
woluntariusze z Polski, skąd także pochodzi 
część pieniędzy na realizację tego projektu.  

  

Brat Damian Wojciechowski TJ 

 
 

 
 



 

dwojciec@jezuici.pl 

www.catholic-kyrgyzstan.org 

www.jezuici.pl/tienszan 

 

 

tel/fax:++996-3722-22153 

mobile: ++996-555-179395 

  

ул. Пушкина 20/2 
720901 Жалалабат 
Кыргызстан 
  

ul. Pushkina 20/2 
720901 Dzalal-Abad 

Kyrgyzstan 
Kirgizja  

 

Ofiary można wpłacać na konto Biura Misyjnego (w rubryce "tytułem" - wpis "Kirgizja"):  

Rachunek PLN: 64203000451110000001018520  

Rachunek USD (Euro): 82203000453110000000035690  

Wpłaty w Euro w Europie: Raika Bludenz, BLZ 37421, Kontonummer 30.448.021,  

Kennwort: Spenden - Kirgizstan 


