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Drodzy Przyjaciele Misji w Kapszagaju! 

Drogi Dyrekorze ks. Leszku  

Drodzy Darczyńcy z „Zespołu Pomocy Kosciołowi na Wschodzie”  

 Minęło kolejne, trudne pół roku naszej działalności misyjnej w Kazachstanie. 

Szczególnie trudne, ze wzgledu na pandemię, z którą zmaga się cały świat.   

 Jak Państwo wiedzą, misją naszej Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w 

Kapszagaju jest troska o dzieci, które trafiają do nas z niewydolnych wychowawczo, a 

czasem patologicznych rodzin, dlatego dzieci (w tym też o polskim pochodzeniu) 

które są pod naszą opieką  wymagają szczególnej troski. W naszych domach otoczone 

są opieką Sióstr Służebniczek oraz świeckich opiekunów i wychowawców. Staramy się 

stworzyć im warunki rodzinne. Na naszą codzienność składają się różne aktywności: 

wspólna praca w domu, wspólne posiłki, modlitwa, odrabianie lecji, zabawa, 

odpoczynek. Pod naszą opieką jest 40 dzieci, które wychowyjemy w duchu 

chrześcijańskich wartości. 

Prowadzenie i utrzymanie naszej placówki związane jest, jak łatwo się domyślić, z 

dużymi kosztami i tylko dzięki Państwu, naszym darczyńcom, jesteśmy w stanie 

funkcjonować, bo utrzymujemy się tylko z datków. Państwo kazachstańskie nie 

wspiera naszej działalności. 

Jak w każdym domu, wydajemy pieniądze na jedzenie, odzież na każdą porę roku , 

przybory szkolne i podręczniki, a także na leki i usługi medyczne. 

Na początku tego roku dzieci z naszego Parafialnego Domu Dziecka rozpoczęły nowy 

semestr nauki w szkole. Każdy z naszych podopiecznych ma możliwość rozwijania 

swoich talentów na dodatkowych zajęciach. Dzieci uczą się m.in. gry na 

instrumentach muzycznych, śpiewu, malowania, rysowania, a także chodzą na zajęcia 

teatralne, matematykę mentalną, a także na lekcje języka polskiego. 



Od marca w Kazachstanie ustanowiono kwarantannę. Dzieci przestały chodzić do 

szkoły, a lekcje były prowadzone zdalnie. Wychowawcy i opiekunowie dali z siebie 

wszystko, aby dzieci mogły nadal uczyć się w jak najlepszych dla siebie warunkach. 

Musieliśmy poradzić sobie z niedoborem sprzętu elektronicznego, żeby dzieci mogły 

uczestniczyć w lekcjach zdalnych i żeby mogły podołać wszystkim nowym 

obowiązkom. Udało się! Mimo trudności, ku naszej wielkiej radości, dzieci zakończyły 

naukę z dobrymi wynikami. Osiągnięcia dzieci zawsze są naszym powodem do dumy. 

Przed kwarantanną wszyscy uczestniczyliśmy w życiu parafii  - codziennie 

odprawialiśmy różaniec i mszę św. Na czas kwarantanny kościoły, cerkiwe i meczety 

zostały zamnkięte dla parafian. W tym czasie, dzięki temu, że w naszej parafii jest 3 

kapłanów (ks. Gregorio z Hiszpani, ks. Rafał z Polski i ja), mogliśmy nadal, a zgodnie z 

obostrzeniami, uczestniczyć w mszach św. 2 kapłanów odprawiało msze św. w 

domach dzieci, a 1 kapłan modlił sie w kościele, transmitując każdego dnia różaniec i 

mszę św. online dla pozostajacych w domach parafian, a także diecezjan. I tak jest do 

dziś, bo w Kazachstanie nadal trwa stan wyjątkowy i obowiazuje zakaz zgromadzeń. 

Wakacje w tym roku są  inne niż kiedykolwiek. Dotychczas organizowaliśmy dzieciom 

obozy i wycieczki, których teraz nie możemy organizować ze względu na pandemię. 

Dzieci nie bardzo rozumieją te obostrzenia i zakazy, dlatego staramy się zorganizować 

im czas w sposób, który nie koliduje z rozporządzeniami związanymi z pandemią. 

W czerwcu, gdy czasowo została zniesiona kwarantanna w Kapszagaju, dzięki Waszej 

Pomocy, świętowaliśmy dzień dziecka. Ale radość nasza nie trwała długo, bo prędko 

wprowadzono  ponownie stan wyjątkowy i ścisłą kwarantannę, która trwa do dzisiaj. 

Codziennie podaje się statystyki, z których wynika, że w Kazachstanie epidemia 

rozwija się i trudno państwu nad nią zapanować. Szpitale są przepełnione, ludzi 

odsyła się do domu, w aptekach brakuje lekarstw i bardzo trudno o medyczną opiekę 

domową. 

W tym niezwykle trudnym dla wszystkich okresie straciliśmy wielu Dobroczyńców, 

których też dotknęły skutki Covid-19. Nasz budżet ciągle się uszczupla i jest nam coraz 

trudniej żyć i utrzymywać dzieci bez materialnej pomocy ludzi dobrej woli, dlatego 

zwracam się do Państwa, abyście o nas pamiętali. 

 

Chciałbym wyrazić wdziecznosć Bożej Opatrzności za udzielone Wam natchnienie  i 

pomoc finansową, którą otrzymaliśmy od Was „Zespołu Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie” na utrzymanie i pracę wychowawczą w parafialnym domu dziecka. Dzięki 



Waszemu wsparciu mogliśmy dać dzieciom potrzebne warunki do zycia i nauki w 

czasie epidemi, podczas kiedy inna pomoc zatrzymała się i nie docierała do nas. 

Pragnę zaznaczyć, że dzieki Wam przeżyliśmy ten najtrudniejszy okres, który nadal 

trwa. Nasza misja jest niepewna, bo jak wcześniej wspomniałem, nie otrzymujemy 

pomocy od państwa, tylko żyjemy z ofiar naszych Dobroczyńców. 

Najwiekszą radością dla nas wszystkich, pracujących z dziećmi i śmiem przypuszczać, 

również dla Państwa, którzy uczestniczą, choć nie bezpośrednio, w naszym trudzie 

opieki nad potrzebującymi dziećmi, są owoce w postaci szczęśliwych radosnych 

uśmiechnietych dzieci, przed którymi jest tak wiele możliwości. 

Cieszymy się ze wszystkich osiagnięć naszych dzieci, i pozwolę sobie pochwalić się 

kilkoma z ostatniego roku: 

Ludmiła Jasińska zdobyła 3 miejsce w kazachstańskich eliminacjach konkursu 

recytatorskiego „Kresy”,  a także wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie 

Literackim. 

Aleksander Gudkov i Jana Czerniecka zdobyli wyróżnienie w XX Międzynarodowym 

Konkursie Plastycznym. 

Arina Konieszova zdobyła 2 miejsce w konkursie plastycznym dla obwodu 

ałmatyńskiego. 

Aleksander jest laureatem konkursu tańca na szczeblu krajowym. 

Szczególnie cieszymy się z tego, że razem z Państwem, naszymi Dobroczyńcami, 

przyczyniamy się do stworzenia naszym podopiecznym możliwości wyboru  dobrego, 

samodzielnego życia. 

Wyrażajac jeszcze raz swoją wdzieczność powierzamy Was naszym modlitwom i 

wierzymy że Bóg wynagordzi Was stokrotnie za każde dobro, które czynicie. 

 

 


