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KAZACHSTAN MA NOWEGO BISKUPA 
 
 
Dzień 12 września 2021 roku stał się wyjątkowy w historii Kościoła 

katolickiego. W Budapeszcie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka 
dobiegł końca Kongres Eucharystyczny. W Świątyni Opatrzności Bożej  
w Warszawie do grona błogosławionych zostali włączeni Czcigodni Słudzy 
Boży kar. Stefan Wyszyński oraz Matka Elżbieta Czacka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bp Eugeniusz Zinkowski z Mamą i siostrą rodzoną, siostrą Wierą. 
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Wydarzenia te nie wyczerpują jednak bogactwa, jaki przyniósł ten dzień dla 
historii Kościoła. 12 września 2021 roku w katedrze karagandzkiej w Kazachstanie 
z woli Ojca Świętego do godności biskupiej został wyniesiony ks. Eugeniusz 
Zinkowski, stając się pierwszym biskupem z ziemi kazachstańskiej ustanowionym 
dla Kościoła katolickiego w Kazachstanie. Święcenia biskupie zrządzeniem Bożej 
Opatrzności zbiegły się z piątą rocznicą ogłoszenia błogosławionym ks. Wła-
dysława Bukowińskiego, nazywanego Apostołem Kazachstanu, które miało 
miejsce także w katedrze w Karagandzie 11 września 2016 roku. Nie tylko jednak 
ten fakt wiąże nowego biskupa z kazachstańskim Kościołem.  

Biskup Eugeniusz Zinkowski przyszedł na świat 27 lipca 1975 roku wraz  
ze swoją siostrą bliźniaczką w miejscowości Szortandy, oddalonej ok. 70 km  
od obecnej stolicy Kazachstanu Nur-Sułtan. Po ukończeniu szkoły średniej  
w 1992 roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Gnieźnie. Dnia 1 sierpnia 1999 roku w swojej rodzinnej parafii pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP w Szortandach przyjął święcenia kapłańskie z rąk  
bp. Jana Pawła Lengi MIC – pierwszego biskupa dla Kazachstanu i Azji 
Środkowej. Następnie jako wikariusz pracował w parafii katedralnej  
pw. św. Józefa w Karagandzie, a także pełnił obowiązki w kurii biskupiej.  
W latach 2001–2003 odbył studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie 
Świętego Krzyża w Rzymie, kończąc je licencjatem z filozofii. Po powrocie  
do Kazachstanu posługiwał jako proboszcz w Bałchaszu, Temirtau oraz 
kościoła katedralnego w Karagandzie. W 2011 roku został ustanowiony 
kanclerzem kurii w Karagandzie. Następnie powołano go także na stanowisko 
Wikariusza Generalnego diecezji karagandzkiej. Pełnił również funkcję 
administratora diecezji w Karagandzie. Jest ponadto wykładowcą filozofii  
w Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym Maryi Matki Kościoła  
w Karagandzie. W 2018 roku obronił pracę doktorską pt. „Pojęcie osoby 
ludzkiej w antropologii Siemiona Franka w perspektywie klasycznej definicji 
Persona est rationalis naturae individua substantia” na Papieskim Uniwer-
sytecie Jana Pawła II w Krakowie. Dnia 29 czerwca 2021 roku Ojciec Święty 
Franciszek ogłosił nominację ks. Eugeniusza Zinkowskiego do godności 
biskupa pomocniczego dla diecezji karagandzkiej w Kazachstanie. Uroczystość 
udzielenia święceń biskupich odbyła się 12 września 2021 roku w kościele 
katedralnym w Karagandzie. Głównym konsekratorem był bp Adelio Dell’Oro, 
ordynariusz tejże diecezji. Warto w tym miejscu przybliżyć pokrótce historię 
wiary w Szortandach, która przełożyła się na późniejszy wybór drogi życiowej 
nowego biskupa w Kazachstanie. 

Polacy trafili do tej części Kazachstanu w wyniku represji, jakie 
rozpoczął Stalin wobec ludności polskiej zamieszkującej autonomiczne obwody 
narodowościowe w Ukraińskiej i Białoruskiej Socjalistycznej Republice 
Sowieckiej, tzw. Marchlewszczyznę i Dzierżyńszczyznę. Pragnąc oczyścić pas 
przygraniczny z Polską, ludność tam zamieszkującą w 1936 roku przesiedlono  
z Ukraińskiej SRS do Kazachstanu. Los ten stał się udziałem ok. 15 tys. rodzin 
polskich i niemieckich. Ze swoich domów oprócz najpotrzebniejszych rzeczy 
przesiedleńcy zabierali także krzyże, obrazy świętych oraz modlitewniki.  

Jako że był to czas wzmożonego prześladowania Kościoła, a księża 
osadzani byli w więzieniach i zamykani w łagrach, nowi mieszkańcy 
kazachstańskich stepów pozbawieni byli stałej opieki duszpasterskiej. Spotykali 
się jednak potajemnie w domach, by wspólnie się modlić i pielęgnować wiarę 
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ojców oraz przekazywać ją kolejnym pokoleniom wystawionym na planową 
ateizację. Niepoślednią rolę spełniały starsze kobiety, „babcie”, które nie tylko 
prowadziły modlitwy, ale także chrzciły, a przede wszystkim miały odwagę 
przyznawać się do swojej wiary. 

Wraz ze śmiercią Stalina w 1953 roku pojawiła się możliwość ukrytej 
pracy duszpasterskiej dla księży. Stopniowo otwierały się więzienia i łagry,  
z których zaczęto wypuszczać księży, jednak z przymusem osiedlenia się  
we wskazanej przez władze miejscowości.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierwszym kapłanem, który dotarł do Szortandów w 1955 roku, był  

ks. Aleksander Bień. Przybył on w Wielkim Poście i od razu oddał się posłudze 
duszpasterskiej, spowiadając, chrzcząc, katechizując oraz każdego dnia o godz. 6 
rano sprawując Eucharystię. Ksiądz miał utrudnione możliwości poruszania się 
po okolicznych miejscowościach, dlatego do Szortandów przybywali wierzący 
z pobliskich miejscowości, by spotkać się z kapłanem. Po pewnym jednak 
czasie ks. Bień został zmuszony do opuszczenia Szortandów. 

W roku 1956 wierzący kupili przy ul. Mira budynek z przeznaczeniem  
na dom modlitwy, w którym mogliby się spotykać na wspólnych nabo-
żeństwach. Jednak w 1957 roku Bronisława Koluda, na którą kupiono dom, 
otrzymała ostrzeżenie, że jeżeli nie zaprzestaną się spotykać w jej domu Polacy 
na modlitwie, to zostaną wyciągnięte wobec niej konsekwencje. Kolejnym 
krokiem, jaki podjęły władze, było odebranie w 1958 roku zakupionego przez 
wierzących domu i przerobienie go na bibliotekę. Do prawowitych właścicieli 
nigdy już nie wrócił. Jako powód odebrania budynku podano, że Bronisława 
Koluda ma już jeden dom i drugi jest jej niepotrzebny. 

Taki rozwój sytuacji sprawił, że wierzący w Szortandach znów musieli 
spotykać się tajnie po domach. Jednocześnie po wyjeździe ks. Aleksandra 
Bienia przyjeżdżali księża z innych, odległych o 100, 200, a nawet 300 km 

Bp Eugeniusz Zinkowski w katedrze w Karagandzie. 
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miejscowości, aby nieść posługę duszpasterską. Wśród nich był ks. Bronisław 
Drzepecki z Zielonego Gaju oraz od lat 60. XX wieku o. Alojzy Kaszuba 
nazywany Włóczęgą Bożym, którego proces beatyfikacyjny zakończył się  
w 2017 roku i już tylko uznanie cudu za jego przyczyną dzieli nas  
od wyniesienia go na ołtarze. Ojciec Kaszuba zatrzymywał się w domu sióstr 
Koludowych – należących do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, a w czasie 
swojego zesłania nie zapominał o mieszkańcach Szortandów, również oni 
spieszyli mu z pomocą, odwiedzając go w miejscach przymusowego osiedlenia. 

Silna wiara i działalność duszpasterska przyjeżdżających księży sprawiły,  
że w latach 70. XX wieku podjęto próbę odzyskania domu przy ul. Mira oraz próbę 
zarejestrowania wspólnoty wierzących. Chociaż domu nie udało się odzyskać  
i trzeba było kupić nowy, to jednak 27 lipca 1978 roku wspólnota wierzących  
w Szortandach została zarejestrowana i otrzymała zgodę na kupno i przebudowę 
budynku z przeznaczeniem na cele religijne. Dom ten już jako świątynia 
funkcjonuje w Szortandach do dziś, będąc świadectwem wiary miejscowej wspól-
noty katolików, w której wzrastał ks. Eugeniusz Zinkowski, a 27 lipca, czyli dzień 
rejestracji wspólnoty wierzących, to również dzień urodzin nowego biskupa.  

Po rozpadzie Związku Sowieckiego i uzyskaniu niepodległości przez 
Kazachstan otworzyły się możliwości legalnej działalności duszpasterskiej, 
jednym z pierwszych miejsc, gdzie przybyli misjonarze, stały się Szortandy.  
W roku 1990 do Kazachstanu z archidiecezji gnieźnieńskiej przyjechało dwóch 
kapłanów, ks. Tomasz Peta – obecny arcybiskup metropolita Nur-Sułtan,  
i ks. Tadeusz Krzymiński, który swoją posługę duszpasterską podjął  
w Szortandach. Dzięki jego staraniom po zdaniu matury Eugeniusz Zinkowski 
udał się na studia do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego  
w Gnieźnie, a po zakończeniu formacji intelektualnej i duchowej wrócił  
do Kazachstanu. Dnia 1 sierpnia 1999 roku w Szortandach na placu 
przykościelnym otrzymał święcenia kapłańskie.  

Dnia 12 września 2021 roku o godz. 11 w katedrze pw. Najświętszej 
Maryi Panny Fatimskiej – Matki wszystkich narodów, w Karagandzie po raz 
pierwszy odbyły się święcenia biskupie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt,  
iż wyświęcono biskupa pochodzącego z Kazachstanu do posługi w Kościele 
kazachstańskim. Głównym konsekratorem był bp Adelio Dell’Oro, biskup 
ordynariusz diecezji Karaganda, współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski 
w Kazachstanie abp Francis Assisi Chullikatt oraz abp Tomasz Peta – 
metropolita Nur-Sułtan. W uroczystościach brali udział bp José Luís Mumbiela 
Sierra – ordynariusz diecezji Ałmaty i przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Kazachstanu, administrator apostolski Atyrau Peter Sakmár, administrator apos-
tolski dla wiernych obrządku bizantyjsko-ukraińskiego w Kazachstanie Wasyl 
Gowera oraz duchowieństwo z Kazachstanu i z Polski, także siostry zakonne  
z różnych zgromadzeń, przy czym należy zaznaczyć, że siostra bliźniaczka 
nowego biskupa jest siostrą zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek 
Wielkopolskich. Swoją obecnością podkreślili znaczenie tej uroczystości 
przedstawiciele ambasad Polski i Włoch oraz władz Kazachstanu.  

Jako zawołanie swojej posługi biskupiej bp Eugeniusz Zinkowski przyjął 
słowa: Prope in sanguine Christi – Zanurzony we krwi Chrystusa. Podczas 
uroczystości odczytano akt nominacyjny i ukazano go zebranym w katedrze.  
Po włożeniu rąk przez bp. Adelio Dell’Oro i dokonaniu aktu święceń biskupich 
oraz nałożeniu mitry, pierścienia i przekazaniu pastorału nowy biskup udzielił 
wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa.  


