Coraz bliżej odbudowy kościoła w syberyjskim Białymstoku
Rok temu, w nocy z 18 na 19 kwietnia 2017 r., spłonął polski kościół
w syberyjskim Białymstoku. Dziś społeczność wioski jest coraz bliżej odbudowy
świątyni. Powstał już wstępny projekt architektoniczny nowej budowli. Obecnie
na koncie inicjatywy „Syberyjski Białystok – Zmartwychwstanie” jest ponad
75 tys. euro. Koszty wszystkich prac szacowane są na ok. 150 tys. euro.
W kwietniu 2017 r. w syberyjskiej wiosce Białystok spłonął ponad stuletni,
katolicki kościół. Świątynię wybudowali w 1908 r. dobrowolni polscy osadnicy,
którzy wyruszyli na Syberię „za chlebem”. Sama osada powstała w 1898 r.
na Zachodniej Syberii i zasiedlili ją ówcześni mieszkańcy okolic Lidy, Grodna oraz
Siedlec. Kościół był nie tylko budynkiem sakralnym, ale pełnił funkcję integrującą
polską wspólnotę Białegostoku. Miał silny wymiar tożsamościowy. Budowany
na początku XX w. współcześnie stanowił, dla mieszkańców wioski, realną nić
więzi z ojczyzną przodków.
Obecnie trwają ostatnie prace nad projektem architektonicznym. Nowy
budynek kościoła ma nawiązywać kształtem do pierwotnej budowli i wpisywać się
w krajobraz wioski – mówi Agnieszka Kaniewska, koordynatorka zbiórki funduszy.
– Zebrane środki pozwalają na rozpoczęcie budowy. Czekamy aż ustąpi syberyjski
śnieg i rozmarznie ziemia.
Pożar nastąpił dwa dni po Wielkanocy 2017 r. Służby stwierdziły,
że przyczyną pożaru była awaria instalacji elektrycznej. Drewniany budynek
kościoła spłonął doszczętnie. Pozostały jedynie kamienne fundamenty, fragment
srebrnego krzyża i dzwon z napisem „Dziewica Maryja”.
Odbudowa kościoła to nie tylko kwestia wiary – ta nawet bez kościoła jest
tutaj widoczna. – podkreśla o. Wojciech Ziółek SJ. – To także kwestia polskości,
bo to zawsze był polski kościół. Polskości w sensie wierności wartościom,
tradycjom, otwartości, odwagi. Ci, którzy przybyli na Syberię nie obawiali się
utraty swojej tożsamości.”
Organizatorem zbiórki jest parafia katolicka w Tomsku, prowadzona przez
jezuitów, pod którą podlega Białystok. Koszt odbudowy kościoła szacowny jest
na 150 tys. euro. Obecnie na koncie jest ponad 75 tys. euro. Wpłaty przekazywane
są z Polski oraz zagranicy. Akcję, która nosi nazwę „Syberyjski Białystok –
Zmartwychwstanie”, można cały czas wspierać. Szczegóły znajdują się na stronie:
https://belostok-catholic.ru/pl/donate
Dedykowany numer konta w PLN:
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Fundusze można wpłacać także w EUR, USD, GBP, RUB.

