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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Drodzy Czytelnicy Biuletynu!
Ostatnimi laty zmienił się nam klimat, czego przejawem jest przyjście
lata, niemal zaraz po zimie. Wiosna całkiem gdzieś znikła. Zauważamy jej
krótkotrwałe, wątłe ślady.
Podobnie jest w naszym sanktuarium, które jakby dopasowało się do
przeobrażonych praw przyrody. Najpierw zimowa cisza, spokój, jakby zastój,
a następnie eksplozja życia,

wiosenna kalwaria budzi się do życia

gwar, ruch i... modlitwa.
Tak właśnie zaczął się
sezon

pielgrzymkowy,

kiedy po okresie, w którym
nawiedzała

nas

pielgrzymów,
jednego dnia,
kilkanaście

garstka
nagle,

zjawia się

autokarów

z

grupami zorganizowanymi i - trudna do zliczenia - spora ilość pielgrzymów
indywidualnych. I tak, do późnej jesieni.
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Ojcowski Poligon Duchowy
W noc z 22 na 23 kwietnia br. bazylikę kodeńską wypełnili mężczyźni, którzy
przybyli na "Ojcowski Poligon Duchowy", do tronu Matki Bożej Kodeńskiej.
kustosz wita przybyłych Ojców

o. Waldemar Pawelec SAC

Spotkanie

zorganizowały

"Kluby

Ojców"

z Siedlec, Łukowa i Borowia. Uczestniczyło w nim
ponad 100 ojców rodzin, który byli przedstawicielami 28
parafii z diecezji siedleckiej i z Warszawy. Spotkanie
rozpoczęto kilka minut po godz. 19:00, powitaniem
kustosza sanktuarium i przedstawieniem przybyłych
pielgrzymów.

Następnie

wyświetlono

krótki

film,

stanowiący wprowadzanie do konferencji, wygłoszonej
przez o. Waldemara Pawelca SAC, aktualnie będącego
proboszczem

parafii

Matki

Bożej

Fatimskiej

w Dowbyszu (obwód żytomierski) na Ukrainie.
Po konferencji, na temat "Ojciec Odpowiedzialny", podzielono uczestników na
małe grupy i w nich prowadzili dyskusję. Część roboczą spotkania zakończył Apel
Jasnogórski, który poprowadził ks. Paweł Siedlanowski, opiekun "Klubu Ojca"

praca w grupach i jej podsumowanie
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z Siedlec. Po Apelu była okazja do sakramentu pokuty i pojednania - do dyspozycji
penitentów było czterech spowiedników.
Słowo Boże w czasie Eucharystii
wygłosił ks. Marek Andrzejuk

asysta liturgiczna "na bogato"

Po krótkim czasie wytchnienia, przy kawie czy herbacie i wzajemnej
wymianie doświadczeń pracy w "Klubach Ojców", nastąpiła część modlitewna.
Stanowiła

ją

Najświętszego

adoracja

Pasterkę celebrują, od lewej: ks. Paweł Siedlanowski,
o. Waldemar Pawelec SAC, ks. Marek Andrzejuk

Sakramentu,

połączona z modlitwą uwielbienia
i różańcem. Sercem pielgrzymki
była

nocna

przewodniczył

Eucharystia,
o.

której

Waldemar

Pawelec, a homilię wygłosił ks.
Marek

Andrzejuk,

opiekun
duchowy

"Klubu Ojca"

z Łukowa. Po Mszy św,
około godz. 2:00, ojcowie
rozjechali się do domów.
Inicjatorzy
pielgrzymki

zamierzają

organizować

spotkania

ojców
w różnych

cyklicznie,
miejscach

diecezji.
"Poligon Duchowy" z lotu ptaka

(fot. WWW.klubojca.siedlce.pl)
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Dziesięciolecie siedleckiego Apostolatu Złota Róża
Okrągła rocznica Apostolatu Złota Róża z parafii św. Teresy w Siedlcach,
skłoniła Jego liderów do zorganizowania dziękczynienia za to dzieło u Matki Bożej
Kodeńskiej.
W niedzielę, 23.
kwietnia br. przyjechało
ponad

sto

osób,

zaangażowanych
w dzieło
wspierania

duchowego
kapłanów

i kandydatów

do

kapłaństwa.
Towarzyszyli

im

opiekunowie

duchowi

Apostolat "Złota Róża" na adoracji Najświętszego Sakramentu

o. Krzysztof Ziętkowski,
przełożony klasztoru w
Poznaniu

oraz

ks.

kanonik Józef Skorodiuk
z Siedlec.
Pielgrzymka
rozpoczęła

się

Eucharystią dziękczynną,
dar Apostolatu dla sanktuarium

w

czasie

której

Słowo

Boże

wygłosił diakon z Obry Paweł
Lemekh

OMI,

pochodzący

z Ukrainy. W czasie Mszy, na
której

było

wielu

kodeńskich

parafian i pielgrzymów z innych
grup, o. Ziętkowski przedstawił
charyzmat Apostolatu, zaprosił do
w oczekiwaniu na rocznicowy tort
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uczestnictwa w nim i ogłosił, że przed
kilkoma

dniami

"Złota

Róża"

uzyskała

aprobatę pasterza diecezji siedleckiej biskupa
Kazimierza Gurdy. Wśród darów ofiarnych
przyniesionych

do

ołtarza

solenizanci

przynieśli piękny kielich mszalny, jako dar
dla sanktuarium.

w oczekiwaniu na zjedzenie przez
rocznicowych członków Apostolatu

Po Eucharystii był czas na
obiad w Jadłodajni "U Oblatów".
Po

obiedzie

nabożeństwo

do

było

Miłosierdzia

Bożego i adoracja Najświętszego
Sakramentu w bazylice. Po niej
wszyscy przeszli do Jadłodajni, na
Koronka do Miłosierdzia Bożego. Klęczą
od prawej: o. Krzysztof Ziętkowski,
o. Damian Dybała oraz przyszły, młody
jeszcze, ojciec kustosz sanktuarium

rocznicowy tort i kawę. Na sam
koniec

pobytu

w

Kodniu,

pielgrzymi mieli czas na spacer, modlitwę osobistą, kupienie pamiątek.
Autokary w podróż powrotną do Siedlec wyruszyły spod bazyliki o godz.
17:30.

95. lecie OSP w Kodniu
Gdy, w 1918 roku,
Rzeczpospolita

odzyskała

niepodległość, powstawały
na

jej

ziemiach

różne

stowarzyszenia i organizacje
społeczne, wśród których w środowisku wiejskim wiodła

prym

Ochotnicza

Straż Pożarna.

zryw do akcji (fot. WWW. pl-pl.facebook.com/OSP.koden/)
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Druhowie w mundurach paradnych w 1928 roku

W Kodniu, w 1922 roku,
założycielem

i

organizatorem

pierwszego

jej

ówczesny

sekretarz

Bolesław
zapału

zastępu

Wyroślak.
i

był,
gminy,

W

pełnej

umiejętności

pracy

pomagali mu Stanisław Borkowski,
Stanisław Wasilewski, Suproniusz
Nikończuk, Józef Dyrdowski i Włodzimierz Korniłowicz. W tamtym czasie, prócz
działalności pożarniczej, strażacy rozwijali aktywność kulturalną. W 1926 roku,
Druhowie i Druhna w mundurach
paradnych w 2017 roku
(fot. WWW.biala24.pl)

funkcję naczelnika OSP
przyjmuje

młody

nauczyciel

Franciszek

Jagiellak, pod auspicjami
straży

rozwija

się

wówczas teatr amatorski.
Organizowane

przez

druhów spektakle i inne
imprezy towarzyskie cieszyły się dużą popularnością, nie tylko w Kodniu.
Przynosiły one pewne dochody, za które można było zaopatrzyć straż ogniową
w nowy sprzęt. Zakupiono hełmy, topory, bosaki, pasy, drabiny... Po kolejnych
dwóch latach, dzięki staraniom strażaków i pomocy społeczeństwa, zakupiono dwa
beczkowozy na

w marszu dotrzymuje kroku Strażakom kapelan druh Roman Nisiewicz (fot. WWW.biala24.pl)

dwukółkach i wóz bojowy
pod zaprzęg konny.
Staraniem

zarządu

OSP, prezesa Arkadiusza
Mieleszczuka i naczelnika
Edwarda Lichaczewskiego,
przy

aprobacie

społeczeństwa,

w

1961
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roku, przystąpiono do budowy domu strażaka z remizą na wóz bojowy, narzędzia
strażackie oraz świetlicę. Prace zakończono w 1970 roku i wtedy OSP w Kodniu
przydzielono wóz bojowy marki "Żuk".

wóz bojowy z 1928 r.

wóz bojowy z 2017 r.

W 50. rocznicę powstania OSP w Kodniu, w 1972 roku, Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej nadało jednostce sztandar, który
piętnaście lat później uhonorowano "Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa".
W latach osiemdziesiątych, przy znacznym
wsparciu Urzędu Gminy w Kodniu, rozbudowano
remizę o kolejny boks garażowy i zaplecze
socjalne.

W 1987 roku formacja wzbogaca się

o wóz strażacki marki "Star".
Aktualnie unowocześniona jednostka (typu
S-4) posiada wozy bojowe marki "MAN" i "Star",
łódź motorowa (fot. WWW. plpl.facebook.com/OSP.koden/)

samochody lekkie do ratownictwa technicznego

marki "Mercedes" i "Lublin 3" oraz dwie motorowe łodzie ratownicze.
Sekcja strażacka w Kodniu, należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Kierują nią prezes Dariusz Krawczyk
oraz naczelnik Marcin Elwicki. Zabiegają oni, by
druhowie i druhny, oprócz sprawności fizycznej,
cechowali się specjalistyczną wiedzą w dziedzinie
ratownictwa medycznego i technicznego. Oznacza
to, że zespół strażaków z Kodnia to młodzi,
ambitni, energiczni ludzie, fachowo przeszkoleni,
dysponujący specjalistycznym sprzętem, gotowi
walka z sikawką i z ogniem (fot.
WWW. pl-pl.facebook.com/OSP.koden/)
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na każde wezwanie, by nieść innym pomoc
i ratunek.
6.

maja

Eucharystia

br.,

o

rozpoczęła

godz.

18:00,

obchody

95.

uroczysta
rocznicy

istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodniu.
Mszy świętej przewodniczył proboszcz o. Damian
Dybała OMI, a okolicznościowe kazanie wygłosił
kapelan kodeńskiej straży pożarnej o. Roman
Nisiewicz OMI, w którym wywodził, że etos
strażaka opiera się o miłość bliźniego. Powoływał
się m. in. na ewangeliczne przykazanie miłości: "nikt
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje

poczet sztandarowy (fot. WWW.
pl-pl.facebook.com/OSP.koden/)

oddaje za przyjaciół swoich" (J 15, 13)
Po liturgii w bazylice, strażacy przemaszerowali na kalwarię, by pod
pomnikiem św. Floriana złożyć kwiaty i zapalić znicze. Następnie, na placu przed
remizą, odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń, poprzedzona wystąpieniem
Prezesa Gminnego OSP Wójta Gminy Kodeń Jerzego Trocia, który krótko zarysował
95. letnią historię jednostki. Przysłuchiwali się jej zaproszeni goście: Dowódca
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Małaszewicze Szymon
Semeniuk, Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński, Radny
Powiatu

Bialskiego

Przewodnicząca

Tomasz

Rady

Gminy

Andrejuk,
Barbara

Radecka, Zastępca Wójta Gminy Kodeń
Andrzej Krywicki, Skarbnik Gminy Kodeń
Agnieszka

Huk,

Dyrektor

Gminnego

Centrum Kultury Sportu i Turystyki Piotr
Skolimowski. W ich obecności wyróżniono
zasłużonych szesnastu strażaków: odznaką
Wzorowy Strażak - 4 druhów, odznaką
Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego - 1
druh, Brązowym Medalem Zasługi dla
w procesji Strażacy niosą kopię Cudownego Obrazu
(fot. WWW. pl-pl.facebook.com/OSP.koden/)

8

Biuletyn Kodeński

3(50)2017

Pożarnictwa - 8 druhów i najwyżej uhonorowanych Srebrnym Medalem Zasługi dla
Pożarnictwa - 3 ochotników: druha Jerzego Trocia, druha Romana Nisiewicza
i druhnę Agnieszkę Nowacką.
Po

części

oficjalnej,

druhowie i zaproszeni goście
przeszli do świetlicy, gdzie
żony

strażaków

wszystkich

podjęły

odświętnym

obiadem.

najwyżej uhonorowani, przez brygadiera
Szymona Semeniuka, od lewej: dh Jerzy Troć,
dh Agnieszka Nowacka, dh Roman Nisiewicz

Jako kustosze sanktuarium cieszymy pomocą
strażaków w organizacji i przebiegu wielkich
uroczystości religijnych naruszających codzienny
spokój Kodnia i okolicy. Jesteśmy wdzięczni za
wszelkie akcje gaśnicze, ratownicze i interwencje
porządkowe. Także w święta kościelne, możemy
liczyć na obecność druhów w galowych mundurach.
Naszym

strażakom

dyskretnie

zestaw odznaczeń na dzień 6 V 2017r.

uprzytamniamy, że za 5 lat będą obchodzić stulecie istnienia OSP w Kodniu i
serdecznie życzymy, by Matka Boża, w cieniu której mają swą remizę oraz ich
przemożny

patron

święty

Florian, byli ich oparciem w
trudnej

służbie,

upraszali

Bożego błogosławieństwa w
codziennym życiu oraz by
Druhny i Druhowie czerpali
wiele satysfakcji z wierności
strażackiej dewizie "Bogu na
chwałę ludziom na ratunek".

przemarsz z remizy do
bazyliki na uroczystą Mszą św.
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Wywiad z o. Karolem Lipińskim OMI, misjonarzem Syberii
Na łamach Magazynu "Dziennika Łódzkiego", 2. marca 2017 roku,
opublikowano wywiad z naszym domownikiem o. Karolem Lipińskim, który
przeprowadził redaktor Dariusz Piekarczyk. Poniżej pełny tekst rozmowy.

OJCIEC KAROL, PROBOSZCZ ZAGUBIONEJ POLSKIEJ
PARAFII NA SYBERII
Ojciec Karol Lipiński ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN, który od ośmiu lat jest
proboszczem polskiej parafii w Wierszynie na Syberii, opowiada o tym, jak wygląda posługa
kapłańska na końcu świata.
Polski kapłan na Syberii. Kiedyś byłoby to zesłanie. Z tego, co wiem, ojciec pojechał
tam dobrowolnie. Prawda?
o. Karol Lipiński na syberyjskiej
Zacznę od tego, że nigdy nie ziemi (fot. parafia Wierszyna)
myślałem o pracy misyjnej na
Syberii. W pierwszych latach
mojego kapłaństwa myślałem co
prawda o pracy misyjnej, ale na
Madagaskarze. Nie doszło to
jednak do skutku. Za to po 39
latach kapłaństwa przyszedł
czas na Syberię. Jak do tego
doszło? W pierwszą niedzielę
sierpnia 2009 roku zostałem
zaproszony na obiad do
znajomego,
mieszkającego
w Terespolu. W czasie obiadu
zabrzęczał telefon. Znajomy mówi, że to dzwoni biskup z Irkucka. Ja, na wesoło, bez
przemyślenia, mówię, żeby zapytał, czy nie przygarnąłby mnie. A biskup na to, że kamień
z serca mu spadł, bo akurat szuka księdza do posługi w Wierszynie. Cóż, stało się, za słowa
trzeba odpowiadać. Powiedziałem więc biskupowi, że przedstawię całą sprawę ojcowi
prowincjałowi i odpowiem najszybciej, jak to będzie możliwe. Po dwóch dniach dostałem
odpowiedź: mogę jechać, ale tylko na pół roku. Po pół roku otrzymałem zgodę na rok, potem
jeszcze rok, jeszcze rok. Ostatecznie
kościół parafialny św. Stanisława B. M. w
decyzja moich władz była taka, że
Wierszynie (fot. www.janekm2.hotsapot.com)
mogę pracować w Wierszynie tak
długo, jak tylko wystarczy mi sił.
Nie bał się ksiądz Syberii?
Jadąc do Wierszyny, nie obawiałem się
Syberii. Obawiałem się czego innego.
Od nowicjatu, czyli od 46 lat, zawsze
byłem w klasztorze, gdzie najmniej
było 12 zakonników, pomyślałem, że
na Syberii będę sam, jak eremita. Pan
Bóg pomógł i pomaga. Strach
pokonałem.
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Jak ojciec trafił do zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Dlaczego akurat to zgromadzenie?
Do zgromadzenia Misjonarzy Oblatów trafiłem poprzez misjonarzy z Lublińca, Kędzierzyna
i Wrocławia, którzy głosili rokrocznie rekolekcje lub misje w mojej parafii w Bąkowie koło
Kluczborka. Zafascynował mnie krzyż, który mieli zatknięty za paskiem. Nie było jednak
łatwo zostać misjonarzem. Będąc w nowicjacie, dostałem powołanie do odbycia zasadniczej
służby wojskowej. W ostatnim miesiącu służby prawie każdego dnia miałem rozmowę
z kapitanem, który namawiał mnie na rezygnację z seminarium i proponował w zamian
miejsce na każdej uczelni bez jakiegokolwiek egzaminu. Ostatnia rozmowa miała miejsce
jeszcze na dwa dni przed wyjściem do cywila. Proponował mi stopień kaprala. Odpowiedź
moja się nie zmieniła, więc
zostałem tylko szeregowym.
Gdy byłem już w seminarium,
w prawie każde wakacje
odwiedzali mnie ludzie z SB.
Kiedyś przyszli do mnie do
domu.
Kiedy
mama
dowiedziała się kim są,
następnym razem przepędziła
ich miotłą. Dzielna kobieta.
Oni nie dali jednak za
wygraną,
otrzymywałem
wyzwania na posterunek MO
zimowe, bajeczne noce (fot.
www.wiadomości.wp.pl)
w Kluczborku. 23 maja 1970
roku zostałem wyświęcony na kapłana. Od 19 listopada 2009 roku jestem w Wierszynie
zwanej Małą Polską.
Jeśli już jesteśmy przy Wierszynie. Polacy są tam od ponad 100 lat.
Polakom Syberia kojarzy się z zesłaniami. Zresztą o naszych zesłańcach w okolicach Irkucka,
bo Wierszyna leży od tego miasta jakieś 100 kilometrów, mówi się bardzo ciepło. Zwłaszcza
o polskich naukowcach, którzy odkrywali góry otaczające Bajkał, ale i życie w tym jeziorze.
Jednak jest i druga grupa Polaków, którzy w roku 1906, a więc po reformie rolnej w Rosji,
wyjechali na Syberię za chlebem. Mieli zagwarantowane pięć hektarów ziemi, darmowy
transport oraz pewną sumę rubli na zagospodarowanie. Do Wierszyny w roku 1910 przybyło
59
rodzin,
głównie
z Kielecczyzny oraz Zagłębia
Dąbrowskiego. W następnych
latach
dojechało
jeszcze
kilkanaście osób. W sumie
było
tam
70
rodzin.
Początkowo
mieszkali
w
ziemiankach,
ale
szybko
zbudowali szkołę, drewniany
kościół
pod
wezwaniem
świętego Stanisława Biskupa
Męczennika,
następnie
tartaki, kuźnie. Żyłoby im się
tam dobrze, gdyby do władzy
... a to bajka pory letniej (fot.
www.galeria.e-kwidzyn.pl)
nie doszli bolszewicy.
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wymowna tablica patriotyczna przed kościołem
parafialnym (fot. www.wdrodze.blogspot.com)

Jak obecnie żyje się w
Wierszynie?
Wierszyna liczy obecnie około
580 mieszkańców. Około 500
ma polskie korzenie. Pozostali
to Rosjanie, ale i inni. Nie ma
żadnych
tarć
narodowościowych. Jest zgoda.
Jeśli chodzi o pracę, niektórzy
wyjeżdżają do Irkucka. Inni
pracują na roli, kilkanaście
osób w sklepach, bo jest ich
bodajże osiem. Są też trzy
tartaki. Pyta pan o polskie
nazwiska w Wierszynie. Proszę
bardzo, wymienię Nowaków, Pietrzyków, Sojów, Niedbałów, Pietrasów, Figurów.
To pewnie język polski jest tam powszechny?
Z językiem polskim jest dobrze. Wiadomo, w szkole jest język rosyjski. Język polski jest
jednym z przedmiotów od klasy drugiej do ósmej. Obecna nauczycielka, pani Henryka
z Olecka, uczy tu drugi rok i myślę, że podpisze kontrakt na trzeci rok.
Czy mieszkańcy Wierszyny czują się Polakami?
Zapytać przeciętnego człowieka z Wierszyny, czy jest Rosjaninem, to się obraża. Każdy
powie, że jest Polakiem i katolikiem. Dam przykład. Grupa dzieci była na Boże Narodzenie
w Polsce i miło spędziła święta w polskiej rodzinie. Po przybyciu do Warszawy dzieci dostały
kieszonkowe. Poszły na zakupy i wie pan co kupiły? Piękny biało-czerwony szalik i mapę
z napisem Polska.
Jak ci Polacy z „Małej Polski” zachowali przez tyle lat język i religię?
Polskość i religia przetrwały dzięki rodzinie. W pierwszych latach pomocą dla nich był także
kapłan, który dojeżdżał z Irkucka raz lub dwa razy do roku. Potem, gdy nie było kapłana,
gromadzili się sami na niedzielne nabożeństwa i modlitwy. Gdy pojawili się bolszewicy, od
razu przystąpili do rozbiórki kościoła.
wnętrze kościoła (fot. www.idziemy.pl)
Zdążyli zniszczyć dzwon kościelny,
rozebrali wieżę. Na ten widok
mężczyźni skrzyknęli się, otoczyli
wianuszkiem kościół i nie pozwolili na
jego rozbiórkę. Kościoła bolszewicy nie
rozebrali, ale go zamknęli. Wszystko
wewnątrz zniszczyli. Jedna, jedyna
rzecz, którą udało się, w wielkiej
tajemnicy zresztą, przechować, to
figura Baranka, która dziś zdobi
fronton ołtarza.
W Wierszynie jest nie tylko kościół, jest też Dom Polski.
Co do kościoła, pierwszą mszę świętą odprawiono tu po 62 latach, ale nie w świątyni, która
była jeszcze zamknięta, lecz w szkole. W kościele po 64 latach. Został on oddany do użytku w
1992 roku. W tym roku, 12 grudnia, obchodzimy 25-lecie tego wydarzenia. Kościół jest
mocnym filarem języka polskiego. Nabożeństwa odprawiane są zresztą w języku polskim. Tak
sobie życzą ci, którzy do kościoła uczęszczają. Jeśli chodzi o Dom Polski, to obecnie nie spełnia
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swojej roli, tak jak powinien. Mieszka tam nauczycielka języka polskiego, która prowadzi też
dodatkowe lekcje.
Ilekroć rozmawiałem z Polakami z Ukrainy, to ich marzeniem jest, aby dzieci
trafiły do Polski. Jak jest w Wierszynie?
Kościół
wśród
Wierszyny
nie
wiejskich zabudowań
można
równać
(fot. www.mkidn.gov.pl)
z Ukrainą, gdzie była
Polska. Wierszyna to
polska, od ponad 100
lat, wieś w tajdze,
otoczona
choćby
Buriatami.
Wielu
mieszkańców
Wierszyny
po
pierestrojce
było
w Polsce, choćby na
Wielkanoc czy Boże
Narodzenie. Nie ma
jednak tęsknoty za
tym, aby wyjechać do
Polski na stałe.
Czy polskość w Wierszynie przetrwa?
Trudne pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Z moich obserwacji wynika, że jeszcze przez
wiele lat tak. Jak długo? To będzie zależało także od samej Polski.
Jak ojciec radzi sobie z mrozami syberyjskimi?
Mrozy syberyjskie są do przyjęcia, są nawet piękne. Zima, to zima. Dla mnie w zimie czymś
rewelacyjnym jest bania, kiedy to wypocony człowiek może wyskoczyć na śnieg, wytarzać się
w nim i ponownie wskoczyć do bani. Fantastyczne.
Do Wierszyny przyjeżdżają Polacy. Mogą liczyć, że zostaną przez miejscowych
ciepło przyjęci?
Prowadzę
księgę
gości
i mogę
powiedzieć,
że
z każdym rokiem jest coraz
więcej
grup
oraz
indywidualnych
gości
odwiedzających Wierszynę.
Głównie
latem,
zimą
sporadycznie, a szkoda, bo
zima jest tu przepiękna.
Pewnie, że zostaną ciepło
przyjęci. Pyta pan o ceny za
gościnę, nie wiem, po prostu
Wierszyńska Panorama (fot.
www.wiadomości.onet.pl)
nie wiem. Mogę za to
powiedzieć o gościach, którzy bywają u mnie. Sami poczuwają się do złożenia ofiary, za które
czynię zresztą różne prace w kościele. Ostatnio wymieniłem 11 okien.
A jeśli zapytam o atrakcje w Wierszynie.
Specjalnych atrakcji tu nie ma. Dla mnie atrakcją wydaje się już sam spacer po wiosce. Na
plebanii można zobaczyć dwa filmy o miejscowości. Ponadto program artystyczny

13

Biuletyn Kodeński

3(50)2017

w wykonaniu naszego zespołu folklorystycznego Jarząbek. Kto lubi ciepło, zapraszam od
połowy maja do końca sierpnia. Tych, co preferują zimno i śnieg, od grudnia do końca marca.
Czy w okolicach Irkucka są także inne skupiska Polaków?
Wokół Wierszyny spotkać można potomków polskich zesłańców. Ja osobiście spotkałem ich
w promieniu
około
tysiąca
kilometrów.
Jednak
takiego
zwartego
skupiska
jak
w Wierszynie nie ma. Znana jest
mi jedynie miejscowość Białystok,
ale ona leży w okolicach Tomska.
To wieś założona pod koniec XIX
wieku. Trafili tam przesiedleńcy
z ówczesnej guberni grodzieńskiej.
Przyjechali dobrowolnie, bo skusiła
ich ziemia.
STOP! przed włączeniem się do ruchu głównej arterii (fot. www.iuve..pl)
No i jest Irkuck. Tam mamy
katedrę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Miałem okazję, aby odprawiać
tam mszę świętą. Jest też kościół wybudowany przez polskich zesłańców. Spytać starszych
mieszkańców miasta o polski kościół, od razu powiedzą, jak trafić.
Obecnie w tym kościele jest filia filharmonii. Msze święte odprawiane są tam jedynie
w niedzielę. W ciągu tygodnia w małej kaplicy, mieszczącej się w piwnicy. Frekwencja na
nabożeństwach? Nie jest źle, choć nie aż tak dobrze jak w Polsce.
Proszę opowiedzieć o religijności syberyjskich Polaków. Jak ona się przejawia?
Może jest coś szczególnego, co wyróżnia ich od rodaków z ojczyzny?
Zacznę może od mojej parafii. Jeśli chodzi o praktyki religijne, najważniejsza jest niedzielna
Msza święta, odpust św.
przy świątecznym stole (fot.
www.wiadomości.onet.pl)
Stanisława 8 maja, czyli
patrona parafii i Boże
Narodzenie. Te ostatnie
święta obchodzimy podobnie
jak w Polsce. Uroczysta
wigilia z zachowaniem
wstrzemięźliwości
od
pokarmów
mięsnych,
pięknie
przystrojona
choinka, opłatek, kolędy
i obowiązkowo
pasterka
o północy.
Święta wielkanocne nie są
celebrowane
już
tak
uroczyście, ale wierni przynoszą do kościoła pokarm do święcenia. Dlaczego? Pewna pani tak
to wytłumaczyła. Kiedy urwał się kontakt z Polską, nasi rodzice nie mieli kalendarza i nie
wiedzieli, kiedy jest Wielkanoc. Dlatego też ranga tych świąt znacznie upadła. Jeszcze do
kolędy. W tym roku odwiedziłem 113 domów, a wszystkich mam 126. Niektóre były jednak
zamknięte, bo w Rosji na początku stycznia, a ja kolęduję od 2 do 5, jest dużo dni wolnych.
Wszyscy, do których wstępuję, są ucieszeni, że ksiądz ich odwiedził.
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Jest ojciec proboszczem w Wierszynie, a czy ktoś pomaga ojcu w posłudze
duszpasterskiej?
Tak. Siostry służebniczki przyjeżdżają do Wierszyny raz na dwa tygodnie. W czasie roku
szkolnego katechizują dzieci, przygotowują do sakramentu chrztu świętego, spowiedzi,
komunii świętej, bierzmowania. Aby dzieci lepiej zrozumiały katechizm, należy go prowadzić
w języku rosyjskim.
cmentarz w Wierszynie (fot. www.genealogia.okiem.pl)
Czy my, tu w kraju, jesteśmy w
stanie
pomóc
Polakom
z
Wierszyny?
Oczywiście, że tak. Pomóc można w
różnoraki sposób, jednak najlepsza i
najłatwiejsza pomoc, to złożenie ofiary
pieniężnej. Takie ofiary zresztą są. Z
tych pieniędzy nie tylko remontuję
kościół, ale też robię zakupy.
Najczęściej są to przybory szkolne,
takie od ołówka, długopisu po
tornister. Te wszystkie rzeczy spokojnie u nas na Syberii można kupić. Niektórzy wysyłają do
nas rzeczy, ale to przedłuża całą sprawę i jest drogie.
Każdą pomoc przyjmujmy z radością. Modlimy się za ofiarodawców w każdą trzecią środę
miesiąca o godzinie 17.
Ostatnio grupa polskich dzieci z Syberii, w tym i z Wierszyny, miała okazję spotkać
się między innymi z parą prezydencką.
Na święta Bożego Narodzenia grupa
16 dzieci została zaproszona przez
Katolicką Szkołę z Warszawy do
polskich rodzin. Pełni wrażeń byli, tak
dzieci, jak i ich opiekunowie.
Jest ojciec pełen werwy, a tu już 76
lat na karku. Opowiada ojciec o
swojej posłudze w Wierszynie
z niebywałą pasją. Wierszyna to
ojca miejsce na ziemi?
Dobrze pan to zauważył. Tak,
Wierszyna to moje miejsce na ziemi,
mój cały świat. Wyjechałem do
okolice Wierszyny (fot. www.hustaria.pila.pl)
Wierszyny na pół roku, potem na rok,
a jestem już osiem lat i chcę tu pozostać do końca moich dni.
I jeszcze ostatnie pytanie. Marzenie proboszcza „Małej Polski” na dalekiej Syberii?
Moim wielkim marzeniem jest, aby z każdym rokiem przybywało parafian, aby kościół się
wypełniał. Jeśli w Wierszynie, na stałe, nie z doskoku jak to ongiś bywało, będzie kapłan przez
tyle lat, ile go tu nie było, to sytuacja zmieni się na plus. A więc potrzeba jeszcze 54 lat. Nie
dożyję tego, ale czekam na następców.
Kończąc, serdecznie pozdrawiam czytelników „Dziennika Łódzkiego” i zapraszam do „Małej
Polski” w Wierszynie. Przez cały rok drzwi są tutaj otwarte, a i na stole zawsze coś będzie.
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o. Karol Lipiński OMI, jako jeden z delegatów społeczności Małej Polski, na
otwarciu wystawy w Senacie RP "Podróż do Wierszyny - Sybiracy". 24.04.2013r.
(fot. www.sosnowiecfakty.pl)

Z tego, co wiem, ma ojciec
także związki z Polską
centralną?
Byłem ostatnio w Uniejowie,
na zaproszenie miejscowego
proboszcza
oraz
Józefa
Kaczmarka,
burmistrza.
Burmistrz był, z delegacją,
w zeszłym roku w Irkucku.
Uczestniczył
w
Dniach
Papieskich w katedrze. Gościł
także w Wierszynie. Nie jest
zresztą obojętny na pomoc
rodakom na Syberii.

W najbliższą sobotę będzie już ojciec wśród swoich parafian.
Najpierw jest lot z Warszawy do Moskwy, potem z Moskwy do Irkucka. Do Irkucka
przyjedzie po mnie ktoś z parafian. Wierszynę od Irkucka dzieli jakieś 150 kilometrów.
W Polsce bywam, co najmniej, raz do roku, właśnie na przełomie stycznia i lutego. Tym
razem postaram się jeszcze być w połowie sierpnia. Wtedy jest wielki odpust w Sanktuarium
Matki Bożej Kodeńskiej. Byłem na 39 odpustach rok za rokiem. Chcę zaliczyć 40.

widok na całą wioskę
(fot. www.youtube.com)

Jeśli ktoś chce pomóc, oto numer konta:
Ojciec Karol Lipiński - parafia Wierszyna,
Bank Spółdzielczy Łomazy, Oddział Kodeń
74 8037 008 0396 3311 3000 0010
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C I E K A W O S T K I

H I S T O R Y C Z N E

Kopie Cudownego Obrazu cz.3

kopia obrazu z "Genealogii Sapieharum"

Omawiając kopie wizerunku Matki Bożej
Kodeńskiej warto cofnąć się o 300 lat, wtedy
bowiem - z inicjatywy kanclerza litewskiego Jana
Fryderyka Sapiehy, dziewiątego włodarza Kodnia
- powstała barokowa "Genealogia Sapieharum",
swoista tablica genealogiczna, złożona z 70
portretów. Pomysł ten nie miał precedensu, a tych
rozmiarów

realizacja

nigdy

nie

znalazła

naśladowców. Wśród obrazów, wiszących ongiś w kościele sanktuaryjnym, a dziś
wyeksponowanych na Wawelu, znajduje się portret Mikołaja Piusa Sapiehy, który
sprowadził do Kodnia wizerunek Madonny Gregoriańskiej. Na portrecie tym
namalowano kościół ufundowany przez Mikołaja (jakże inaczej wyglądający niż
współcześnie), a w rogu obrazu namalowano wizerunek M. B. Kodeńskiej.
Wizerunek ten - jak cała galeria - datowany jest na 1709 rok.
na posesji w
Aninie
(fot.
www.ciekawyw
awer.pl)

Ciekawostką też jest drewniana figura M. B.
Kodeńskiej

na

prywatnej,

zarośniętej

-

jakby

opuszczonej - posesji w Aninie k. Warszawy.
Z powodu krzaków i zarośli nie jest ona widoczna
dla przechadzających się ulicą Stradomską. Choć
próby przeniesienia figury na teren kościelny nie
udały się, ciągle ktoś o niej pamięta paląc znicze
i układając kwiaty. Napis na cokole zdradza czas
powstania rzeźby: "Matko Boska Kodeńska módl się
za nami. Salve Regina 1931".
W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, przy kaplicy znajduje się pokój,
w którym w czasie wojny mieszkał ksiądz Stefan Wyszyński, ukrywający się przed
gestapo. Wyposażenie pokoju stanowią eksponaty z dawnych zbiorów Zamoyskich,
a jednym z nich jest wizerunek Matki Boskiej Kodeńskiej.
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Kozłowiecka kopia przedstawia Matkę Boską
Kodeńską w sukience, na tle promienistej aureoli
i obłoków,

dekorowanych

wieńcem

apokaliptycznych gwiazd, z antropomorficznymi
symbolami Niepokalanego Poczęcia: Słońcem po
lewej

i

Księżycem

po

prawej.

Madonna

z Dzieciątkiem stoją na cokole z napisem: „MATKA
BOŻA KODEŃSKA [GUADALUPE] / Obecnie na
Jasnej

Górze

w

Częstochowie”.

Półplastyczny

wizerunek wykonany został na desce, uformowany
w zaprawie kredowej, pokryty proszkowym złotem i srebrną folią. Na odwrocie
znajduje się dedykacja dla Anieli Zamoyskiej:

Aniela i Konstanty Zamoyscy byli ludźmi
bardzo

pobożnymi,

a

z

biskupem

Walentym

Baranowskim i jego bratem, zasłużonym astronomem,
Janem, utrzymywali ożywione kontakty towarzyskie.
Nie wiemy, z jakiej okazji Aniela Zamoyska
otrzymała ten obraz od biskupa lubelskiego i czy wiąże
się z tym jakieś szczególne wydarzenie. Mimo, iż obraz
kodeński znajdował się wówczas w Częstochowie, był
jednak związany z Lubelszczyzną i to, być może,
spowodowało, że biskup Baranowski wybrał ten
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właśnie wizerunek na prezent dla, należącej do Kongregacji Dzieci Maryi,
właścicielki Kozłówki. [fragmenty tekstu i zdjęcia: www.muzeumzamoyskich.pl/MBK]
W wydaniu naszego biuletynu, sprzed dwóch lat 3(33)2015, wspominaliśmy
o kopii Kodeńskiego Obrazu, którą - jako wotum dziękczynne Matce Bożej, za
ocalenie od śmierci - ofiarował kaplicy w Bojanowie koło Raciborza (diec. opolska)
król Jan III Sobieski. Aktualnie obraz znajduje się w parafii Chrystusa Króla w
Bojanowie.

Odwiedzili sanktuarium
Od
Biuletynu

ostatniego
(13.04.17)

odwiedzających

wydania
statystyka

sanktuarium

przedstawia się następująco:
 pielgrzymki zorganizowane 100
 grupy

nocujących

w

domu

pielgrzyma - 25

kodeńskie błonia; "z dużej chmury zero deszczu!"

 prezbiterzy spoza Kodnia, którzy sprawowali Eucharystię w sanktuarium - 95
Wśród grup rekolekcyjnych gościliśmy: trzecią, w tym roku, serię rekolekcji
zakonnych Misjonarzy Oblatów M. N. (20 os.) oraz Kościół Domowy diecezji
drohiczyńskiej (12 os.)

Zapowiedzi wydarzeń:
 21 V: Regionalny Zjazd Przyjaciół Misji Oblackich
 04 VI: Odpust parafialny Świętego Ducha w kościele na kalwarii
 09 VI: 79. Nocne Czuwanie Młodych
 17 VI: VI Pielgrzymka Leśników i II Pielgrzymka Myśliwych do M. B. Kodeńskiej
Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
Rynek 1; 21-509 Kodeń
tel. 83 375 41 20 lub 531 775 027
E – mail: rzecznik@koden.com.pl
www.koden.com.pl
Biuletyn opracował: O. Mirosław Skrzydło OMI
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