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NOWE ORGANY W KOŚCIELE PARAFIALNYM

W środę, 11 lipca 2018 roku pan Robert Szczygielski, organmistrz zakończył prace nad nowymi 
organami piszczałkowymi w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Prace zostały rozpoczęte 
8 lipca 2017 roku. A więc cały rok trwały zmagania mistrza nad instrumentem. Początkowo był 
planowany remont organów. Po przeglądzie okazało się jednak, że istniejący instrument jest w bardzo 
złym stanie technicznym. Instrument został w pierwszej fazie zdemontowany. Dokonano oczyszczenia 
i generalnego przeglądu istniejącego dotychczas sprzętu. Okazało się np. że należy wykonać zupełnie 
nowy miech pływakowy. Elementy drewniane były często zupełnie zniszczone przez pasożyty i 
nadmierną wilgoć. W związku z tym wykonano wiele nowych elementów instrumentu (w tym przeszło 
400 membran); dokonano całościowej impregnacji drewna środkiem owadobójczym; zamontowano 
nowe piszczałki. Wymieniono wyeksploatowaną dmuchawę przemysłową na cichobieżną dmuchawę 
organową typu VENTUS – 0,55 H.P., 380 VAC, 1400 obr./min. (łożyska ślizgowe – panewki). Niestety, 
wiele elementów z przyczyn oczywistych jest niewidocznych dla naszego oka. Jednak możemy 
podziwiać nowy, niewielki (ze względu na ograniczoność miejsca) prospekt organowy. Dobudowano 
dwa głosy – Oktawa 4 i Superoktawa 2 w celu wzmocnienia wolumenu brzmienia i ubogacenia palety 
barw organów. W sumie organy posiadają osiem głosów (w kościele poewangelickim: jedenaście). 
Ostatnim etapem był oczywiście montaż wszystkich części, intonacja i strojenie wszystkich głosów.

Cieszę, że prace dotyczące organów w kościele parafialnym dobiegły końca! W latach 2014 – 
2015 zostały wybudowane nowe organy piszczałkowe w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Mierzeszynie (również przez pana Roberta Szczygielskiego). Instrument został uroczyście poświęcony 
przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego dnia 11 grudnia 2016 roku. Ufam, że 
organy w kościele św. Bartłomieja Apostoła zostaną poświęcone w ramach odpustu parafialnego 19 
sierpnia 2018 roku przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Wiesława Szlachetkę.

Bardzo dziękuję panu Robertowi Szczygielskiemu za trud budowy kolejnego instrumentu 
organowego w naszej Parafii. Oczywiście, serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom i Przyjaciołom, 
którzy składali ofiary pieniężne na sfinansowanie tego konkretnego przedsięwzięcia! Bóg zapłać! 
Niech Dobry Bóg otacza Wszystkich swoją opieką! Szczęść Boże!

Mierzeszyn, 11 lipca 2018 roku
ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie

JUBILEUSZ „U ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE” - GAZETA 300

Bardzo się cieszę, że z niniejszą gazetą nr 22 (299) mogę drogim Parafianom przekazać jednak 300. 
wydanie czasopisma Parafii w Mierzeszynie. W lipcu 2010 roku ukazał się numer 0. naszego pisma 
(taki „próbny”), natomiast w sierpniu 2010 roku numer 1. gazety. Tutaj widzimy „małe zamieszanie 
numeracji”. Przeszło osiem lat ukazywania się tego pisma ukazuje w pewnym zarysie obraz i kronikę 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, niektóre wydarzenia w Archidiecezji Gdańskiej, 
w Kościele Polskim i światowym. Wielu naszych Parafian twierdzi, że w swoich domowych zbiorach 
posiada cały komplet tej gazety, wszystkie numery! To bardzo mnie cieszy. Po latach takie zbiory 
będą wręcz bezcenne! 

Liczne wydarzenia parafialne, rodzinne, ukazują konkretne życie mieszkańców mierzeszyńskiej 
wspólnoty. Przez to usunięta jest anonimowość, którą obecnie niektóre osoby w Polsce i w Europie 
chcą reklamować i wręcz narzucać. 

Dziękuję wielu Parafianom za współredagowanie pisma. Dziękuję mojemu bratu Franciszkowi za trud 
techniczny wydawania gazety. Dziękuję pani Irenie Krzemińskiej za okazywaną pomoc. Wszystkim 
czytelnikom za nabywanie tej szczególnej gazety, zainteresowanie i wszelkie cenne uwagi.  Każdą 
wydawaną gazetę parafialną traktuję jako skromne uzupełnienie pracy duszpasterskiej.

Drogim Parafianom - czytelnikom, Gościom i Sympatykom gazety „U św. Bartłomieja 
w Mierzeszynie” przesyłam serdeczne pozdrowienie!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WYŻYNA GDAŃSKA 
W SPRAWIE BUDOWY POMNIKA KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA

 Zapewne znany jest Państwu zamiar budowy pomnika ks. Jana Pawła Aeltermanna. Początek rozmów 
datować można na wiosnę 2015 roku, kiedy pojawił się pomysł zagospodarowania ternu wokół stawku 
wraz z uczczeniem 660 rocznicy nadania przywileju lokacyjnego wsi Mierzeszyn (przypadał na 2 lutego 
2016). Po konsultacjach stwierdzono, że  lepszą lokalizacją byłby teren przed kościołem św. Bartłomieja 
Apostoła. Wraz ze zmianą lokalizacji zmienił się również temat prac. Zrezygnowano wtedy z wątku 660 
rocznicy nadania przywileju, by w całości skupić się na pomniku ks. Aeltermanna, ze względu na plac 
i szkołę, którym patronuje i sąsiedztwo kościoła parafialnego. 

Na jesieni 2015 gminy Trąbki Wielkie, Przywidz i Skarszewy podpisały trójstronne porozumienie, 
zakładające dążenie do powstawania szlaku pamięci ks. Aeltermanna wraz z postawieniem trzech różnych 
obiektów upamiętniających ks. Aeltermanna. W międzyczasie grupa robocza poznała różne koncepcje 
zagospodarowania placu Aeltermanna, żadna z nich nie została jednak zaakceptowana. 

Pod koniec maja 2018 członkowie grupy roboczej i jednocześnie przedstawiciele różnych środowisk 
zaangażowani w życie społeczne sołectwa i parafii Mierzeszyn założyli Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska. 
W ten sposób doszło do odziedziczenia przez Stowarzyszenie planów i dorobku dotychczasowej grupy 
roboczej ws. Pomnika Ks. Aeltermanna.

W dniu 16 lipca 2018, wieczorem, w Szkole Podstawowej im. Ks. Aeltermanna, odbyło się spotkanie 
członków Stowarzyszenia Wyżyna Gdańska z artystą – rzeźbiarzem Krzysztofem Włodkowskim. Artysta 
zaprezentował swoją koncepcję rzeźby ks. Aeltermanna naturalnych rozmiarów, wraz ze wskazaniem 
ulokowania jej na terenie zielonym przy ul. Wolności, znajdującym się między chodnikiem prowadzącym 
do kościoła parafialnego a szkołą podstawową. Warto dodać, że Krzysztof Włodkowski jest autorem obrazu 
ks. Aeltermanna, który wisi obok ambony w kościele parafialnym oraz wyrzeźbił tablicę pamiątkową 
z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Członkowie 
Stowarzyszenia Wyżyna Gdańska po zapoznaniu się z koncepcją artysty jednomyślnie podjęli uchwałę 
o zaakceptowaniu Jego koncepcji rzeźby oraz jej lokalizacji.

Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska będzie się starać o zdobycie zewnętrznego dofinasowania na realizację 
przedsięwzięcia. Każdy z nas już teraz może przyczynić się do powstania pomnika Ks. Aeltermanna. 
Wystarczy w najbliższym czasie, podczas wizyty w bibliotece w Mierzeszynie, wypełnić ankietę 
złożoną tylko z jednego pytania: „Czy wyraża Pan/Pani potrzebę budowy w Mierzeszynie pomnika 
upamiętniającego postać ks. Jana Pawła Aeltermanna?” To pozornie błaha rzecz ale ważna z punktu 
widzenia starań o środki zewnętrzne.  Z góry serdecznie dziękuję za zainteresowanie się tą sprawą. Jeżeli 
wszystko dobrze pójdzie możliwym jest, że pomnik będzie odsłonięty w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci 
ks. Aeltermanna, czyli 22 listopada 2019.

MARIUSZ CZERWIŃSKI 
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WSTĘPNY PROJEKT POMNIKA 
KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA 

WRAZ Z OTOCZENIEM AUTORSTWA 
PANA KRZYSZTOFA WŁODKOWSKIEGO


