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Panowie Franciszek i Kamil Drozdowscy podczas prac montażowych i wykończeniowych balustrady chóru.
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APOSTOŁOWIE
 Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO 

W MIERZESZYNIE
Kościół parafialny św. Bartłomieja 

Apostoła w Mierzeszynie należy do jednych 
z najstarszych w Archidiecezji Gdańskiej. 
Jego początki sięgają Roku Pańskiego 1365. 
Parafia w Mierzeszynie powstała nieco 
później, bo w roku 1420. Założenie kościoła 
i parafii w Mierzeszynie związane jest z  
Zakonem Szpitala NMP Domu Niemieckiego 
w Jerozolimie (Zakon Krzyżacki). 

Średniowieczne świątynie katolickie na 
Pomorzu Gdańskim w większości powstały 
dzięki fundacji i działalności Zakonu 
Krzyżackiego oraz Zakonu Cystersów. 
Kościół i parafia w Mierzeszynie mają 
więc długą a jednocześnie bogatą historię. 
Z pierwotnego kościoła mierzeszyńskiego 
z pewnością nie pozostało wiele. Może 
fragmenty fundamentów, ścian? Jednak 
podtrzymujemy to wielkie dziedzictwo 
naszego kościoła i parafii. Jako kolejne 
pokolenie katolików i parafian jesteśmy 
po prostu odpowiedzialni za „naszą 
współczesność” a jednocześnie za to co 
pozostało po poprzednich pokoleniach 
zamieszkujących te tereny. 

Kościół parafialny w Mierzeszynie (jak 
też inne kościoły, co jest oczywiste) 
z biegiem kolejnych stuleci ulegał różnym 
przeobrażeniom. Obecny wystrój kościoła 
to wiek XVIII i XIX. Po II wojnie światowej 
świątynia także nieco się zmieniła. 

Ostatnie lata jednak wymogły generalny 
remont wnętrza. Powstała idea „powrotu 
do tego, co było dawniej, odnowić, 
zrekonstruować cenne zabytki”. W kościele 
pojawiły się także nowe elementy, które 
nawiązują do poprzednich stuleci (np. obraz 
Męczeństwa św. Bartłomieja, figura i ołtarz 
Matki Bożej Mierzeszyńskiej, wizerunek 
Matki Bożej Bartłomiejowej z Mierzeszyna, 
czy ostatnio dodana XIX wieczna figurka 
św. Jana Chrzciciela). Najcenniejszym 
zabytkiem w kościele jest XVII obraz 
„Pojmanie Jezusa”. 

Obraz ten został odkryty po „zdrapaniu” 
przemalowania. To odkrycie i pracę nad 
obrazem zawdzięczamy pani Tatianie 
Srokowskiej. „Zdrapaniu” uległ znany nam 
obraz św. Bartłomieja Apostoła z głównego 
ołtarza (przełom XVIII i XIX wieku).

Obok remontu prezbiterium i zakrystii 
w świątyni zamontowano ogrzewanie 
(promienniki) – październik 2013 roku 
i umieszczono wiele innych elementów 
wystroju, a przede wszystkim związanych 
z kultem. 

Zasadnicze i wielkie prace nad zabytkami 
w mierzeszyńskiej świątyni, to główny 
ołtarz św. Bartłomieja Apostoła (remont 
i rekonstrukcja od 8 listopada 2014 do 
25 lipca 2016 roku) ambona (remont od 
18 lutego 2017 do 3 listopada 2018 roku) 
oraz ostatnio zakończony remont kruchty, 
chóru muzycznego, obrazów Apostołów 
i płycin (od 3 października 2018 do 12 
sierpnia 2022 roku). 

Obecnie zakończyły się prace związane 
z chórem muzycznym. Teraz może trochę 
faktów związanych z tym kolejnym 
projektem... Dnia 20 sierpnia 2018 
roku Pomorski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków wydał zgodę na rozpoczęcie prac 
naszego zabytku sakralnego. Pamiętam 
jesień 2018 roku i wielką pomoc parafian 
w pierwszych pracach nad tym zabytkiem. 
Tu chciałbym wymienić m.in. państwo 
Iwonę i Grzegorza Fenskich, panią Mariolę 
Baltrukas, panią Krystynę Korycką, 
państwo Teresę i Ryszarda Budzyńskich, 
pana Tomasza Budzyńskiego, pana 
Kazimierza Niesiołowskiego, pana Piotra 
Kuchnowskiego, pana Piotra Stefańskiego 
oraz Rudego. W sierpniu 2019 roku 
dokonano demontażu obrazów Apostołów. 

Obrazy te wzięła do renowacji pani Tatiana 
Srokowska, konserwator dzieł sztuki (do 
lipca 2022 roku). Obrazy były w bardzo 
złym stanie. Można było zaobserwować 
liczne ubytki (pruchno), przemalowania, 
zniszczenia spowodowane przez owady. 
Prace nad obrazami a także płycinami 
wykonała pani Tatiana w swojej pracowni 
w Gdańsku Wrzeszczu. Dnia 4 grudnia 
2019 zamontowano w kruchcie i pod 
chórem trzy nowe, mosiężne żyrandole 
(wykonano je w pracowni „Iżyk” w Toruniu 
przy ul. Nieszawskiej 15A, podobnie jak 
wcześniejsze cztery, większe żyrandole). 

Latem 2020 roku pan Franciszek 
Drozdowski bezinteresownie wykonał nowe 
listwy maskujące w kruchcie (montaż pan 
Piotr Stefański). Dnia 8 stycznia 2022 
roku pan Franciszek Drozdowski dokonał 
pomiaru konkretnych miejsc na chórze, 
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aby wykonać w swojej pracowni, w drewnie, 
przyszłą balustradę, na której zostaną 
umieszczone obrazy Apostołów (wcześniej 
nigdy takiej balustrady nie było; była 
„balustrada” stworzona ze zespolonych 
obrazów i płycin!). 

Montażu wykonanej balustrady, obrazów 
Apostołów oraz płycin podjęli się panowie 
Franciszek i Kamil Drozdowscy (od 3 do 
12 sierpnia 2022 roku). Do tych prac 
należy także doliczyć m.in. wykonanie 
nowych drewnianych konstrukcji i montaż 
metalowych piszczałek.

Apostołowie z kościoła św. Bartłomieja 
Apostoła (trochę wiadomości). Obrazy 
te powstały na przełomie XVIII i XIX 
wieku (podobnie, jak już nieistniejący 
obraz św. Bartłomieja Apostoła z ołtarza 
głównego). Liczba tych Apostołów wymaga 
wyjaśnień. Znajdziemy tam tylko dziesięciu 
(z dwunastu, których powołał Jezus). Oto oni 
(wg kolejności w kościele): św. Tomasz, św. 
Szymon, św. Andrzej, św. Jakub Większy, 
św. Filip, św. Tadeusz, św. Jan, św. Mateusz, 
św. Piotr, św. Jakub Mniejszy. Brakuje do 
dwunastu Judasza i św. Bartłomieja. Dlaczego 
ich nie ma? Odpowiedzi nie znajdziemy... 
Judasz przecież jest również przedstawiany 
na wielu dziełach sztuki (też znajdziemy 
go na obrazie w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie). Może 
tu chodzi o Apostołów po odejściu Jezusa? 
Ale, św. Bartłomieja na naszej galerii też 
nie znajdziemy? Dlaczego? Czyżby artysta 
doszedł do wniosku, że Patron parafii jest 
w głównym ołtarzu? Ale w tym ołtarzu 
znajdziemy również figurę św. Piotra, św. 
Jana (a także św. Pawła). Mamy jeszcze 
na naszej galerii św. Macieja (S. Mathias, 
powinno być Matthias!). To uczeń Jezusa, 
który Mu towarzyszył „od początku”; 
został dołączony do grona Dwunastu po 
samobójczej śmierci Judasza. Na galerii jest 
(jako dwunasty) św. Paweł. To nawrócony 
Szaweł, Apostoł Narodów...

Koszty, finanse związane z remontem 
chóru muzycznego, kruchty, obrazów, 
płycin, balustrady... Pierwsze wpłaty dla 
pani Tatiany Srokowskiej (z ofiar parafian) 
wyniosły 28 500,- PLN, następna wpłata dla 
pani Tatiany to 59 000,- PLN (dofinansowanie 
ze strony Gminy Trąbki Wielkie). Ostatni 
koszt poniesiony (z ofiar parafian) to 18 500,- 
PLN dla pana Franciszka Drozdowskiego 

(wykonanie balustrady w drewnie oraz 
wszelkich uzupełnień w drewnie, montaż). 
Całkowity koszt tej renowacji wyniósł więc 
106 000,- PLN (w tym 87 500,- PLN - dla pani 
Tatiany Srokowskiej i 18 500,- PLN – dla 
pana Franciszka Drozdowskiego).

Wcześniej, jak wiemy, zostały powiększone 
i wyremontowane organy piszczałkowe, 
zakupiono nowe żyrandole mosiężne 
(oczywiście te sprawy zostały sfinansowane 
z ofiar parafian).

Dla potomnych! Ciekawostka! Między 
obrazami Apostołów a balustradą pan 
Franciszek Drozdowski umieścił kilkanaście 
gazet parafialnych Parafii w Mierzeszynie. 
Czy twoje imię tam zostało schowane? 
Oto numery gazet: 19(495) – o beatyfikacji 
Siostry M. Paschalis Jahn i Dziewięciu 
Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr św. 
Elżbiety; nr 20(496) -  o mianowaniu nowego 
Biskupa Pomocniczego Archidiecezji 
Gdańskiej, Ks. Piotra Przyborka; nr 21(497) 
– m.in. o parafialnej uroczystości Bożego 
Ciała w Warczu, o święceniach diakonatu 
A.D. 2022; nr 22(498) – m.in. o figurze św. 
Jana Chrzciciela w kościele św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. Kto i kiedy odkryje 
te gazety -  pamiątki? Nie wiemy!

Kolejny zabytek w kościele św. Bartłomieja 
Apostoła odzyskał swój, nowy, piękny blask! 
To z pewnością cieszy Parafian, proboszcza 
i wszystkich związanych z tym kościołem 
oraz nawiedzających go. 

Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji tych zadań 
związanych z mierzeszyńskim zabytkiem. 
Dziękuję z całego serca drogim Parafianom 
oraz Przyjaciołom naszej parafii za każdą 
złożoną ofiarę na to zadanie. Wyrażam 
wdzięczność Gminie Trąbki Wielkie, panu 
Błażejowi Konkolowi Wójtowi Gminy Trąbki 
Wielkie, panu Zbigniewowi Leszczyńskiemu 
Przewodniczącemu Rady Gminy Trąbki 
Wielkie, Radnym Gminy Trąbki Wielkie. 
Oczywiście, serdeczne podziękowanie dla 
pani Tatiany Srokowskiej, pana Franciszka 
Drozdowskiego, pana Kamila Drozdowskiego 
oraz Parafian, którzy bezpośrednio pomagali 
przy pracy nad zabytkiem. Wszystkim mówię 
z serca „Szczęść Boże!”

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Mierzeszyn, 12 sierpnia 2022 roku
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