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Wycieczka dla dzieci parafii mierzeszyńskiej do Chmielna i Kartuz 
zorganizowana przez Parafialny Zespół ,,Caritas”, 30 czerwca 2015 roku
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KASZUBY 2015
Na początku wakacji 2015 roku, we wtorek 30 

czerwca pokaźna grupa dzieci z Parafii św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie udała się na piękną 
wycieczkę na Kaszuby. Organizatorem imprezy 
był Parafialny Zespół „Caritas” w Mierzeszynie. 
Wycieczka zawierała dwa główne punkty: Chmielno 
i Kartuzy.

Po krótkiej podróży autokarowej dzieci wraz z 
opiekunami dotarły do pięknego Chmielna. Chmielno 
to duża wieś kaszubska znajdująca się na obszarze 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i na szlaku 
wodnym „Kółko Raduńskie”. Leży na Pojezierzu 
Kaszubskim nad jeziorem Białym i Kłodno w pobliżu 
północnego krańca Raduńskiego Dolnego.

Głównym celem wakacyjnego pobytu w Chmielnie 
była wizyta w Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów.

Muzeum Neclów zaczęło powstawać na początku 
1993 roku, kiedy wśród działaczy Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Chmielnie zrodził się 
pomysł utworzenia w warsztacie muzeum ceramiki. 
Spotkał się on z akceptacją i wsparciem finansowym 
władz samorządowych gminy oraz uznaniem rodzin 
Neclów i Elasów. Dnia 23 czerwca 1993 roku zostało 
uroczyście otwarte Muzeum Ceramiki Kaszubskiej 
Neclów, które zbiegło się z 70. rocznicą wizyty 
Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego 
w warsztacie Franciszka Necla. Jest to nieco 
nietypowe muzeum. Na pierwszym piętrze można 
obejrzeć pracę garncarza na kole garncarskim, jak 
i samemu spróbować sztuki „lepienia” garnków. W 
czasie zwiedzania tego muzeum niemal wszystkie 
dzieci (i nie tylko) tworzyły swoje własne wyroby 
garncarskie. To niewątpliwie pozostawiło u 
uczestników wycieczki niezapomniane wrażenia. 
Byli oni świadkami tworzenia wspaniałych form 
ceramicznych.  Powstawały one z garści gliny, 
którą kładło się na kole. Wszystkie prace zostały 
przewiezione do Mierzeszyna, do biblioteki. Tam 
pod czujnym okiem pani Ewy Papis po prostu 
wysychały... Szkoda jednak, że nie zostały wypalone 
w piecu. To dałoby im szansę dłuższego „przeżycia”.

W muzeum można było bliżej przyjrzeć się 
gotowym, wyrobionym już naczyniom, które 
ustawione na półkach wysychają, czekając na dalszą 
obróbkę. W pomieszczeniu dzieci także obserwowały 
panią malarkę, która wprawnymi ruchami nanosiła 
wzory neclowskie na wypalone pierwszy raz naczynia. 
Na ostatnim piętrze muzeum można podziwiać 
ekspozycję muzealną ceramiki kilku pokoleń 
Neclów. Dzieci, dzięki przewodnikowi zapoznały się 
z bogatą historią rodziny Neclów, którzy już ponad 
sto lat tworzą w Chmielnie. Tu wszyscy podziwiali 
dyplomy i wyróżnienia jakimi nagradzano Neclów za 
ich wielki artyzm i wkład w rozwój kultury ludowej 
Kaszub. Na ścianie dumnie prezentują się wzory 
ceramiki Neclów, które przekazywane z pokolenia 
na pokolenie nie zmieniały się. Dzisiaj również 
zdobią ich ceramikę. Namalowała je na szkle znana 
malarka ludowa Krystyna Malek z Garcza, a ich 
oryginalność potwierdził sam mistrz Ryszard Necel. 

Ciekawym eksponatem jest także stojące przy 
wejściu koło garncarskie zwane często toczkiem. 
Jest to dawny typ koła garncarskiego, poruszanego 
nogami. W dolnej części budynku znajduje się 
najważniejsza część muzeum, „serce” każdego 
warsztatu garncarskiego. Jest to pomieszczenie, w 
którym mieści się piec do wypalania ceramiki. Tu 
kończy się ciężka praca garncarza, kiedy po długim 
wypalaniu naczynia wyjmuje się z pieca. Wtedy 
podziwiamy efekt pracy mistrza. Niektórzy zakupili 
w muzeum piękne pamiątki ceramiczne. Będą one 
zawsze przypominały pobyt w Chmielnie roku 2015 
i z pewnością zachęcały do ponownego przyjazdu do 
Chmielna.

Drugim punktem mierzeszyńskiej wyprawy z 
końca czerwca 2015 roku były Kartuzy. Tutaj 
wszyscy podziwiali zbiory kaszubskie zgromadzone 
w muzeum regionalnym. Historia Muzeum 
Kaszubskiego w Kartuzach związana jest z osobą 
jego twórcy i pierwszego kustosza Franciszka 
Tredera oraz jego pasją kolekcjonerską i naukowo-
badawczą.

Oficjalne otwarcie Muzeum Kaszubskiego 
nastąpiło w dniu 1 maja 1947 roku. Zwiedzającym 
wówczas udostępniono eksponaty etnograficzne 
i archeologiczne. W 1949 roku zorganizowana 
została pierwsza wystawa sztuki ludowej Kaszub. 
Dnia 1 stycznia 1950 roku muzeum zostało 
upaństwowione. Z okazji XXX-lecia działalności 
muzeum w 1979 roku zostało ono odznaczone 
medalem „zasłużonym Ziemi Gdańskiej”. Natomiast 
jego założyciel, Franciszek Treder otrzymał w 1980 
roku najwyższe wyróżnienie Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku 
Medal „Stolema” za zorganizowanie Muzeum 
Kaszubskiego w Kartuzach i długoletnie gromadzenie 
eksponatów etnograficznych. W kolejnych latach 
muzeum kartuskie otrzymywało liczne wyróżnienia. 
Ze względu na wysoki poziom pracy merytorycznej 
oraz znaczenie zbiorów z dniem 25 stycznia 2001 
roku Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w 
Kartuzach decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zostało wpisane do Państwowego 
Rejestru Muzeów.

Pobyt w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach był 
dla dzieci mierzeszyńskich piękną lekcją dotyczącą 
historii Kaszub. Zwiedzane eksponaty stały się 
także refleksją dotyczącą piękna sztuki i zwyczajów 
ludowych Kaszub. Na koniec pobytu w muzeum w 
Kartuzach dzieci wykazały się  pięknym śpiewem 
Alfabetu Kaszubskiego (Kaszubskich Nut).

Uzupełnieniem wycieczki na Kaszuby była 
niespodzianka przygotowana przez panie z naszego 
„Caritasu”. Oczywiście był to bardzo dobry posiłek 
w restauracji Mc Donald’s w Gdańsku Szadułkach.

Bardzo dziękuję Parafialnemu Zespołowi 
„Caritas” za zorganizowanie dla naszych dzieci 
pięknej wycieczki na Kaszuby. Mam nadzieję, że 
ten dzień pozostanie na długo w pamięci wszystkich 
uczestników.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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w ostatnim czasie…

ZOSTAŁ OCHRZCZONY:
1. MARCUS JAN SOMINKA, zam. 51 Primrose 

Place, Livingston EH 54, ur. 9 lutego 2012, och. 
27 czerwca 2015.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. PATRYK DAWID GROSZEK, zam. Zaskoczyn 

2/1 i PAULINA BORCZAKOWSKA, zam. Gdańsk, 
ul. Żuławska 5-A-4.

2. PAWEŁ JAN FORMELA, zam. Mierzeszyn, ul. 
Szkolna 1 i PAULINA ANNA BUTOWSKA, zam. 
Mierzeszyn, ul. Szkolna 1.

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, ABY ZAWRZEĆ 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 11 lipca 2015 roku o godz. 15.00: 
    ADAM TEMBERSKI, zam. Błotnia 22 i ANGELIKA            

 MYSZKA, zam. Błotnia 22.

ZMARŁY:
1. ROZALIA MICHALSKA, zam. Domachowo 

13/8, ur. 17 września 1935, zm. 9 czerwca 
2015, pogrzeb odbył się 12 czerwca 2015 w 
Mierzeszynie.

2. BARBARA MISZK, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 
29, ur. 29 kwietnia 1951, zm. 1 lipca 2015, 
pogrzeb odbył się 3 lipca 2015 w Mierzeszynie.

MIVA Polska POLSKIM MISJONARZOM 
W 2014 ROKU

Zostały zrealizowane 72 prośby od polskich 
misjonarzy i misjonarek z 35 krajów świata.
Przekazane fundusze – 1.312 484 zł na:
30 samochodów, 3 busy, 1 ambulans, 9 motocykli 
i skuterów; 10 motorowerów, 1 quad,  2 łodzie 
z silnikiem, 1 skuter śnieżny, 1 traktor,  256 
rowerów. 
Zrealizowane projekty wg kontynentów: Afryka 
– 24 projekty, Ameryka Płd. – 14 projektów, Azja 
i pozostałe – 10 projektów, Rowery dla katechistów 
w Afryce i Ameryce Południowej – 24 projekty.
Zrealizowane projekty wg przynależności kościelnej: 
księża FD – 18, siostry – 18, księża i bracia zakonni 
– 34.
Serdeczne ,,Bóg Zapłać” za ofiary z „Akcji św. 
Krzysztof 2014”

Projekty zrealizowane przez MIVA Polska 2000-2014

Akt zawierzenia kierowców 
Pani Jasnogórskiej

Zawierzamy Ci Matko Jasnogórska 
wszystkich kierowców, aby na trasach swojego 
pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego 
widzenia ludzkich spraw, aby zawsze chronili 
i pomagali. Wynagradzamy modlitwą za tych 
kierowców, którzy spowodowali cierpienia i śmierć. 
Zawierzamy Ci Matko tych, którzy służą pomocą 
i uczą przezorności na naszych drogach: lekarzy, 
pielęgniarki, policjantów, strażaków i drogowców.

Zawierzamy Ci Maryjo, wszystkich misjonarzy 
i ich podróże po drogach i bezdrożach świata. 
Prowadź ich, Maryjo, bezpiecznie po misyjnych 
ścieżkach, oddalaj od nich niebezpieczeństwa. 
Przyjmij Matko, nasze zawierzenie i modlitwę, 
naucz nas swojego widzenia Boga i wszystkich 
spraw, abyśmy byli świadkami Ewangelii Jezusa, 
naszego Zbawiciela. Pani Jasnogórska, wspomagaj 
nas na naszych drogach! Bądź nam zawsze 
Opiekunką i Orędowniczką! Amen
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,,MIERZESZYŃSCY GARNCARZE’’ W WARSZTACIE NECLÓW W CHMIELNIE 
30 czerwca 2015 roku


