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Bóg prowadzi każdego jego własną drogą. Jedni dochodzą do celu 
prędzej i łatwiej, inni trudniej i później. Wszystko, co możemy uczynić 
jest drobnostką w porównaniu z tym, co otrzymujemy, ale to niewiele 

musimy zrobić sami. Przede wszystkim  modlić się o poznanie właściwej 
drogi. Jeśli się ją dostrzeże, iść bez oporów za natchnieniem łaski. Kto 
tak postępuje i trwa cierpliwie, nie może powiedzieć, że jego wysiłki są 

daremne. Nie trzeba tylko Bogu wyznaczać terminów.

św. Teresa Benedykta od Krzyża

Droga Pani Eryko!
Z okazji Twoich 99. urodzin, niech Bóg obdarza Cię pokojem i radością 

pośród codziennych trosk. Niech napełnia światłem wiary, mocą miłości 
i nadziei. Niech Ci błogosławi, niech Cię obdarzy swoją łaską. Szczęść Boże!

ks. Andrzej Sowiński
Mierzeszyn - Domachowo, 25 września 2022 roku

Dostojna Jubilatka, pani Eryka Żurek z Domachowa w dniu swoich 99. urodzin 
wraz z Wójtem Gminy Trąbki Wielkie, panem Błażejem Konkolem.



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 34 (510) październik 2022
3

10. LECIE KLUBU SENIORA 
,,ZŁOTA JESIEŃ”
W MIERZESZYNIE

W sobotę, 1 października 2022 roku nasz Klub 
Seniora obchodził 10. rocznicę swojego istnienia. 
Podobna uroczystość rocznicowa odbyła się pięć 
lat wcześniej. Obok naszych Seniorów, zaszczycili 
nas swoją obecnością: Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
pan Błażej Konkol wraz z Małżonką,  Proboszcz 
naszej Parafii ks. Andrzej Sowiński, Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 
pan Ryszard Rywacki wraz z Małżonką, Fundacja 
„Pan Władek” państwo Maria i Władysław 
Ornowscy, Pracownik kulturalno – oświatowy 
Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 
pani Magdalena Połtarzycka, Przewodnicząca 
Klubu Seniora w Domachowie pani Longina 
Górnowicz, Pracownik Urzędu Gminy w Trąbkach 
Wielkich i członek Stowarzyszenia „Wyżyna 
Gdańska” pan Mariusz Czerwiński z Małżonką, 
Bibliotekarka naszej Biblioteki Publicznej pani 
Ewa Papis. Szczególnie powitani zostali nasi 
Seniorzy: pani Mieczysława Stosio, pani Maria 
Fryca, pani Anna Kujach, pani Zofia Szymańska, 
pan Wojciech Poręba.

Trzeba także podać kilka informacji dotyczących 
naszego Klubu Seniora.  Klub obecnie liczy 28 
seniorów (w tym dwóch sympatyków). Spotkania 
odbywają się w świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie.
Są to spotkania organizacyjne, okolicznościowe, 
np. z okazji urodzin, jubileuszy, spotkania 

kulturalno – oświatowe i rekreacyjne, z okazji 
andrzejek, świąt Bożego Narodzenia. Promujemy 
zdrowy tryb życia poprzez systematyczne wyjazdy 
na basen, masaże i siłownię w Domu Seniora 
w Jagatowie. 

W miarę możliwości korzystamy z cyklu 
zajęć, np. wykładów, warsztatów i ćwiczeń 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku; wyjeżdżamy 
do kina i teatru. W ramach integracji z innymi 
Klubami Seniora działającymi na terenie Gminy, 
organizujemy i wyjeżdżamy na wycieczki krajowe 
i zagraniczne. Angażujemy się w życie społeczne 
sołectwa oraz naszej parafii. Bierzemy udział 
w projektach społecznych. Prowadzimy kronikę, 
w której zapisujemy wszystkie wydarzenia oraz 
zamieszczamy zdjęcia z naszej działalności.

Wcześniej mieszkanki Domu Pomocy 
Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie przygotowały 
okolicznościowy występ. Jednak ze względu na 
nieprzewidziane okoliczności, mieszkanki nie 
mogły wystąpić „na żywo”. Jednak cały „występ” 
można było obejrzeć dzięki wcześniejszemu 
nagraniu. Potem tradycyjnie odśpiewano „sto 
lat”. Była lampka szampana, słodki poczęstunek – 
jubileuszowy tort i ciasto oraz dobra kolacja. 

Spotkanie, trwające kilka godzin, było dla 
wszystkich obecnych czasem radości i wspólnych 
serdecznych rozmów. Mamy nadzieję, że Klub 
Seniora „Złota Jesień” w Mierzeszynie będzie 
nadal integrował seniorów naszej mierzeszyńskiej 
społeczności.

 ELŻBIETA NIESIOŁOWSKA
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IN MEMORIAM 
W 100. ROCZNICĘ UTWORZENIA 
ADMINISTRACJI APOSTOLSKIEJ 

WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA

15 listopada 1920 roku na mocy postanowień 
traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku 
utworzono Wolne Miasto Gdańsk pod ochroną 
Ligi Narodów. W jego skład weszły tereny, które 
pod względem kościelnym należały dotąd do 
dwóch diecezji: warmińskiej i chełmińskiej. 
Naturalną koleją rzeczy te zmiany 
administracyjne i terytorialne spowodowały 
też reorganizację struktury administracyjnej 
parafii gdańskich, z których część ubyła wraz 
z wiernymi do Polski. Dotyczyło to między 
innymi parafii mierzeszyńsko-przywidzkiej1. 

W tym też czasie na terenie parafii najpierw 
w Ełganowie, a potem w Błotni zamieszkał 
Polak i katolik Franciszek Zarzycki, 
który ożenił się z Niemką i ewangeliczką 
Augustą z domu Hannemann. Jest on 
przykładem kompromisu ekumenicznego 
bez precedensu na terenie parafii,  
a mianowicie uzgodnił z żoną, że jeśli urodzi się 
im pierwszy syn, to rodzina będzie katolicka, 
a jeśli córka ewangelicka. Traf chciał, że 
pierwszy urodził się syn. Tym sposobem 
Franciszek Zarzycki z dziećmi uczęszczał do 
katolickiego kościoła w Mierzeszynie, a żona 
do ewangelickiego.  

Innym zjawiskiem był konflikt, jaki zrodził 
się między katolikami polskimi optującymi 
za pozostaniem w diecezji chełmińskiej2, 
a niemieckimi będącymi zwolennikami 
oderwania się od biskupiego Pelplina, 
znajdującego się w Polsce i włączenia ich 
do diecezji warmińskiej zarządzanej przez 
biskupów niemieckich.

Zatarg rozstrzygnął nowy papież Pius XI, 
wydając 7 listopada 1922 roku dekret 
,,Sanctissimus Dominus”, którym wyłączył 
tereny Wolnego Miasta Gdańska spod 
jurysdykcji diecezji warmińskiej i chełmińskiej. 
W ten sposób powstała administracja apostolska 
podległa bezpośrednio Stolicy Apostolskiej 
i zarządzana przez jej delegata administratora 
apostolskiego.  

Dekret erygujący Administrację Apostolską 
w Wolnym Mieście Gdańsku wydano 24 
kwietnia 1922 roku, a jej administratorem 
został mianowany przez papieża bp Edward 
O’Rourke. W niedzielę 21 maja 1922 roku 
z ambon wszystkich kościołów na obszarze 
Wolnego Miasta Gdańska poinformowano 
wiernych, że decyzją papieża odłączono 
ich od diecezji chełmińskiej i warmińskiej  
i włączono do administratury apostolskiej. 

Wśród nich byli między innymi parafianie 
z Mierzeszyna i okolicy. 

Sytuacja taka nie trwała długo, gdyż 10 lutego 
1925 roku podpisano konkordat między Polską 
a Watykanem, którego ustalenia nie obejmowały 
Wolnego Miasta Gdańska. W związku  
z tym poczyniono kroki w celu utworzenia 
samodzielnej diecezji gdańskiej bezpośrednio 
podległej Stolicy Apostolskiej, która powstała 
na mocy konstytucji apostolskiej „Universa 
Christi fidelium cura” papieża Piusa XI z 30 
grudnia 1925 roku pod patronatem Chrystusa 
Króla i z prawem egzempcji. Od 3 stycznia 
1926 roku jej ordynariuszem na mocy osobnej 
bulli został dotychczasowy administrator 
apostolski bp Edward O’Rourke, który bywał 
kilkakrotnie gościem w parafii mierzeszyńskiej 
np. przy okazji uroczystości bierzmowania, 
srebrnej rocznicy święceń kapłańskich księdza 
Johannesa Aeltermanna, czy też wizytacji 
kanonicznych. 

DARIUSZ DOLATOWSKI

1 - Niemal od początku powstania parafia mierzeszyńska do  
1 stycznia 1947 roku była złączona unią personalną z przywidzką. 

2 -  20 lutego 1920 roku w Trąbkach Wielkich i Ełganowie doszło do 
wielkich wieców protestacyjnych, w których miejscowi polscy katolicy 
uchwalili rezolucję przeciw planom włączenia ich do niemieckiej 
diecezji warmińskiej.

Pierwszy Biskup Gdański Edward O`Rourke
i Ks. Jan Paweł Aeltermann. Rok 1933.
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Mało kto wie, że w położonej niedaleko 
Mierzeszyna Granicznej Wsi od 83 lat 
przechowywany jest z pozoru skromny fotel 
podobny do licznych w pomorskich domach 
mebli gdańskich, którego okoliczności powstania 
i wykonawcy nie były dotąd znane. 

Jak się okazuje należał on do proboszcza parafii 
mierzeszyńsko-przywidzkiej księdza Johannesa 
Aeltermanna, który w Mierzeszynie pracował od 
6 września 1912 roku i otrzymał go w prezencie 
z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich. 
Przypadała ona w środę 13 marca 1929 roku  
i miała posiadać charakter kościelny, publiczny, 
ale i też ekumeniczny, gdyż udział w niej 
zapowiedzieli protestanci i ich duchowni. 
Niestety z różnych przyczyn została przeniesiona 
na początek maja. 

Jak odnotowano w dzienniku „Danziger 
Landeszeitung” z 4 maja 1929 roku w czwartek, 
2 maja od samego rana dopisywała pogoda, 
a w parafii panował uroczysty nastrój. Plebania  
i kościół zostały przyozdobione girlandami 
i flagami. Krótko po godzinie 10.00 przy 
dźwięku dzwonów, muzyce wykonywanej 
przez kapelę i śpiewie hymnu „Veni Creator 
Spiritus”, jubilat przeszedł do kościoła. 
W świątyni zebrała się licznie wspólnota 
parafialna i goście, między innymi 15 kapłanów, 
w tym biskup gdański. Kazanie okolicznościowe 
wygłosił ksiądz proboszcz Feliks Głowienka 
z Trąbek Wielkich, a gratulacje złożyli 

PREZENT DLA KSIĘDZA 
JOHANNESA AELTERMANNA 

Z OKAZJI 25. ROCZNICY 
ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

przedstawiciele duchowieństwa katolickiego 
i protestanckiego, kierownicy szkół, dzieci, 
członkowie organizacji społecznych. Dalsza 
część uroczystości o charakterze rodzinnym 
przeniosła się o godzinie 19.00 do lokalu Musala 
(naprzeciw kościoła). 

Z okazji tej podniosłej uroczystości ksiądz 
proboszcz otrzymał w prezencie od swych 
bratanków Alfonsa i Hansa Aeltermannów i ich 
kolegi Otto Menzela, przyjęty przezeń z wielką 
radością, artystycznie wykonany w stylu 
gdańskim fotel. Siedemnastoletni Alfons był 
ówcześnie już dwa lata czeladnikiem stolarskim 
i wykonał podstawowe prace stolarskie, jego 
brat Hans zajmował się pracami tokarskimi, 
a kolega snycerskimi przy poręczach 
z głowami lwów i tylnym oparciu fotela  
z herbami gdańskimi. Siedzisko wykonano 
ze skóry. W dniu uroczystości fotel został 
przewieziony pierwszym autobusem do 
Mierzeszyna i przekazany jubilatowi. 

Z chwilą aresztowania księdza Aelter-
manna w listopadzie 1939 roku fotel 
został szczęśliwie uratowany przez jego 
gospodynię Paulę Schützmann, która 
przeniosła go na własnych plecach  
z plebanii do domu rodzinnego. Reszta dobytku 
proboszcza została skonfiskowana przez 
lokalne władze partyjne lub zniszczona.

DARIUSZ DOLATOWSKI
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w ostatnim czasie...

ZOSTAŁ OCHRZCZONY:

1. IGNACY TYMOTEUSZ CZERWIŃSKI, zam. Mierzeszyn, 
ul. Wolności 39, ur. 4 kwietnia 2022, och. 8 kwietnia 
2022 w Leeds; uzup. 9 października 2022 w 
Mierzeszynie (rodzice wyrażają zgodę na publikację 
informacji).

ZMARŁ:
1. BOGDAN SOSIŃSKI, zam. Miłowo, ul. Brzozowa 8, 

ur. 13 grudnia 1938, zm. 23 września 2022, pogrzeb 
odbył się 26 września 2022 w Mierzeszynie (rodzina 
wyraża zgodę na publikację informacji).

PODZIĘKOWANIE  ZA OFIARY NA REMONT 
KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH: ROK 2022

658. Elżbieta i Ryszard Garski, Zaskoczyn
659. Ewa Rosiak, Olszanka
660. Barbara Turska, Błotnia
661. Teresa i Jan Koziorzębscy, Olszanka
662. Lilianna Gosz, Mierzeszyn
663. Elżbieta i Krzysztof Peplińscy, Domachowo
664. Bronisława Wilczewska, Mierzeszyn
665. Andrzej Siwek, Przywidz
666. Urszula Osowska, Szklana Góra
667. Wiesława i Tadeusz Mejer, Domachowo
668. Paweł Rosiak, Olszanka
669. Agnieszka Ciepiela, Mierzeszyn
670. Antonina Kisiel, Błotnia
671. Halina Ronowicz, Błotnia
672. Pelagia Malec, Mierzeszyn
673. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
674. Mieczysława Muszyńska, Mierzeszyn
675. Irena Rywacka, Mierzeszyn
676. Marta Meier, Mierzeszyn
677. Eryka Żurek, Domachowo
678. Leokadia Krause, Domachowo
679. Władysław Gajęcki, Domachowo
680. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
681. Emilia Rutkowska, Domachowo
682. Elżbieta i Antoni Guzowscy, Domachowo
683. Helena Stosio, Domachowo
684. Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn
685. Beata i Piotr Sildatk, Mierzeszyn
686. Jolanta Oder, Rumia Janowo
687. Krystyna Gwóźdź, Warcz
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 
W PAŹDZIERNIKU 2022 

W NASZEJ PARAFII

- dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku do 
soboty po Mszy świętej;

- dla dzieci w poniedziałki i piątki o godz. 17.30.
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Zakończenie prac związanych z układaniem kostki brukowej przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie 
(8 października 2020 - 27 września 2022). Koszt całości prac - materiał i robocizna - to 107 711,- PLN.
Dziękuję drogim Parafianom i Przyjaciołom Parafii za ofiarność na ten cel.                                   Ks. Andrzej Sowiński, proboszcz


