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Kampania społeczna ,,Kocham Polskę” w Rumi
11 lutego w okolicy skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Piłsudskiego miała miejsce kampania
społeczna ,,Kocham Polskę”, organizowana przez
Młodzież Wszechpolską. Przechodniom wręczano pamiątkowe plakaty z kalendarzem.
W tym roku grafika
nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Na
plakacie widnieją sylwetki
ojców polskiej niepodległości: Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego oraz Ignacego Jana
Paderewskiego. Akcja co
roku organizowana jest w

okresie okołowalentynkowym na terenie całego
kraju. Celem kampanii
jest zwrócenie uwagi na
znaczenie słowa ,,patriotyzm”, jak również na fakt
że miłość niekoniecznie
musi być uczuciem tylko
względem drugiej połówki, ale i względem Ojczyzny i narodu.

Akcja spotkała się z
życzliwym przyjęciem rumian i głosami poparcia.
Jeżeli ktoś z czytelników
chciałby odebrać plakat, a
nie miał możliwości zrobić
tego w niedzielę proszony
jest o wysłanie informacji
na stronę: facebook.com/
mwpomorskie.
Monika Trocka

Wyjątkowy Marsz w Rumi!

Już 3 marca ulicami miasta przejdzie III Rumski Marsz
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W tym roku zmieniono miejsce rozpoczęcia i trasę przemarszu. Po Mszy Świętej w Kościele
pw. Św. Jana z Kęt (Rumia Janowo) zgromadzeni przejdą ul. Chylońską, ul. Pomorską, ul. Gdańską, ul. Filtrową.
Na zakończenie Marszu zagra zespół Forteca (rock patriotyczno-historyczny). Podczas całej artystycznej części
Obchodów przewidziano dla uczestników ciepły poczęstunek. Uczestnikom tego wyjątkowego Marszu będą
rozdawane również liczne pamiątki.
Miejsce koncertu zależy od pogody. Będzie to scena w Parku Żelewskiego (ul. Filtrowa), lub sala w Domu
Kultury Janowo. Ostateczna decyzja zostanie podjęta niedługo przed Marszem.
Program:
15:00 - Msza Święta (Kościół pw. Św. Jana z Kęt)
16:00 - Przemarsz ulicami miasta
17:00 - Koncert zespołu Forteca (rock patriotyczno-historyczny); ciepły poczęstunek.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Narodowa Rumia, Młodzież Wszechpolska, Sztafeta Pokoleń Rumia, Fanatycy Orkana,
Fundacja Słowo.
Inicjatywie, jak co roku, udzielił patronatu honorowego Poseł na Sejm RP Jan Klawiter.
Zapraszamy!
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy 2 marca o godz. 18.00 do Stacji
Kultura gdzie odbędzie się spotkanie pt. „Żołnierze Wyklęci - Historia Prawdziwa”. Spotkanie przybliży
prawdziwą historię osób walczących w różnych organizacjach zbrojnego podziemia antykomunistycznego.
Gośćmi będą Tadeusz Prus i Włodzimierz Mikuć, odbędzie się również pokaz fi lmu i wystawa „Bitwa pod
Rząbcem - historia prawdziwa”. Zapraszamy do udziału.
Również 4 marca (niedziela) odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Jest on
współorganizowany przez Urząd Miejski i ma swój początek przy rondzie Armii Krajowej, przy Pomniku
Armii Krajowej, start o godz. 11.55.
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Zatrzymano dwóch poszukiwanych
Policjanci kryminalni z Rumi, we współpracy z funkcjonariuszami z Gdańska, przeprowadzili akcję „Poszukiwany”. Zatrzymali 2 osoby poszukiwane listem gończym i nakazem sądowym. Błyskawicznie odnaleziono
również zaginionego 14-latka.
Jeden ze ściganych
mężczyzn został zatrzymany 8.02.2018 na
ul. Grunwaldzkiej. Do
zatrzymania kolejnego
przestępcy doszło na ul.
Towarowej. Zatrzymani
trafili do aresztu. Czeka ich kara pozbawienia
wolności.
Tego samego dnia
około 17:00 policjanci
otrzymali zgłoszenie o
zaginięciu 14-latka, który wyszedł z domu około
godziny 11:00 i słuch po
nim zaginął. W rozmo-

wie z rodziną zaginionego ustalono miejsca
ewentualnego przebywania chłopca. W zaledwie
kilka godzin od rozpoczęcia poszukiwań, po
21:00, mundurowi odnaleźli zaginionego. Przebywał on w piwnicy budynku wielorodzinnego.
14-latek został przekazany pod opiekę rodziny.
O sprawie powiadomiony został sąd rodzinny. To on zadecyduje o
dalszym losie chłopca.
Sąd może m. in. podjąć

decyzję o nadzorze kuratora, skierować 14-latka do ośrodka kuratorskiego lub umieścić go w
młodzieżowym ośrodku
wychowawczym.
Policjanci przypominają, że o przesiadującej
w piwnicach młodzieży można powiadomić
Policję i Straż Miejską.
Zdarza się, że przebywa
tam młodzież zagrożona
demoralizacją, zaginieni nieletni poszukiwani
przez rodzinę oraz Policję.

Pożar przy ul. Wyspiańskiego
Krótko po północy w nocy z piątku na sobotę
(9/10.02.2018) Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Wejherowie otrzymała zgłoszenie o pożarze w Rumi.
Ogień pojawił się poddaszu jednego z budynków mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego.
Do zdarzenia zaangażowano 8 zastępów
Straży Pożarnej. Dzięki szybkiej interwencji,
pożar udało się ugasić stosunkowo szybko.
Na szczęście nikt nie ucierpiał w zdarzeniu.

„Dni Otwarte” w SP nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1, budynek przy ul. Rodziewiczówny, zaprasza serdecznie na dni otwarte!
22 lutego 2018r. (czwartek)
grupy zorganizowane (klasy ze szkół podstawowych)
w trzech turach: o 10.15 , 11.15 , 12.15
w programie: występy artystyczne, zwiedzanie sal przedmiotowych,
krótkie pokazy, prezentacje przedmiotowe i kół zainteresowań

O godzinie 13.00 spotkanie z dyrekcją na sali gimnastycznej
Ponad to w programie:
• występy artystyczne, zabawy, konkursy, warsztaty, pokazy i wystawy
• zwiedzanie sal i gabinetów, prezentacje pomocy naukowych
• możliwość rozmów z nauczycielami i uczniami.
Anna Okrój

REKLAMA

24 lutego 2018r. (sobota)
w godzinach 12.00 – 14.30
otwieramy podwoje dla rodziców wszystkich rumskich szkół podstawowych
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SYGNAŁY • OPINIE • KOMENTARZE
Do redakcji Gazety Rumskiej zadzwonił pan
Andrzej D. i poddał do publicznej dyskusji temat
użyteczności ścieżki rowerowej wiodącej przez
centrum miasta, aż do okolic Urzędu Miasta.
Od zeszłego roku
mamy piękną i nowoczesną ścieżkę rowerową
prowadzącą niemal przez
całe miasto. Zaczyna się
ona (jak narazie) koło
pomnika Jana Pawła II, a
kończy w okolicach Urzędu Miasta. Wszystko wygląda dobrze, albo prawie
dobrze. Kiedy już jadąc
rowerem miniemy centrum miasta, docieramy
do torów kolejowych i tu
zaczyna się problem. Nie
tylko dla rowerzystów, ale
i dla zwykłych spacerowiczów czy matek z dziećmi w wózkach. Pan Andrzej przesłał nam zdjęcia
przejścia podziemnego
pod torami, równolegle do
Zagórskiej Strugi. Kiedy
projektowano to przejście
prawdopodobnie nikt nie
myślał o tym, że będzie
tamtędy wiodła ścieżka
rowerowa, ale również autor projektu kompletnie
zignorował rzeczywistość
i nie uwzględnił faktu,
REKLAMA

że pod tymi torami będą
chcieli przejść mieszkańcy o wzroście ponad 165
cm wysokości (jak choćby
sam pan Andrzej).
Od strony urzędu przebudowano je poszerzając zjazd dla wózków, ale
z drugiej strony i przez
całą długość tego tunelu
jest poprowadzony ciąg
pieszy dla bardzo małych
wózków dziecięcych lub
rowerów. Zresztą, nawet
prowadząc tamtędy rower
bardzo trudno to zrobić,
jest tak wąsko, że i tak najczęściej trzeba zejść na niżej położoną część przejścia. Stan oświetlenia czy
czystość tego obiektu, to
materiał na osobne „dochodzenie”.
Pan Andrzej pyta, czy
nie da się z tym naprawdę nic zrobić? Nikt nie
zauważył tego problemu?
Można to rozwiązać dość
tanim kosztem, wystarczy
z jednej i drugiej strony
zlikwidować te istnieją-

ce, nierówne podjazdy i
zrobić nowe, bez żadnych
stopni. W tym momencie każdy może spokojnie
przeprowadzić tamtędy
dowolny wózek czy rower,
a starsze osoby nie musiały by martwić się zimą, czy
schody nie są zbyt śliskie
i posypano je piaskiem
lub solą i czy się na nich
nie wywrócą. Przy takiej
okazji można by pogłębić
to przejście, co spowodowało by, że można będzie
przejechać tamtędy rowerem. Pogłębienie o 70-100
cm jest chyba wykonalne?
Konstrukcja
przejazdu
jako takiego się nie zmieni, nalezy tylko wybrać
trochę ziemi pod spodem
i wykonać nowe podłoże
z betonu. Zresztą nie takie
konstrukcje już przebudowywano bez angażowania
jakichś potężnych środków finansowych. To tylko kwestia dobrych chęci
i porozumienia się w tej
sprawie z kolejami.
Redakcja

Zejście od strony centrum miasta

Zejście od strony Urzędu Miasta

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z poseł

Dorotą Arciszewską-Mielewczyk
- przewodniczącą sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej oraz radnymi PiS z Rady Miejskiej Rumi Florianem Mosą i Michałem Kryżą, radnymi
powiatowymi Łucją Słowikowską i Witoldem Reclafem
-wicestarostą wejherowskim, które odbędzie się:

w poniedziałek, 5 marca o godz. 18.00
w I LO przy ulicy Starowiejskiej 4 w Rumi.
Tematyka spotkania to bieżąca sytuacja w kraju, rozwój
gospodarki morskiej oraz planowane inwestycje w mieście.
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Powiatowy Zespół Szkół nr 2
im. Hipolita Roszczynialskiego

Wiadomości z „Hipolita”

w Rumi

www.hipolit.info

Najpiękniejsze fryzury
„U Hipolita”

Poloneza czas zacząć …

Tegoroczni Maturzyści rozpoczęli odliczanie
czasu, który pozostał im do czasu przystąpienia
14 lutego 2018 roku odbyły się szkolne eliminacje do Egzaminu Dojrzałości.
do Wojewódzkiego Konkursu Fryzur „U Hipolita”. Tradycyjnie uczniowie klas IV technikum
z "Hipolita" oraz dyrekcja szkoły, nauczyciele i zaproszeni goście
wspólnie świętowali
podczas Studniówki.
Spotkanie odbyło się
25 stycznia 2018 roku
w hotelu "Faltom" w
Rumi.

W tym roku tematem przewodnim
były fryzury w stylu „Pin up”. Z 46 fryzur wykreowanych przez uczniów jury
wytypowało dwa zespoły: pierwszy
z Branżowej Szkoły I stopnia w składzie - Magdalena Wittbrodt, Laura
Maszota i Anna Korth. W drugim
zespole klas z Technikum znaleźli się:
Błażej Ceynowa, Weronika Specht
i Kinga Konkol. Wybrani uczniowie
będą reprezentować „Hipolita” podczas Finału II Wojewódzkiego Konkursu, który odbędzie się w naszej
szkole 8 marca 2018 roku.

Specjaliści od planowania prezentują się w „Hipolicie”

Dnia 13 lutego 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi odbył się
Dzień Logistyka.
Imprezę przygotowała
klasa IIIA wraz z nauczycielami przedmiotów logistycznych.Młodzież miała okazję uczestniczyć w

dwóch konkursach. Jeden
z nich dotyczył znalezienia jak największej liczby
mini palet schowanych
w najróżniejszych miejscach na terenie szkoły,
drugi obejmował wiedzę
z zakresu rozszyfrowywania skrótów logistycznych, które można było
znaleźć na… krówkach.
Najlepsi uczniowie, którzy
wzięli udział w konkursach otrzymali nagrody

i upominki. Akcja miała
na celu promocję zawodu
logistyka, który zyskuje
coraz większe uznanie na

rynku pracy oraz wśród
młodzieży, która pragnie
zdobyć w przyszłości ciekawą pracę.
5
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Rondo im. hm. Lucjana Skierki
W sobotę 27 stycznia 2018 r. rondo u zbiegu ulic
Bukowej i Chełmińskiej otrzymało nazwę „Rondo im. hm. Lucjana Skierki”. Z tej okazji rumscy
harcerze wraz z członkami jego rodziny i władzami miasta odsłonili pamiątkową tablicę.
Uchwała w tej sprawie została podjęta przez
Radę Miejską w sierpniu
ubiegłego roku. Pomysłodawcą i osobą prowadzącą rozmowy w tej
sprawie z odpowiednimi
władzami był poprzedni
Komendant Hufca ZHP
Rumia, dh. hm. Bogdan
Formella.
Również 22 lutego
(czyli po oddaniu ga-

zety do druku) miała
mieć miejsce druga podobna uroczystość. Dh.
hm. Bogdan Formella
wnioskował również o
nadanie imienia „Dh.
hm. Alojzego Voigt” dla
ronda przy ul. Starowiejskiej.
W następnym wydaniu Gazety Rumskiej zamieścimy relację z tego
wydarzenia, a tą drogą

zapraszamy Mieszkańców Rumi do udziału
w uroczystości nadania
imienia dh. A. Voigt rondu przy ul. Starowiejskiej
22.02.2018 o godz. 17.00.
Aby przybliżyć naszym Czytelnikom szerzej sylwetki bohaterskich harcerzy, poniżej
publikujemy ich zdjęcia
i krótkie życiorysy.

Dh. harcmistrz Lucjan Skierka
od dziecka związany był z harcerstwem w Rumi, a zwłaszcza drużynami żeglarskimi. Równolegle
był czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumi.
Pełnił funkcję drużynowego
16 Rumiańskiej Drużyny im. Mariusza Zaruskiego, oraz Sztormana Hufca. Opiekował się wraz z
harcerzami z 16 RDH jachtami
"Piorun" i "Grom" w Harcerskim
Ośrodku Morskim w Pucku. W
czasach kiedy kierował drużynami żeglarskimi w Hufcu Rumia,
miał miejsce rozkwit działalności drużyn harcerskich o specjalności żeglarskiej, również sam
Hufiec wzbogacił się o sporą flotę jednostek pływających takich
jak popularne „Kadety”, „Optymisty” czy motorową łódź ra-

towniczą. Odbywały się również
w tym czasie rejsy żeglarskie
rumskich harcerzy po Mazurach.
Dh. hm. Lucjan Skierka brał
udział w rejsach nagrodowych
Chorągwi Gdańskiej po Morzu
Czarnym, jak również w rejsie
do Hamburga. Zdobywaliśmy w
tym czasie wysokie miejsca we
współzawodnictwie drużyn żeglarskich na terenie Chorągwi
Gdańskiej.
Dh. Lucjan Skierka był również
radnym miasta Rumia.
Na skutek ciężkiej choroby nowotworowej umiera 2 maja 1982
roku (36 lat temu). Jego pogrzeb
był demonstracją harcerzy, strażaków i mieszkańców miasta.
Pochowany jest na cmentarzu w
Starej Rumi.
Harcmistrz Bogdan Formella

W. Hintzke

Tego dnia odznaki „Za zasługi dla harcerstwa w Rumi” otrzymali druhowie Andrzej Grochowski i Karol
Adamczyk (po prawej)

Dh Lucjan (na środku, w okularach) podczas obozu w Choczewie

Uroczyste odsłoniecie pamiątkowej tablicy na rondzie im. hm. Lucjana Skierki

Dh hm Bogdan Formella zatrzymał na pamiątkę odsłonięcia tablicy ozdobną wstęgę
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Rondo im. hm. Alojzego Voigt
Rada Miejska Rumi w sierpniu 2017 roku na wniosek Hufca ZHP
Rumia nadała imię ronda przy ul. Starowiejskiej w Rumi, Harcmistrza Alojzego Vogit. Pomysłodawcą i organizatorem całego
przedsięwzięcia był poprzedni Komendant Hufca ZHP Rumia,
dh. hm. Bogdan Formella.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się
w działania mające
na celu doprowadzenie do tego, aby nasz
instruktor,
twórca
harcerstwa w latach
wojennych i powojennych (były Komendant Hufca) harcmistrz Alojzy Voigt
został uhonorowany
w Naszej Rumi. ProDh. harcmistrz Alojzy Voigt
cedury i dokumenty,
które trzeba było przedstawić, nie zniechęciły nas do
osiągnięcia celu, którym było nazwaniem ronda koło
„Castoramy” (ul. Starowiejska) Jego imieniem.
Hm. Bogdan Formella

Dh. harcmistrz Alojzy Voigt
22.12.1919 - 07.05.1967 r. urodził się
w Głazicy, powiat Wejherowo. W
1937 ukończył gimnazjum, a w 1939
Liceum w specjalizacji Handlu Morskiego. W 1951 r. ukończył kurs Administracji Urzędów Państwowych
z wynikiem bardzo dobrym.
W 1937 roku wstąpił do 7 DH
przy Gimnazjum w Wejherowie.
Równocześnie jest zastępowym
pierwszej drużyny harcerskiej w
Rumi-Zagórzu. Zdobywa kolejno
w okresie przedwojennym stopnie harcerskie, harcerza RP w
1947 r., podharcmistrza w 1947
r., harcmistrza w 1960r.
Przed II Wojną Światową pełnił różne funkcje w 2 drużynach.
W 1938 roku został sekretarzem
Komendy Hufca Gdynia 4 i pełnił
ją do wybuchu wojny. W kampanii wrześniowej walczył w szeregach Armii Krajowej, zostaje
ranny i dostaje się do niewoli,
z której po 5 dniach ucieka do
domu. W październiku prowadzi
zbiórki swojej drużyny i nawiązu-

je kontakt z Komendą Wojennego Hufca Harcerzy w Gdyni.
W 1940 roku pracując na lotnisku w Rumi dzięki dobrej znajomości niemieckiego i nawiązaniu kontaktu ze Związkiem
Walki Zbrojnej prowadzi z grupą harcerzy t.zw. mały sabotaż
(unieruchomienie samolotów)
oraz działania wywiadowcze
dotyczące lotnisk niemieckich
w Rumi i Babich Dołach. Uzyskane dane przekazywał dalej,
co ostatecznie pozwoliło aliantom na celne zbombardowanie
12 lipca 1942 r. lotniska w Rumi.
Ścigany przez Gestapo ucieka
do lasu, gdzie nawiązuje kontakt
z Gryfem Pomorskim. W szeregach Gryfa Pomorskiego doczekał nadejścia frontu.
W czasie walk o Rumię i Gdynię pracuje w sztabie czołgów
Armii Czerwonej pomagając w
rozeznaniu tego rejonu. W czasie walki trafił granatem w czołg
niemiecki i sam wziął do niewoli
3 niemieckich oficerów.

Po wojnie jest referentem w
Zarządzie Gminy w Rumi, prowadzi drużynę harcerską i jest
członkiem referatu starszoharcerskiego Morskiego Rejonu
Harcerzy. W latach 1946-1949
był komendantem Hufca Harcerstwa w Rumi, a 1949-1950 r.
współpracownikiem Komendy
Chorągwi Gdańskiej. Po reaktywacji ZHP w 1956 r. od nowa
tworzy Hufiec Harcerstwa w
Rumi i prowadzi go do końca
1959 roku. Z funkcji Komendanta rezygnuje ze względów zdrowotnych (skutki przebywania w
lasach i bagnach przy ukrywaniu
się w czasie wojny). Pełnił liczne
odpowiedzialne funkcje w Hufcu
Rumia (8 krotnie prowadził jako
komendant obozy letnie Hufca).
Zawodowo pracował jako urzędnik w portach Gdańska i Gdyni.
Wychował wielu instruktorów
harcerskich naszego Hufca. Pochowany jest na Cmentarzu w
Starej Rumi.
Harcmistrz Bogdan Formella
Tak wygląda tablica pamiątkowa z ronda
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Odeszła na Wieczną Wartę

Dh hm Zofia Borakowska
W 2014 roku druhna harcmistrzyni Zofia Borakowska obchodziła 50-tą rocznicę pracy instruktorskiej.
Druhna Borakowska była najdłużej czynnie działająca instruktorką w naszym hufcu. Wieloletnia drużynowa 17 Rumskiej Drużyny Harcerskiej im. Krystyny
Krahelskiej, szczepowa, organizatorka rajdów, biwaków i kursów dla zuchów, harcerzy i instruktorów.
W latach 1971-1980
była komendantką Hufca
ZHP Rumia. Za jej kadencji odnotowano największy wzrost liczby harcerzy
na terenie hufca – aż 1300

W tych trudnych czasach
mimo przeszkód zawsze
przekazywała harcerzom
słowa
przedwojennych
harcerzy, by kochać Boga
i Ojczyznę.

ją drużyną na obozie i
spałam w namiocie. Organizowała i prowadziła
obozy drużyny, wyjazdowe zimowiska, uczestniczyła ze swoja drużyną

Dh. Zosia pierwsza podczas obchodów 85-lecia harcerstwa w Rumi

prowadzenie ciekawych
zbiórki. Można powiedzieć, iż była chodzącą
kroniką naszego hufca,
o której potrafiła bardzo
ciekawie opowiadać.
Dla bardzo wielu harcerzy i instruktorów,
byłych i obecnych jest
wielkim
autorytetem
idącym przez życie kierując się Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
Wielu ludzi dzięki niej,
jej pracy i zaangażowaniu może dziś powiedzieć, że to druhna Zofia
ich ukierunkowała i pokazała właściwą drogę.

Dh. Zosia podczas harcerskiego „chrztu”.
Na zdjęciu po lewej: dh Z. Borakowska, jako Komendant Hufca, odbiera sztandar Hufca Rumia podczas
uroczystości na boisku MOSiR. Na zdjęciu po prawej: dh. Z. Borakowska i dh. S. Gawłowska podczas
uroczystości zwycięstwa nad faszyzmem. Zdjęcia archiwalne z kronik hufcowych.

członków ZHP. To z jej inicjatywy hufiec doczekał
się nadania imienia I Brygady Pancernej i otrzymał
sztandar, ona zainicjowała
coroczny Rajd Hufca –
największą imprezę harcerską poza akcją letnią.

Druhna Zofia łączyła
pracę zawodową z pracą
instruktora. Była wciąż
pracującym lekarzem,
a przez wiele lat była
również lekarzem na
obozach harcerskich. W
2017 roku była ze swo-

w organizowanych rajdach, festiwalach, grach
terenowych.
Wychowała
wielu
instruktorów,
którym
przekazała ideały Harcerskiego Przyrzeczenia
i Prawa. Zawsze właśnie

Serdecznie dziękuję za Służbę, Braterstwo, Wychowanie
kilku pokoleń instruktorów i instruktorek oraz wszystkie
spędzone chwile na
harcerskim szlaku
przez 50 lat. Dziękuję wszystkim za
udział w uroczystościach pogrzebowych
i asystę w drodze na
Wieczną Wartę.
8

Z harcerzami podczas zbiórki żywności

tymi najważniejszymi
dla harcerza prawami
kierowała się w życiu. Jest
dla wielu ludzi osobowością harcerską w naszym
mieście. Jest niezawodnym autorytetem dla

młodzieży i dorosłych
Łączę wyrazy szacunjuż instruktorów. W dzi- ku i harcerskie pozdrosiejszych czasach, kiedy wienie
CZUWAJ
wszyscy pędzą i nie mają
Hm Bogdan Formella
czasu dla innych, druhna Zofia zawsze poświęCiąg dalszy na str. 9
cała czas dla dzieci, na
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Ciąg dalszy ze str. 8

POGRZEB DH. ZOFII BORAKOWSKIEJ

Wycieczka z harcerzami z 17 RDH do Gdyni

Po odebraniu nagrody z okazji 40 lat pracy instruktorskiej

Z harcerzami podczas ogniska obozowego

Ostatni hołd dla dh. Zosi złożony na cmentarzu

9
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VII Powiatowy Konkurs Piosenki „Miłość niejeden zna język”
w I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi
16 lutego w I Liceum Ogólnokształcącym w
Rumi odbył się VII Powiatowy Konkurs Piosenki Miłosnej "Miłość niejeden zna język”. Konkurs ten tradycyjnie odbywa się w okresie walentynkowym i jest skierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego.

Do rywalizacji przystąpiło 17 solistów i 2 zespoły z 7 szkół. Zmagania
konkursowe odbywały
się w romantycznej atmosferze klubu muzycznego, stworzonej przez
Panie Monikę Pranczke
i Alicję Klein-Abramczyk. Uczestnicy wyko-

nywali po dwie piosenki
o tematyce miłosnej- jedną po polsku, drugą w
języku obcym. Zarówno
członków Jury, jak i zaproszonych gości urzekł
bardzo piękny i profesjonalny występ Dominiki
Abramczyk, która otrzymała I nagrodę w katego-

rii Solista, oraz Adriany
Czuryńskiej wyróżnionej II miejscem.
Obie solistki otrzymały również I nagrodę
w kategorii Zespół za
rewelacyjne wykonanie
utworu z płyty Kayah i
Bregovic ,,Nie ma ciebie”.

J. Klein-Szalkowska

REKLAMA

GABINETY STOMATOLOGICZNE
Rumia, ul. Starowiejska 17B (obok poczty)
tel.: 58 679 59 56, tel. kom.: 513 460 058

www.stomatolog-rumia.pl
Nasze usługi:

• Diagnostyka
• Proﬁlaktyka
• Stomatologia zachowawcza
• Stomatologia dziecięca
• Endodoncja
• Zaawansowana protetyka
• Periodontologia
• Chirurgia stomatologiczna
• Implantologia
10
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Tam, gdzie dobra zmiana nie dotarła
Wraz z objęciem władzy
jesienią 2015 r. przez obóz
zjednoczonej prawicy rozpoczęła się epoka dobrej zmiany. Z takim właśnie sloganem
rządząca ekipa przystępowała
do wyborów i to on stał się
niejako mottem i hasłem przewodnim trwającej kadencji.
Zerwanie z dotychczasowym
modelem rządzenia, walka z
korupcją, nepotyzmem, czyli
szeroko pojęta naprawa państwa miały być nadrzędnym
celem, ale także siłą napędową obozu, który jako pierwszy
w historii III RP zdobył w
wyborach większość głosów
pozwalającą na samodzielnie
rządzenie. Samodzielna władza daje ogromne możliwości.
Rzeczywiście dobra zmiana
zmaterializowała się przede
wszystkim w procesie reformy sądownictwa, edukacji
czy też w obrębie polityki
historycznej, gdzie rządzący
gorliwie i do bólu konsekwentnie realizują swoje koncepcje.
Niestety nie do końca objęła
jednak niezwykle ważną sferę
– telewizję.
REKLAMA

Co się udało zmienić
Oczywiście nie można nie
zauważyć, że linia światopoglądowa przyjmowana obecnie
w telewizji publicznej diametralnie różni się od tej, do której zdążyliśmy przyzwyczaić
się przez 8 lat rządów koalicji
PO-PSL. Różnica ta staje się
jeszcze łatwiej dostrzegalna,
kiedy choć pobieżnie porówna
się przekaz prezentowany w
TVP z tym, co możemy zobaczyć i usłyszeć w mediach
komercyjnych. „Swoi” ludzie
w Krajowej Radzie Radiofonii i
Telewizji oraz w zarządzie telewizji publicznej mogli zadbać o
odpowiedni dobór programów,
treści dziennikarzy czy prezenterów. Taka zmiana niewątpliwie pomogła obnażyć manipulacje oraz przekłamania,
które można zaobserwować
w mediach głównego nurtu.
Pozytywnie należy ocenić
z pewnością emisję serialu
„Korona królów” przedstawiającego dzieje państwa polskiego u schyłku panowania
dynastii Piastów. Ta produkcja

niewątpliwie przyczynia się
do popularyzowania wiedzy
o średniowiecznej Polsce, a
realizacji podobnego serialu
nie podjęła się żadna polska
telewizja na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat.
Normalność i jej barwy
Reklamowana jako największa produkcja TVP w
historii „Korona królów” to
jednak tylko jedna strona
medalu. I to niestety strona
mniej wyrazista, gorzej eksponowana i mniej pożądana
przez telewidzów. Druga
strona to seriale emitowane
niemal każdego dnia w najlepszym czasie antenowym.
Seriale, które w założeniu
mają prezentować codzienne
życie normalnych Polaków,
ich radości, smutki i problemy. Normalność jest jednak
rozumiana w tym przypadku
przewrotnie. Serialowe rodziny składają się zazwyczaj
z partnerów, zdradzających
siebie notabene co jakiś czas
oraz ich dzieci z poprzednich

związków. Nie przeszkadza
to im jednak w tworzeniu
szczęśliwych „patchworkowych” rodzin. W jednym z
najpopularniejszych seriali
tego typu szczęśliwi ze sobą
są również dwaj geje, którzy
przy tym są jednymi z najcieplejszych i najuczciwszych
postaci wykreowanych przez
scenarzystę. W tej samej
produkcji możemy również
śledzić związek nauczyciela
ze swoją uczennicą. Mniej
pokładów szczęścia otrzymują zwykle małżeństwa
posiadające swoje wspólne
dzieci. Zresztą tych w ogóle
jest mało, a poza tym ich
życie jest przecież nieciekawe. Takie właśnie seriale,
a także ich bohaterowie są
ulubieńcami tysięcy polskich
nastolatek i nastolatków,
którzy niemal codziennie
poddawani są działaniu telewizyjnej propagandy. Lansowany tam model rodziny,
a w zasadzie jej antymodel
oraz inne pseudowartości są
wręcz wtłaczane w głowy
młodych Polaków.

Siła przekazu
Telewizja to potężne narzędzie propagandowe, którego
niestety „dobra zmiana” nie
potraﬁ lub po prostu nie chce
wykorzystać. Na początku
można było ten stan rzeczy
tłumaczyć zamieszeniem związanym z przebudową struktur
TVP, wymianą kadr czy też
koniecznością wypełnienia zawartych wcześniej kontraktów.
Czy jednak po ponad dwóch
latach od przejęcia kontroli
nad publiczną telewizją emisja podobnych seriali będąca

zarazem promowaniem wątpliwych wartości jest konieczna?
Być może trudno jest zrezygnować z dobrego interesu i
zainteresowania telewidzów
– wszak seriale te cieszą się
ogromną popularnością. Pewne jest jednak to, że walka o
budowanie moralnego kręgosłupa narodu rozgrywająca
się między innymi w telewizji
jest co najmniej równie ważna
jak reforma edukacji czy sądownictwa. Najwyższy czas,
by „dobra zmiana” zaczęła
działać również w tej sferze.
Marcin Zimnicki
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1% dla organizacji pożytku publicznego w Rumi

Przekaż swój podatek na pożyteczny cel
Jeśli chcesz aby 1% z Twoich podatków trafił do rumskiego Oratorium, koniecznie wypełnij odpowiednie rubryki w deklaracji przepisując dane zaznaczone na czerwono:

nr KRS: 0000061527
Cel szczegółowy 1%:

Salezjańskie Stowarzyszenie
Wychowania Młodzieży P 25
Jeśli chcesz aby 1% z Twoich podatków trafił do Salezjańskiej Fundacji „Zwiastowanie”, koniecznie wypełnij odpowiednie rubryki w
deklaracji przepisując dane zaznaczone na czerwono:

nr KRS: 0000306566
Cel szczegółowy 1%:

Salezjańska Fundacja
„Zwiastowanie”
Jeśli chcesz aby 1% z Twoich podatków trafił do rumskiego Hufca ZHP, koniecznie wypełnij odpowiednie rubryki w deklaracji przepisując dane zaznaczone na czerwono:
nr KRS: 0000273799
Cel szczegółowy 1%:

09 - 11 Huﬁec ZHP Rumia
REKLAMA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Rumia
ul. Derdowskiego 23-24, ul. Miłosza 3

16 poradni specjalistycznych
Badania:

Tomokomputer, Rezonans Magnetyczny, Gastroskopia
Kolonoskopia: bezpłatne badania pacjentów w wieku 50-65 lat

12

Rumia, ul. Derdowskiego 23

Rumia, ul. Derdowskiego 23

Rejestracja ogólna:
Rejestracja telefoniczna od godz. 7.30
tel.: 58 72 72 401
Poradnia stomatologiczna
tel.: 58 727 29 59
Poradnia rehabilitacyjna
tel.: 58 72 72 955
Diagnostyka Obrazowa
tel.: 58 72 72 940

Rejestracja Nocna
i Świąteczna Opieka Zdrowotna
tel.: 58 72 72 950
Rejestracja specjalistyczna w godz. 8.00-18.00
tel.: 58 72 72 402
- poradnia chirurgii ogólnej
- poradnia chirurgii dziecięcej
- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
- poradnia urologii

Rumia, ul. Miłosza 3
TK, MRI, Kolonoskopia
tel.: 58 72 72 404
Poradnie specjalistyczne
tel.: 58 72 72 440
Poradnia położniczo-ginekologiczna
tel.: 58 72 72 412
Poradnia gastroenterologiczna
tel.: 58 72 72 404
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ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO
To, że prawie nastąpił
koniec Zachodniej Europy prawie wszyscy to
widzą. Nastąpiło to po
przyjęciu muzułmanów
do Europy. Bez żadnego
wystrzału wlała się masa
ludzi o odmiennej mentalności na zaproszenie
przedstawicieli
rządu
niemieckiego! Naszą uległość czytaj gościnność
odczytują jako słabość i
poddanie się. Obserwując sytuację najeźdźców
z krajów muzułmańskich widzimy zamachy.
Prawie wszystkich zamachów dokonują muzułmanie!
Większość
przedstawicieli europejskich rządów twierdzi,
że zamachy nie mają nic
wspólnego z islamem.
Warto zastanowić się
czym jest islam, jakie jest
jego serce. Koran święta
księga muzułman, Sira –
życiorys Mahometa oraz
Hadisy – przypowieści z
jego życia to nic innego
jak święte księgi islamu.
Można stwierdzić, że to
taka święta trylogia.
Zapoznając się z treścią Koranu stwierdzamy, że całe życie Mahometa było pełne gwałtu,
przemocy,
morderstw
i że on to samo - imię
Allacha, który nakazał
czynić zło swoim wyznawcom. W przypadku
nie dostosowania się do
praw Koranu grozi utrata zbawienia wiecznego.
REKLAMA

Mahomet ze swoimi wyznawcami seryjnie dopuszczał się gwałtów na
tysiącach kobiet i mężczyzn. Potrafił w jeden
dzień zamordować całe
plemię żydowskie. Najmniejsza oznaka słabości

i sprzeciwu była krwawo
karana. Proszę sięgnąć
pamięcią co się stało w
roku 2015 w Paryżu w
redakcji gazety Charlie Hebdo. Za ironiczny
rysunek Mahometa dokonał islam krwawego
odwetu w postaci zamachu terrorystycznego w
którym ucierpiało wielu
niewinnych ludzi. I to
ma być religia pokoju?!
Jest to również religia
rozpusty! Według Mahometa i Koranu muzułmanin może mieć cztery

żony, ale także wszystkie
kobiety „które zagarnie
jego prawica”, czyli branki wojenne. Wiele kobiet
w Europie jest traktowanych jako „branki”.
Spójrzmy na zabawy sylwestrowe w Europie za-

chodniej. Kobiety tam są
molestowane seksualnie
i gwałcone, a przedstawiciele tamtych rządów
chowają głowę w piasek i
niczego złego w tym nie
widzą! SKANDAL, albo
brak poczucia swoich
narodowych wartości.
Według islamu kobieta
to jest „dwunożna zwierzyna łowna”, z którą
można zrobić wszystko. Czternaście wieków
historii islamu to czas
nieustającej przemocy i
gwałtów. To właśnie w

państwach gdzie władzę
mają muzułmanie, obowiązuje prawo Szariatu.
Według tego prawa kobiety i nie muzułmanie
mają statut pod-ludzi, a
za porzucenie islamu czy
małżeństwo z innowier-

cą obowiązuje KARA
ŚMIERCI! Islam jednoznacznie pokazuje, że
jest religią podboju całego świata i wojny. Trzeba być ślepym aby tego
nie widzieć. Jest wiele
sprzeczności pomiędzy
Koranem mekkańskim a
medyńskim. Koran mekkański był pisany podczas pobytu Mahometa
w Mekce gdzie był on łagodnym i tolerancyjnym
człowiekiem. Natomiast
w Medinie stał się okrutnym i bezwzględnym.

Będąc w Izraelu, gościłem u Sióstr Elżbietanek
które mają dom pomocy
sierotom i ubogim dzieciom arabskim na Górze
Oliwnej. Matka przełożona tego domu opowiedziała mi jako przestrogę historię młodego
muzułmanina, który nauczył się tam czytać, pisać i zawodu. Pewnego
razu po upływie paru lat
postanowił
odwiedzić
Siostry. Podczas poczęstunku stwierdził, że już
niedługo przyjdzie czas
porachunków. W sobotę zamordują Żydów, a
w niedzielę Chrześcijan.
Siostra przerażona tym
stwierdzeniem, zadała
mu pytanie, czy ją także
zamorduje. On po zastanowienia się, stwierdził
ze stoickim spokojem że
TAK. Po chwili dodał,
„nie martw się, zrobię to
szybko abyś nie cierpiała!!!!”
W imię czego mamy
stosować Multi-Kulti w
naszej Ojczyźnie. Polska
przez wiele lat była najeżdżana przez hordy ta-

tarskie. A przecież to islam. Ja chcę bezpiecznej
Polski dla moich dzieci i
wnuków. Obecny rząd to
mi zapewnia! Poprzedni
rząd PO tylko chciał nas
wpuścić w przysłowiowy kanał. Widocznie nie
umieją liczyć! Siedem tysięcy muzułman w przeciągu paru lat urasta do
14 a w porywach 20 tysięcy a potem więcej, więcej i więcej. Przeciętna
rodzina muzułmańska
posiada czworo dzieci,
wielu wujków, dziadków
i rodzeństwa. Jak mówią
sami Izraelczycy – muzułmanie to tykająca
bomba rozrodcza. I to
co wcześniej napisałem,
świadczyć może o hipokryzji, zakłamaniu, nieuczciwości poprzedniego
rządu „platformersów”
(PO).
Trzeba się bardzo
mocno zastanowić nad
najbliższymi wyborami
do naszej małej Ojczyzny
jaką jest Rumia.
Serdecznie pozdrawiam.
Mirosław Słowikowski
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Kontrowersje wokół płatnego parkingu

Bliżej szpitala i dużo drożej

Rumia sportem stoi

Najbardziej zasłużone w dziedzinie sportu w naszym mieście osoby zostały odznaczone podczas
Od kilku miesięcy przy Szpitalu Specjalistycznym im. F. Rumskiej Gali Sportu 2018.

Ceynowy w Wejherowie funkcjonuje ogólnodostępny płatny parking. Wysokie opłaty za parkowanie, wynoszące 4 zł
za pierwszą godzinę i 5 zł za każdą następną wywołują niezadowolenie, a nawet oburzenie wielu zmotoryzowanych
pacjentów i członków ich rodzin, odwiedzających swoich
bliskich w szpitalu. Niestety, dyrekcja szpitala nie reaguje
na skargi, a parkometry obsługuje i opłaty pobiera prywatna firma, której powierzono to zadanie.
Strefa płatnego parkowania obejmuje miejsca
przy szpitalu i w pobliżu
tej placówki, położone na
górnym tarasie, a także
przy drodze wjazdowej obok SOR-u.

Dobrze czy źle?

ale nie mają wyjścia. Jeśli
spędzają w szpitalu kilka
godzin np. na badaniach,
to kwota do zapłacenia
jest dość duża. Padają argumenty, że w centrum
Wejherowa opłata za godzinę parkowania wynosi 3 zł, więc dlaczego pod
szpitalem ceny są dużo
wyższe?

Z jednej strony wprowadzenie w październiku
ubiegłego roku płatnej
strefy parkowania uporządkowało panujący tam
wcześniej chaos i sprawiło, że można zaparkować
auto blisko szpitala, co
Niebezpiecznie
dawniej było niezwykle
na zakręcie
Na dolnym tarasie, trudne. Z drugiej strony
na dwóch parkingach wysokie opłaty w parwywołują Miejsca
(tzw. pętli oraz parkingu kometrach
oburzenie
mieszkańców
leśnym) można pozonieutwardzone
Wejherowa,
powiatu
wejstawić samochód bezDocierają do mnie
płatnie, ale trudno tam herowskiego i ościennych. także uwagi krytyczo jakiekolwiek miejsce.
ne, dotyczące złej jakości płatnego parkingu,
Oba parkingi są zwykle Drożej niż
pełne samochodów, co w centrum miasta
zwłaszcza nieutwardzogorsza parkowanych takDo szpitala w Wej- nych miejsc postojowych
że wzdłuż drogi, m.in. na herowie
przyjeżdżają pod lasem, na których
zakręcie, co stwarza do- pacjenci z bliska i z da- wysypano żwir. Pomalodatkowe niebezpieczeń- leka, w tym także ludzie wano tam linie, które po
stwo. Zwłaszcza, że prze- niezamożni. Bywają za- kilku miesiącach w wielu
jeżdżają tamtędy karetki, skoczeni koniecznością miejscach już się zatarły
często z dużą prędkością. zapłacenia za parking, i są niewidoczne. Tym
bardziej sprzeciw wzbudzają opłaty za parkowanie w nienajlepszych
warunkach i trudno się
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
temu dziwić.
i Prorodzinnej Rady Powiatu Wejherowskiego,
Trudno też zaradzić tej
członek Komisji Rewizyjnej.
sytuacji, na którą wpływ
Urodzona w Rumi, mężatka, 2 dorosłych dzieci.
ma jedynie dyrekcja
Wieloletnia radna miasta i
szpitala. Niestety, skargi
powiatu Wejherowskiego,
i protesty pacjentów ani
członek Akcji Katolickiej,
publikacje medialne na
stowarzyszenia
"EFAS"
oraz zasiada w zarządzie
ten temat nie odnoszą
fundacji "Słowo" - współorżadnego skutku. Ciekaganizator orszaku "Trzech
we, czy Zarząd Szpitali
Króli" w Rumi.
Prowadzi wraz z mężem
Pomorskich pochyli się
od 25 lat firmę rodzinną
na tym problemem pa"Ostatnia Posługa".
cjentów i ich rodzin?
Kontakt:

Łucja Słowikowska

slowikowska@mail.e.pl
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Najbardziej zasłużone
w dziedzinie sportu w naszym mieście osoby zostały
odznaczone podczas Rumskiej Gali Sportu 2018.
Impreza odbyła się na
terenie Miejskiego Środka
Sportu i Rekreacji w Rumi.
Na uroczystości byli obecni
przedstawiciele władz samorządowych: Michał Pasieczny, burmistrz miasta,
Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej, rumscy radni oraz reprezentanci Starostwa Powiatowego:
Jacek Thiel oraz Witold
Reclaf, wicestarosta wejherowski.
Osoby związane z rumskim sportem zostały
uhonorowane nagrodami,
dyplomami oraz statuetkami. Byli wśród nich sponsorzy, trenerzy, sportowcy
(zarówno ci młodsi, jak i
seniorzy). Jednym z gości

Nagrody wręczali m.in. przedstawiciele władz powiatowych
Jacek Thiel i Witold Reclaf

był Rafał Siemaszko (piłkarz Arki Gdynia, który
swoją karierę rozpoczynał
w Orkanie Rumia). Za całokształt działalności wyróżniono: Rumski Klub
Sportowy Rumia, UKS
„SIÓDEMKA” Rumia i
Jolantę Król. Za międzynarodową promocję miasta nagrodzono Klub jazdy figurowej „SPIN ON

ROLLS”, UKS MASTA
DANCE, Stowarzyszenie
Tańca SPIN RUMIA. Najlepszym Trenerem Roku
2017 został Piotr Netter, a
sportowcem Alan Woś.
Podczas uroczystości nie
zabrakło występów muzycznych i poczęstunku dla
wszystkich obecnych gości.
Emilia Samulska

Jubileusz rumskich tancerek

20-lecie istnienia obchodził Zespół Tańca SPIN
z Rumi.

Z tej okazji w Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji nie zabrakło
przedstawicieli
władz
miasta i powiatu, licznie
zgromadzonych
gości
oraz mieszkańców.
Można było obejrzeć
występy zarówno najmłodszych tancerek, jak i
tych starszych, które niegdyś zaczynały stawiać
pierwsze taneczne kroki
w rumskim zespole tańca nowoczesnego.
Wszystkie
występy
były na bardzo wysokim poziomie. „Spinki”
mają na swoim koncie
udział w mistrzostwach
oraz zwycięstwa na scenie międzynarodowej.
Łucja Słowikowska
Mogą poszczycić się

wieloma spektakularnymi sukcesami.
Wielkie uznanie należy się i podopiecznym
i opiekunom grup, które
w sposób profesjonalny
postawiły „Spinki” na
samym szczycie. Podczas
uroczystości na rum-

skim MOSiR-ze zostały
wręczone dyplomy z podziękowaniami za trud,
jaki został włożony w
całokształt pracy artystycznej zespołu. Podziękowania otrzymała także
dyrekcja MOSiR-u.

Emilia Samulska

Gratulacje rumskim tancerkom złożyli również przedstawiciele Powiatu Wejherowskiego, Starosta Gabriela Lisius i Jacek Thiel
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Narodowcy - kim są naprawdę
Zadymiarze na Marszu Niepodległości wyrywający drzewka i rzucający kostką brukową, grupa
neonazistów w niemieckich mundurach świętujących urodziny Adolfa Hitlera, tort ze swastyką z
wafelków, obok biało-czerwona flaga. Takie obrazy skrzętnie wyszukują media głównego nurtu, by
przedstawić je swoim widzom jako regułę panującą w Polskim społeczeństwie.
Niestety, za każdym razem gdy mamy do czynienia ze zdarzeniami wyżej opisanymi, najbardziej obrywa się nie ich sprawcom, a tym, których niektóre media przy okazji chcą oczernić - Narodowcom, jak
twierdzą sami zainteresowani.
Jednak czy obraz Narodowca, który wyłania się z mediów głównego nurtu, jest obrazem zgodnym z
rzeczywistością? Aby zyskać możliwość szerszego spojrzenia na ten temat, poprosiliśmy organizacje narodowe działające m. in. na Pomorzu i ściślej w Rumi o krótkie scharakteryzowanie swojej działalności.
Poniżej przedstawiamy (w częściach) odpowiedzi, jakie udało nam się uzyskać.
Redakcja.

Część 1/4
Młodzież Wszechpolska
O Młodzieży Wszechpolskiej (MW) najczęściej usłyszeć możemy przy okazji
współorganizowanego przez
nią Marszu Niepodległości
odbywającego się w Warszawie, marszy Żołnierzy
Wyklętych (który działacze
współorganizują również w
Rumi) czy innych uroczystości rocznicowych. Opinie
o MW bywają skrajnie różne. Jedni wypowiadają się
o nas negatywnie, inni entuzjastycznie podchodzą do
naszej działalności, widząc
w nas przyszłość Polski. Jak
to możliwe, że organizacja
skupiająca młodzież cieszy
się takim zainteresowaniem
i zyskała tak antagonistyczne opinie? Kim są Wszechpolacy i czym na co dzień
się zajmują? Jaka misja przy-

świeca organizacji? I wreszcie, dlaczego młodzi ludzie
decydują się zostać Wszechpolakami?
Na początku należałoby
nakreślić rys historyczny.
Młodzież Wszechpolska jest
organizacją o charakterze
ideowo-wychowawczym.
Swoją tradycją nawiązuje do
przedwojennego Związku
Akademickiego Młodzież
Wszechpolska założonego
w 1922 roku przez Romana
Dmowskiego - jednego z ojców polskiej niepodległości.
Misją MW jest wychowanie
młodzieży w duchu narodowym i katolickim poprzez
cotygodniowe spotkania formacyjne oraz działalność na
polu społecznym. Organizacja działa na terenie całego
kraju, posiadając struktury
również w województwie
pomorskim.

Na spotkaniach przedstawiamy referaty, najczęściej
związane z naszymi zainteresowaniami. Są wśród nas
uczniowie, studenci, prawnicy, lekarze, marynarze i
ludzie wielu innych profesji.
Choć na pozór mogłoby się
wydawać, że jesteśmy bardzo różni, łączy nas wspólny
cel - działanie na rzecz narodu. Naród definiujemy jako
wspólnotę przeszłych i przyszłych pokoleń, dlatego tak
dużą wagę przywiązujemy do
historii oraz pielęgnowania
tradycji narodowej. Organizujemy szereg akcji upamiętniających polskich bohaterów jak np. Marsz Żołnierzy
Wyklętych w Rumi (więcej
informacji pod linkiem:
https://web.facebook.com/
events/389153028176394/) i
uczestniczymy w lokalnych
obchodach jak chociażby uroczystości w Lesie Piaśnickim.
Staramy się również działać na polu lokalnym. Przeprowadzaliśmy m.in. akcję
skierowaną do mieszkańców
ul. Nowotki w Bolszewie,
mającą na celu przedstawić
życiorys patrona ich ulicy i
zachęcić do podpisania petycji w sprawie jej zmiany. Ku
naszemu zdziwieniu, wiedza
mieszkańców na temat pa-

trona ich ulicy była znikoma.
Wielu z nich nie wiedziało, że Marceli Nowotko był
członkiem Komunistycznej
Partii Polski i współzałożycielem Polskiej Partii Robotniczej. W roku ubiegłym ulica
zmieniła nazwę w związku
z wprowadzoną ustawą dekomunizacyjną. Staramy się
również krzewić patriotyzm.
W ubiegłą niedzielę można
nas było spotkać w okolicy
skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Dąbrowskiego podczas
akcji ,,Kocham Polskę”. Rozdawaliśmy mieszkańcom kalendarze nawiązujące grafiką
do setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem. Ponadto organizujemy obozy sportowe i rekreacyjne, wspólne rekolekcje
wielkopostne i wiele innych.
Przede wszystkim jednak jesteśmy grupą dobrych koleżanek i kolegów.
Często spotykam się z zapytaniem, po co właściwie
to robimy i czy nie jest nam
szkoda wolnego czasu. Za
działalność nie otrzymujemy
bowiem żadnych pieniędzy, a
ulotki i inne materiały finansujemy ze składek członkowskich. Ja zawsze odpowiadam
wtedy - mamy z tego satysfakcję! Większość ludzi w
naszym wieku woli spędzać
czas przed komputerem czy

wizm może wpłynąć na rzeczywistość oraz otaczający
nasz świat.
Choć może to wydawać się
zbyt górnolotne, widzę zmianę jaka nastąpiła w moim

że ilość marszów, spotkań
otwartych z historykami i innych inicjatyw organizowanych przeze mnie oraz moich kolegów znacznie na to
wpłynęły. W MW dużą wagę
przywiązujemy do ciągłego
samokształcenia się i ćwiczenia umiejętności wystąpień
publicznych. Dużo dyskutujemy i wymieniamy się poglądami co mi osobiście często pomagało na studiach czy
po prostu w życiu.
Tak naprawdę nie jesteśmy harcerstwem, oazą ani
młodzieżówką żadnej partii,
choć działamy właśnie na
polu patriotycznym, duchowym i ważne jest dla nas to
co się dzieje w kraju.
Młodzież Wszechpolska
to na pewno nie jest to miejsce dla ludzi, którzy są obojętni, nie mają zdania czy też
którym jest wszystko jedno.

pokoleniu na przestrzeni
czterech lat (bo tyle już działam). Świadomość młodzieży o Żołnierzach Wyklętych
czy po prostu świadomość
historyczna bardzo wzrosła.
Często np. mijam na ulicy ludzi ubranych w patriotyczne
koszulki. Uważam, a przynajmniej szczerze wierzę,

Nie jest to miejsce dla osób,
którzy szukają tylko kolegów.
Młodzież Wszechpolska to
projekt na lata. Nowe wyzwania i świetna przygoda.
Choć MW jest organizacją
głównie dla ludzi młodych,
to Wszechpolakiem zostaje
się na całe życie.
Monika Trocka

w pubach. Nawet jeżeli bliskie im są wartości narodowe
i katolickie, nie czują potrzeby angażowania się gdziekolwiek. Ciężko mi zrozumieć
taką postawę, gdyż wychodzę
z założenia, że jedynie akty-

Monika Trocka

Wiceprezes
Okręgu Pomorskiego
Młodzieży Wszechpolskiej,
studentka,
Rumianka.
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WOJNA PO WOJNIE
Tak jak po I Wojnie Światowej oraz odzyskaniu
niepodległości Polska musiała walczyć zbrojnie o
swoje granice państwowe jeszcze przez wiele lat,
tak też po II Wojnie Światowej toczyła się w Polsce
walka o wolność. I to pomimo że 19 stycznia 1945
r. gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, pełniący
obowiązki Komendanta Głównego Armii Krajowej, wydał ostatni rozkaz rozwiązujący tę organizację oraz zwalniający jej żołnierzy z przysięgi.
Rozwiązując AK, władze państwowe i wojskowe RP rozkazały zaprzestania na terenach
zajętych przez Armię
Czerwoną oporu zbrojnego. Nakazały również
prowadzenie
dalszej
pracy oraz działalności w duchu odzyskania
pełnej
niepodległości
państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Po hekatombie
Powstania Warszawskiego za priorytet uznano
oszczędzanie elementu
najcenniejszego – ludzkiego – i nietrwonienie
go w pozbawionej szans
konfrontacji. Istotną rolę
odegrała chęć uchronienia podstawowej masy
członkowskiej od ewentualnych represji. Zostaliśmy bowiem oszukani i
zdradzeni przez naszych
zachodnich sojuszników
podczas najazdów nie
tylko na początku, ale
również na końcu wojny.
Byliśmy i jesteśmy nadal
pionkiem w grze między
mocarstwami.
Ponadto między komunistycznymi władzami
PRL a Kościołem Katolickim doszło do porozumienia zawartego 14 kwietnia
1950 r. Prymas Stefan Wyszyński doprowadził do
16

niego, gdyż Polska w czasie okupacji niemieckiej
utraciła zbyt wiele krwi,
by mogła sobie pozwolić
na dalszy jej upływ. Zgodnie z tym porozumieniem,
Kościół potępił zbrodniczą działalność band podziemia oraz napiętnował
udział w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej.
Przeciwnikami kontynuowania walki zbrojnej
było również Stronnictwo Narodowe oraz liczni
dowódcy wojskowi i politycy, m.in. gen. August
Fieldorf – Nil, gen. Władysław Anders, Stanisław Mikołajczyk (PSL),
Karol Popiel (Stronnictwo Pracy), Zygmunt
Żuławski,
Zygmunt
Zaremba,
Kazimierz
Pużak (PPS – WRN).
Przed nami kolejny 1
marca – dzień ustanowionego w 2011 r. święta
państwowego pod nazwą
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które w tym roku
będziemy obchodzili już
po raz ósmy. Tak nazwano partyzantkę, która
wznieciła powstanie antykomunistyczne. Ludzie
ci nie złożyli broni z wielu powodów. Mieli różne poglądy polityczne.

Często nie mieli innego
wyboru, jak tylko podjąć beznadziejną walkę.
Komuniści zamierzali
zniszczyć tę część polskiego
społeczeństwa
oraz zatrzeć po niej ślad
na zawsze. Nie udało się.
Po 50 latach zakłamania
- także dzięki staraniom
IPN - Wyklęci żyją w naszej pamięci.
Ale czy mają być dla
młodych Polaków wzorem patriotyzmu? Chcieliby tak uprawiający kult
postawy straceńczej. Ci,
co posyłali nas w bój z
kosami na armaty lub
z Visami na Tygrysy, to
chyba nie byli nasi przyjaciele. Nierówna walka
nielicznych niepodległościowców z potęgą sowieckiego imperium nie
jest wzorem godnym naśladowania. Równocześnie z walką Żołnierzy
Wyklętych odbudowywano kraj po zniszczeniach wojennych, zagospodarowywano Ziemie
Odzyskane, budowano
przemysł, również stoczniowy. Kto był bardziej
patriotą - ten, który
strzelał do komunistycznych milicjantów czy ten,
co dbał o powojenny wyż
demograficzny? Co lepsze - niszczyć to, co mi

się nie podoba, czy tworzyć to, co jest potrzebne,
a realne w określonych
warunkach
zewnętrznych? Walczyć czy dogadywać się i budować?
„Celem wojny nie jest
śmierć za ojczyznę, ale
sprawienie, by tamci skurwiele umierali za swoją.”
Tak powiedział po wojskowemu amerykański
gen. George Patton do
swoich żołnierzy przed
bitwą z Niemcami. Być
może pięknie jest umierać
na próżno, ale my musimy żyć. Bohaterszczyzna
nie jest nam potrzebna.
Zgodnie ze stwierdzeniem
Wergiliusza w Eneidzie,
życie jest większą powinnością niż śmierć i wymaga nie mniejszej odwagi
niż śmierć.
Komuniści najpierw
mordowali
podziemie
niepodległościowe, a następnie mordowali pamięć o swoich ofiarach.
W niniejszym artykule
chcemy zwrócić uwagę na to, że komuniści
chcieliby, byśmy zapomnieli również, a może
nawet przede wszystkim,
o katach. Dzień wspominania Żołnierzy Wyklętych powinien być dniem
przypominania o tym,
że obowiązkiem państwa jest ukaranie sądowe oraz napiętnowanie
morderców i zdrajców.
Pisze na ten temat Tadeusz M. Płużański w
swojej książce „ Bestie
2. Reporterskie śledztwo
o zbrodniach Niemców
i Sowietów na Polakach
oraz grubej kresce dla
oprawców w III RP”. W
książce tej przedstawione jest morze ludzkiej
krzywdy, bezprawia oraz
gniewu. Jak to możliwe,
że za rozliczenia zabrano się tak późno? Jedyną
pociechą byłoby, gdyby

ci zbrodniarze, kaci komunistycznej
machiny zbrodni, znaleźli się
wreszcie w Panteonie
Narodowej Hańby.
W aparacie represji
okupantowi służyli mordercy. Po II wojnie światowej ukształtowały się
prosowieckie elity, które
współtworzą Polskę do
dziś, bo gruba kreska zapewniła im bezkarność.
Każe się nam patrzeć
w przyszłość i wierzyć,
że pokomunistycznego
aparatu sprawiedliwości
nie trzeba oczyszczać, bo
on oczyści się sam. Stalinowcy co prawda już
nie oskarżają, nie wydają
wyroków, ale robią to ich
potomkowie, np. sędziowie stanu wojennego.
Tylko nieliczni funkcjonariusze aparatu represji
zostali pociągnięci do
symbolicznej odpowiedzialności. I to jedynie
brutalni oficerowie śledczy, ale już żaden komunistyczny sędzia czy
prokurator – morderca
sądowy. Zbrodniarze powinni ponieść zasłużoną
karę. Morderców trzeba
nazwać po imieniu.
Włodarze PRL przenieśli pozycję społeczną
na swoje dzieci i wnuki.
Kiedyś zdobyli władzę i
właściwie nie oddali jej
do dziś. Bez tej wiedzy
nie zrozumiemy dzisiejszej Polski. Mordercy
sądowi sami nie zabijali,
ale wydawali bezpodstawne haniebne wyroki
na żołnierzy niepodległościowego podziemia.
Skazywali także na karę
śmierci. W komunistyczny aparat zbrodni
zaangażowało się, obok
polskich kolaborantów,
wielu
przedstawicieli narodu żydowskiego.
Na kluczowych stanowiskach w bezpiece,

sądownictwie i prokuraturze wojskowej byli
oni nadreprezentowani.
Jakiekolwiek pochodzenie nie zwalnia jednak
od odpowiedzialności za
zbrodnie.
Wyroków sądowych
skazujących na śmierć
było kilka tysięcy, ale
trzeba dodać do tego
skrytobójcze mordy oraz
dziesiątki tysięcy więzionych, okaleczonych
i zniszczonych do końca życia ludzi. Kto tych
morderców w mundurach wojskowych ma
sądzić, skoro wymiar
sprawiedliwości III RP
nigdy nie został rozliczony i jest kontynuacją
PRL-owskiego? Nasze
dzisiejsze elity pochodzą
od władców PRL środowiskowo lub rodzinnie.
Gruba kreska z 1989 r.
powinna odkreślić nie
zapomnienie, lecz rozliczenie. Osoby uwikłane
w system kłamstwa należało wyrzucić z życia
publicznego, a winnych
zbrodni szybko osądzić.
Zbrodnie komunistyczne są zbrodnią przeciwko
ludzkości, niepodlegającą przedawnieniu.
Oprawcy znęcali się
nad ofiarami za pomocą
nieludzkich tortur, zarówno fizycznych jak i
psychicznych. Funkcjonariusze MBP stosowali
okrutne metody śledcze.
Polityka
totalitarnego
państwa polegała na prześladowaniu przeciwników
politycznych. W mordach
sądowych ludzi skazywano na podstawie spreparowanych
dowodów
winy. Oskarżano o tworzenie tajnych organizacji,
których celem miało być
obalenie siłą władzy państwowej oraz prowadzenie
działalności szpiegowskiej
ciąg dalszy na str. 17
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ciąg dalszy ze str. 16
na rzecz mocarstw imperialistycznych.
Stalinowscy zbrodniarze pracowali dla niby legalnego systemu, trwała
rzekomo wojna domowa,
tropili szpiegów i bandytów. Takie były czasy, takie prawo. Do końca PRL
cieszyli się wolnością oraz
wysoką emeryturą. Ofiary
– jeśli przeżyły komunistyczne piekło – do końca
PRL były inwigilowane,
skazane na zapomnienie
i biedę. W Polsce mamy
wielką pajęczynę wyrosłą
z tego właśnie aparatu stalinowskiego. Ci powojenni
prokuratorzy, sędziowie
i ubecy zostawali adwokatami, dziennikarzami,
literatami, szli do biznesu,
polityki, dyplomacji. I to
oni do dzisiaj są w mediach, na placówkach, w
adwokaturze.
Bezpieka próbowała
opanować silne tendencje
niepodległościowe
żywiołu narodowego. W
katowniach bezpieki nie
tylko przetrzymywano
i represjonowano tysiące polskich żołnierzy,
ale dokonywano na nich
również mordów. Kim
byli mordercy? Za każdą
ofiarą kryje się rzesza nazwisk. Wielu oprawców
zmarło i ma groby na
Powązkach Wojskowych,
tuż obok Łączki. Inni
żyją do dziś w Polsce. A
ich rodziny należą do establishmentu III RP.
Dopiero po 23 latach
III RP rozpoczęto poszukiwania ciał bohaterów. Groby bohaterów
będą stale przypominały
o mordercach. Nie tylko
sowieckich, ale polskich
– na usługach obcego,
zbrodniczego systemu.
Systemu, który trwa do
dziś. Również w życiorysach rządzących III RP.

Musimy pamiętać przede
wszystkim o pracownikach służb specjalnych i
aparatu terroru. Naszym
obowiązkiem jest wskazanie oraz osadzenie ludzi odpowiedzialnych
za prześladowania, mordy, a także pauperyzację
społeczeństwa. Ich działalności nie może przesłaniać problem tajnych
współpracowników.
Historia Polski jest
wciąż bezprzykładnie zafałszowywana. Bierze się
to z traktowania naszego
narodu jako stada, które
wszędzie się da zapędzić.
Wytrawni propagandziści nie wahają się nawet
przed tym, by kierować
słuszny gniew ludu na
taki cel zastępczy, jak
Pałac Kultury i Nauki w
Warszawie, nawołując do
zburzenia tego symbolu
komunizmu dla rozładowania złych emocji, byleby tylko odwrócić uwagę
od swoich występków z
minionej epoki. Żołnierzy Wyklętych nazywa
się obecnie coraz częściej
Żołnierzami Niezłomnymi i stawia za przykład
romantycznego porywania się na nieosiągalne
cele. Młodzież ma się kierować odruchami serca, a
nie zdrowym rozsądkiem
i realizmem politycznym.
Żołnierzami Wyklętymi stają się obecnie w tej
wrogiej
propagandzie
ci żołnierze, którzy od
wschodu szli na Berlin.
Odzywają się nawet głosy,
byśmy sami dobrowolnie zrezygnowali z daru
wstrętnego
dyktatora
Stalina i zwrócili Ziemie
Odzyskane prawowitym
właścicielom. Obyśmy w
tej wojnie informacyjnej
nie stracili rozeznania, co
jest naszym interesem narodowym.

"Polacy mają zakodowane
bycie sługami" - Hans G.

Powracamy do głośnej sprawy niemieckiego pracodawcy-hitlerowca z Dębogórza - Hansa G. Ujawnienie przez Natalię Nitek, byłą
pracownicę firmy, taśm na których niemiecki pracodawca przyznaje się, że jest hitlerowcem, obraża Polaków i deklaruje chęć ich zabijania, wywołało protesty pod siedzibą firmy.

„Nienawidzę
Polaków”, „Oni wszyscy są
cw**ami i idiotami”,
„Jesteście
gó**em”,
„Zabiłbym wszystkich
Polaków”, „Jestem hitlerowcem” - to tylko
niektóre określenia, które pod adresem Polaków
padły z jego ust.
29 marca 2016, manifestację pod hasłem
„Nie będzie Niemiec pluł
nam w twarz!” w Dębogórzu, gdzie mieści się
siedziba firmy, zorganizowało Stowarzyszenie
Narodowa Rumia, Ruch
Narodowy,
Młodzież
Wszechpolska i Kukiz’15.
Sprawa trafiła do Sądu
i nie zakończyła się do tej
pory.
Śledztwo
dotyczyło
początkowo „publicznego propagowania ustroju
faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na
tle różnic narodowościoDr inż. Stanisław Tujaka wych, etnicznych, raso-

wych, wyznaniowych”
oraz przestępstwa „publicznego znieważania
grupy ludności lub pojedynczych osób z powodu
ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej,
wyznaniowej”. Jednak
prokuratura nie postawiła zarzutów, ponieważ
do wyżej przytoczonych
wydarzeń nie dochodziło
w miejscach publicznych.
„Scheisse Polaken”
W piątek 16 stycznia
odbyła się druga rozprawa w Sądzie Rejonowym
w Wejherowie. Dotyczyła
znieważenia przez Hansa
G. 5 pracowników swojej firmy. Przestępstwa
miały mieć miejsce w
okresie od czerwca 2015
do stycznia 2016. Oskarżony, podobnie jak poprzednio, nie stawił się w
Sądzie. Reprezentował go
adwokat Piotr Malach.
Oskarżonemu postawiono zarzuty popełnienia 5 przestępstw z art.
216 kodeksu karnego,
dotyczącego znieważenia

słowami
powszechnie
uznanymi za obelżywe.
Cudzoziemiec
zwracał się do pracowników
słowami:
„Polaczki”,
„Scheisse Polaken”, „jesteście idioci”.
Pracodawca usłyszał
także zarzut grożenia
jednej z pokrzywdzonych (Natalii Nitek) popełnieniem przestępstwa
przeciwko życiu, przy
czym groźba ta wzbudziła u pokrzywdzonej
uzasadnioną obawę jej
spełnienia. Oskarżonemu grozi za to nawet do
2 lat więzienia.
Pokrzywdzona Natalia
Nitek złożyła zeznania,
wg których jej były pracodawca miał twierdzić,
iż „Polacy mają zakodowane bycie sługami”.
„Pytałam wielokrotnie
Hansa G. co robi w Polsce, skoro ma tak negatywne zdanie o Polakach.
Odpowiadał mi, że jesteśmy dla niego tanią siłą
roboczą. Kiedy jeden z
pracowników dygał przed

nim, to mówił mi śmiejąc
się: „zobacz, jesteście tacy
służalczy, macie zakodowane bycie sługami”.
Tłumaczył mi też, że angielskie słowo określające
Słowian („Slavs” - Red.)
przypomina mu angielskie „slaves”, czyli niewolnicy. Twierdził nawet, że
ja na pewno nie jestem
rdzenną Polką, skoro tak
mu się przeciwstawiam.”
- zeznawała była pracownica.
Według Natalii Nitek,
agresja biznesmena w
stosunku do niej wzrosła
w momencie, gdy dowiedział się o kandydaturze
swojej podwładnej w wyborach z list PiS.
„Mówił na przykład,
że gdyby wiedział, że ze
mnie taki „pisior”, to by
podczas rekrutacji nie
przyjął mnie do pracy.”
Na początku 2017 roku
w Sądzie Okręgowym w
Gdańsku rozpoczął się
proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych
przeciwko Hansowi G.
Natalia Nitek domaga się
od Hansa G. przeprosin
oraz zadośćuczynienia
w wysokości 150 tys. zł.
Pracodawca do żadnych
zarzucanych mu czynów
się nie przyznaje. Co więcej, oskarżony wytoczył
pozew wzajemny, żądając przeprosin i wpłaty 10
000 zł na konto WOŚP.
Kolejna rozprawa odbędzie się 16 marca 2018.
17
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Bój o prawdę

Co z ustawą o IPN?

Pierwsza połowa lutego upłynęła pod znakiem poważnego kryzysu dyplomatycznego na linii Polska-Izrael wywołanego zmianami w ustawie o IPN. Kością niezgody stał się przepis wprowadzający karalność zachowania polegającego na przypisywaniu
Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy.
To, co zdaniem autorów nowelizacji oraz jej
zwolenników ma służyć
ochronie dobrego imienia Polski oraz obronie
prawdy
historycznej,
zdaniem Żydów z kolei,
jest próbą ograniczania
wolności słowa oraz instrumentem służącym
manipulowaniu faktami.
Skala zamieszania dobitnie pokazuje, że przeszłość wciąż
odgrywa ważną rolę w życiu
społeczeństw,
a polityka historyczna jest
równie ważna
jak
kwestie
gospodarcze
czy
światopoglądowe.

Mitologia
holocaustu
Tragedia
holocaustu
stała się niemalże mitem
założycielskim
współczesnego Izraela.
Doświadczenie
szoah
głęboko osadziło się w
świadomości społeczeństwa żydowskiego i jest
chyba najmocniejszym
czynnikiem jednoczącym i cementującym ten
rozproszony przez wieki
naród. Nie może zatem
dziwić tak nieustępliwa i nieugięta postawa
nie tylko władz Izraela,
ale i w zasadzie każdego
Żyda w kwestii dyskusji
dotyczącej holocaustu.
Mimo iż z biegiem lat
umierają kolejni ocalali z
zagłady, to pamięć o niej
18

wciąż jest żywa. Proces
budowania tożsamości
społeczeństwa w Izraelu
jest silnie oparty na poczuciu wielkiej krzywdy,
jakiej doświadczyli Żydzi
w trakcie II wojny światowej. Organizowane są
wycieczki do Auschwitz,
kreowana jest przy tym
roszczeniowa wręcz postawa, opierająca się na
na założeniu: „zobaczcie,

co nam zrobiono, teraz
musicie nam zadośćuczynić”. To wszystko
razem ze skuteczną polityką międzynarodową
Izraela oraz potężnymi
wpływami lobby żydowskiego m.in. w USA
sprawia, że jakakolwiek
dyskusja na temat holocaustu jest niemal
niemożliwa.
Ustawodawstwa wielu państw
penalizują tzw. kłamstwo
oświęcimskie, czyli negowanie zagłady Żydów.

Dlaczego nam to
nie wyszło?
Żydom z pewnością
można zazdrościć sku-

tecznej propagandy. W
porównaniu z ich działaniami, walka z „polskimi obozami” wygląda
niezwykle mizernie. Nie
udało nam się zbudować mitu ofiar II wojny
światowej. Co więcej,
lata zaniedbań, niepotrzebne bicie się w piersi
doprowadziło do tego,
że stawiani jesteśmy w
roli katów. Sami Żydzi
zdają się zapominać o tym,
że przez wieki
to właśnie w
Polsce znajdowali ucieczkę
przed prześladowaniami.
Świat
zapomina o
tym, że jedynie w okupowanej Polsce
za
pomoc
Żydom groziła śmierć.
Uwypukla
się natomiast haniebne
przypadki współpracy z
niemieckim okupantem.
W takiej rzeczywistości
próba ustawowego zakazu obarczania Polski i
Narodu Polskiego winą
za zbrodnie nazistów
musiała się spotkać z
tak gwałtowną reakcją.
Wielkim błędem było
procedowanie nad tą
regulacją w przededniu
rocznicy
wyzwolenia
Auschwitz. W momencie, kiedy świat przypomina sobie o holocauście, państwo Polskie
próbuje
wprowadzać
przepisy, które w prze-

konaniu tego świata pozwalają na negowanie tej
zbrodni. Niestety wciąż
brak nam zmysłu dyplomatycznego i politycznego sprytu.

Potrzeba rozwagi
Konieczność dbania
o dobre imię Polski jest
oczywista. Pora wziąć
przykład z Żydów i zatroszczyć się o prawdę
historyczną, jednak w
nieco inny sposób. Wydaje się, że chociażby
walka sądowa z kłamstwami prezentowanymi
w serialu „Nasze matki,
nasi ojcowie” wraz z późniejszą akcją obwożenia po Europie baneru z
hasłem „German death
camps” była metodą skuteczniejszą. Abstrahując
natomiast od celu wprowadzenia komentowanej
regulacji,
technicznie
jest ona po prostu źle
skonstruowana. Zbytnia
ogólnikowość wprowadza nadmierną swobodę
interpretacyjną, która w
praktyce mogłaby skutkować
niemożnością
stosowania
przepisu
zgodnie z zamierzonym
celem. Ten fakt pokazuje również, że działania
rządu były pochopne i
nieprzemyślane. Z drugiej jednak strony należy docenić wolę walki o
polskie interesy oraz nieustępowanie żądaniom
Izraela i USA. Całe zamieszanie obnażyło natomiast „jakość” naszych
sojuszy.
AG

Na początku trochę paradoksalnie. Cieszy mnie, że
została przyjęta ustawa o
IPN oraz cieszy mnie ferment,
jaki wywołała ona w świecie.
Za żadne pieniądze nie bylibyśmy w stanie zmienić
nastawienia milionów ludzi
na świecie do prawdy historycznej o obozach śmierci
w Polsce. Prawda ta była
wiele razy zakłamywana.
Interes w zakłamywaniu mieli
w pierwszym rzędzie Niemcy, a w drugim Żydzi, którzy nie
chcieli całej winy za Holocaust zrzucać na Niemców. Nie ma tutaj istotnego znaczenia fakt, że jakaś grupa Polaków przyczyniła się do eksterminacji Żydów. Trzeba jednocześnie powiedzieć,
że Żydzi również przyczynili się do eksterminacji Żydów i jakoś
nikt nie chce powiedzieć, że i oni są winni własnej eksterminacji. Analogicznie można powiedzieć, że Amerykanie winni są
ludobójstwa, jeżeli nie przyjęli statku z 1200 Żydami uciekającymi przed Holocaustem i większość z tych osób później zginęła.
Machina śmierci została uruchomiona przez Niemców i
dobrze, że przedstawiciele rządu niemieckiego przyznali
się do odpowiedzialności za Holocaust. Ich stwierdzenia
powinny w zasadzie zamknąć dyskusję na ten temat.
Uważam, że teraz, po licznych wypowiedziach, można uznać że prawda historyczna się obroniła. Jestem
przekonany, że wcześniej czy później przyczyni się to
do poprawy stosunków Polski z Izraelem, bo ustawa
nie zamyka ust historykom badającym te problemy.
Podobne problemy mamy w relacjach z Ukrainą. Nie można obracać się tyłem do prawdy historycznej o wymordowaniu ponad
100 tys. Polaków w rejonie Wołynia. Rząd Ukrainy powinien jednoznacznie ocenić to ludobójstwo. Polacy otwarcie przyznają,
że rykoszetem kilka czy kilkanaście tysięcy Ukraińców zostało
wymordowanych przez Polaków. Każdy ma prawo do obrony.
Zakłamywanie prawdy nie poprawi naszych relacji z Ukrainą, tylko je na dłuższą metę skomplikuje i pogorszy.
Gdyby w Polsce przeprowadzono ustawę lustracyjną niedługo
po uzyskaniu wolności (1989), mielibyśmy dużo lepszą sytuację społeczną, byłoby mniej antagonizmów. Gruba kreska
premiera Mazowieckiego jeszcze przez długi czas będzie wywierała swoje negatywne wpływy na nasze społeczeństwo.
Nieuczciwi oraz zakłamani ludzie i dziś korzystając ze swojej
przewagi ekonomicznej, sieją ferment. Każde zakłamywanie
historii przynosi podobne efekty. Cieszmy się więc, że prawda
powoli się przebija.

Jan Klawiter
Poseł na Sejm RP VIII kadencji

Biuro Poselskie

Jan Klawiter

Rumia, ul. Dąbrowskiego 22
tel.: 791 909 917
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Informacja na temat Piaśnicy pójdzie w świat
Zbrodnia w Piaśnicy jest mniej znaną akcją eksterminacji dokonanej na ludności polskiej, kaszubskiej i niemieckiej. Można powiedzieć, że właśnie ta akcja rozpoczęła niemiecki terror II Wojny
Światowej w naszym regionie.
W czasie gdy trwa zażarta dyskusja o rzekomej
odpowiedzialności Polaków za zbrodnie Niemców, warto przypomnieć,
kto w tym tragicznym
czasie był katem, a kto
ofiarą. Aby obcojęzycznemu czytelnikowi przybliżyć prawdę o naszej
historii, niezbędne jest
posługiwanie się zrozumiałym dla niego językiem. Dlatego autor z
Wejherowa, Tomasz Me-

ring po wydaniu komiksu
„Las Piaśnicki” podjął się
jeszcze jednego ważnego
zadania: wydania komiksu przetłumaczonego na
język angielski. Tłumaczenie komiksu ma się
przysłużyć do odkłamywania naszej historii na
arenie międzynarodowej.
Sam
autor
na
ten temat pisze tak:
„Widać wciąż potrzebna
jest edukacja dotycząca historii II Wojny Światowej,

informacji, kto ją rozpętał,
kto zakładał obozy śmierci, kto jest winny ludobójstwa na skalę milionów
niewinnych ofiar. W przygotowaniu jest angielskojęzyczna wersja mojego komiksu historycznego „Las
Piaśnicki”, który opowiada
o początkach niemieckiego ludobójstwa podczas II
Wojny Światowej. Przedstawiam aktualny projekt
okładki angielskojęzycznej
wersji mojego komiksu.

Wielkanocna Paczka dla
potrzebujących rumian

Informacja na temat Piaśnicy pójdzie w świat.” Tomasz Mering.
Czy walka o prawdę historyczną się powiedzie?
Miejmy nadzieję, że tak.
Tymczasem zapraszamy
czytelników do bezpłatnego odbioru polskiej
wersji komiksu w Anielskiej Księgarni (Rumia,
ul. Dąbrowskiego 25 c),
lub w Muzeum Piaśnickim w Wejherowie (ul.
Św. Jacka 11/2).

24 lutego 2018 rozpoczęła się zbiórka publiczna na Wielkanocne Paczki dla mniej zamożnych mieszkańców naszego miasta. Akcję organizuje Stowarzyszenie Narodowa Rumia już po raz trzeci.
Jest to zbiórka do puszek
kwestarskich. Za zebrane środki robimy zakupy
- głównie artykuły spożywcze dla najbardziej potrzebujących rodzin oraz
dzieci z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego
w
Rumi. Pomysł zrodził się,
gdy jeszcze nie byliśmy stowarzyszeniem. Ówczesny
inicjator całego przedsięwzięcia, jakim jest „Narodowa Rumia”, zapoczątkował zbiórki skupiając się
na ośrodku opiekuńczo-wychowawczym. Zauważył, że
dobrze by było w jakiś sposób osłodzić dzieciom święta. Spotkaliśmy się w sklepie
na wspólnych zakupach,
każdy dorzucił ile może,
a paczki przekazaliśmy
do ośrodka. Widząc entuzjazm i radość, z jaką się
spotkaliśmy, dostrzegliśmy
potrzebę dalszego rozwoju
podobnych inicjatyw. Chcąc
zwiększyć „kaliber”, zaczę-

liśmy robić paczki również
dla najbardziej potrzebujących rodzin z Rumi.
Odbiór społeczny naszych zbiórek jest bardzo
różny. Mimo, że zdarzają
się różnice, jakie czasem
dzielą wolontariuszy lub
włączające się w akcję firmy, to jednak niesienie pomocy nas łączy. Wolontariusze zbierający w terenie
odbierają różne sygnały od
mieszkańców. Jedni chętnie
się dorzucają, gratulując
inicjatywy. Inni, zniechęceni obrazem wykreowanym
przez fundacje niesłusznie
łączą nas z tymi organizacjami, które czerpią korzyści ze swojej „dobroczynnej” działalności. Dlatego
chciałabym stanowczo zaznaczyć: 100 % zebranych
ofiar przeznaczonych jest
na faktyczną pomoc, a nawet koszty prowadzenia
zbiórki pokrywane są z naszych własnych środków.

Zauważamy coraz większą
hojność mieszkańców, co
nie ukrywam, bardzo nas
cieszy. Mamy nadzieję, że
wyniki zbiórki będą coraz
wyższe. Do tej pory suma
zebranych środków z prowadzonych przez nas zbiórek wynosi ponad 8 tys. zł.
Izabela Sosnowska
Sekretarz Stowarzyszenia Narodowa Rumia
Wolontariuszy zbierających do puszek będzie
można spotkać w soboty na rumskim Rynku.
Ponadto puszki kwestarskie dostępne będą
w następujących punktach:
Piekarnia U Skierki, Studio
Fryzjersko
Kosmetyczne
Livia,
Księgarnia
Anielska, Winners Sports Bar, Fryzjer Maurycy, Salonik urody
Anna Loch, Kulinaria Alfa,
Księgarnia Yogi - Reda, Nomart Artur Nowicki, Piwna
Piwniczka.

Izabela
Sosnowska
Sekretarz
Stowarzyszenia
Narodowa Rumia.
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Pora na „Ciasteczko”
Kruche ciasteczka, przepyszne bezy, smakowite
bajaderki i domowe ciasta - takie wyjątkowe przysmaki czekają na łasuchów w rumskiej Cukierni
Ciasteczko. Warto przyjść i spróbować samemu
tych delicji.
Katarzyna Labuda
otworzyła
Cukiernię
Ciasteczko w Rumi przy
ul. Wybickiego 5. Jest to
miejsce, które powstało
z marzeń, pasji i miłości do wypieków, które
sama tworzy. Może poszczycić się produkcją
domowych wypieków,
opartych zarówno na
własnych, jak i tradycyjnych przepisach. Z wykształcenia jest czeladnikiem cukiernikiem.
- Mówi się, że jak się
kocha swoją pracę, to się
nie przepracuje ani dnia

córką, jak i tata z dzieckiem. Stawiam na profesjonalizm oraz ręczną
pracę.
Na tym nie koniec.
W „Ciasteczku” oprócz
pysznych
wypieków
można zamówić aromatyczną kawę i pyszną
herbatę albo brownie z
lodami na ciepło. Ponadto Pani Kasia wynajmuje kawiarnię pod
małe imprezy zorganizowane, jak urodziny
najmłodszych, czy baby
shower albo nawet zdarzyła się mała impreza

- właścicielka zapewnia
nas, że w jej wypadku
właśnie tak jest.
- Bardzo lubię to, co
robię i wkładam w to
całe swoje serce - podkreśla Pani Katarzyna.
- Chcę bowiem, by moje
wyroby miały wiernych
odbiorców i smakoszy.
Aby każdy, kto spróbuje ich choć raz, wracał
już do mnie po więcej.
Samodzielnie prowadzę
cukiernię, stawiam na
to, aby każdy czuł się
dobrze w mojej cukierni - zarówno babcia z

Pani Kasia obsługuje klientów z uśmiechem na twarzy

rodzinna. Ma na swoim
koncie wielu zadowolonych klientów. Robi
różnego rodzaju torty
na zamówienie - można
umówić się co do smaku, ale i kształtu.
Krótko
mówiąc,
można w gronie przyjaciół lub rodziny miło

spędzić czas w cukierni. Panujący klimat budują klienci oraz sama
pani Kasia - zawsze
uśmiechnięta i gotowa
doradzić. Każdego dnia
sama przygotowuje wypieki, aby zawsze były
świeże. To wszystko
sprawia, że jest to miej-

sce bardzo przyjazne, a
sama właścicielka nie
ukrywa, że jest to jej
pasja i sposób na życie.
- Stawiam na jakość
i dbam o upodobania
swoich klientów – zdradza pani Kasia. - To
najlepsza recepta na
sukces. Zapraszam!

REKLAMA

KAWIARNIA CUKIERNIA

CIASTECZKO

W naszej ofercie:
- ciasteczka
- ciasta deserowe
- tarty
- serniki
- torty
- babeczki
- kawa
- herbata

W ofercie znajdują się między innymi:
torty • ciasta • ciastka • babeczki • gorące napoje

Ciasteczko jest czynne przez 7 dni w tygodniu
Oprócz oferty na wynos, jest również możliwość skosztowania ciast, kawy i herbaty na miejscu.
Kawiarnia Ciasteczko jest miejscem, które najchętniej odwiedzają rodzice z dziećmi oraz
seniorzy. Idąc temu naprzeciw właścicielka lokalu, została partnerem Rumskiej „karty seniora”, oferując tym samym zniżkę 15% rabatu dla wszystkich posiadaczy karty.
W Ciasteczku można zorganizować imprezę,
chrzciny dla małej grupy osób (tj. około 15 os.).

taką

jak

urodziny,

imieniny,

Oprócz tego cukiernia wykonuje torty okolicznościowe na zamówienie, np. tort weselny,
urodzinowy, komunijny, itp.

iom

Przyjmujemy zamówienia na torty
weselne i okolicznościowe

WYPIEKI DOMOWE

ie

m

Polub nas na Facebooku
I bądź na bieżąco z atrakcyjnymi ofertami!
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CUKIERNIA CIASTECZKO znajduje się przy ulicy Wybickiego 5 w Rumi.
Głównym atutem cukierni są typowo domowe wypieki, robione na miejscu.
Cukiernia oferuje ciasta przygotowane bez dodatkowych spulchniaczy.
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Ceny w Ciasteczku są przystępne, klienci zwracają uwagę na smak, ponieważ czują różnicę
w stosunku do tego co oferują masowe cukiernie.

SMAK, CENA ORAZ RODZINNA ATMOSFERA
- To jest to, co zdecydowanie wyróżnia Cukiernię Ciasteczko.
Mile widziane są też imprezy baby shower!
Podejmiemy współpracę z lokalnymi ﬁrmami oraz sklepami na dostarczanie ciast.
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Niecodzienny
Odwiedziny w Domu Seniora
Z okazji Dnia Babci i Dziadka, klasa 0a oraz koncert kolęd w Rumi
24 stycznia 2018 r.

uczennice z klasy 3d, wraz z wychowawcami W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny
odwiedzili Dom Seniora przy ul. Partyzantów Wspomożenia Wiernych w Rumi w niedzielę
28 stycznia 2018 r. wystąpili Anna Osior (sopran),
w Rumi.
Dzieci pięknie śpiewaJacek Szymański(tenor), Dariusz Wójcik (bas),
ły, a także mówiły wierRafał Lewandowski (fortepian).
sze. Na koniec wspólnie
zaśpiewały: Sto lat! Seniorzy dostali upominki
od naszych uczniów, a
Panie pracujący w Domu
Opieki przygotowały poczęstunek. Był to bardzo
ważny dzień!
Dziękujemy p. Justynie Walenciak, p. Katarzynie Radce, p. Joannie
Grabowskiej i p. P. Zarwalskiej. Życzymy dużo
zdrowia kochanym Babciom i Dziadkom!

Na koncert przyszło
sporo mieszkańców Rumi
którzy nagradzali występujących artystów gromkimi
oklaskam. Wśród publiczności byli min: Wicestarosta Wejherowski Witold
Reclaf oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa Marcin Drewa.
Koncert odbył się z inicjatywy radnych Rumi Michała Kryży i Floriana Mosa a
sponsorami był Port Gdynia
oraz Starostwo Powiatowe
Andrzej Ficek
Wejherowo.

Ambitna walka Rumianek

Kolejny serwis rumianek był autowy, jednak
znów po serii błędów
gości punkty na tablicy
świetlnej dopisywały się
kolejno na konto gospodyń, wyrównując stan
meczu 15:15! Kolejne wymiany pomiędzy zespołami rozkładały się po równo, do wyniku 22:22. Trzy
ostatnie punkty tego wieczoru należały już niestety do zawodniczek SMS-u
Police, które zwyciężyły ostatnią partię 22:25.
Ambitna gra rumianek
Sobotnie widowisko,
pomimo porażki, mogło z pewnością podobać
się publiczności zgromadzonej na hali MOSiR w
Rumi, dzięki determinacji
i woli walki, jaką wykazały się zawodniczki APS-u
Rumia. Słów otuchy i zadowolenia po meczu nie
krył również trener gospodyń Tomasz Kordowski: „Biliśmy się dzisiaj z
dużo bardziej doświadczonym zespołem SMS-u

Beata Kędzierska

Po efektownym ubiegłotygodniowym zwycięstwie rumianek 3-0 nad
zespołem z Poznania, tym razem przyszło nam zmierzyć się z drużyną z
pierwszej ligowej trójki – SMS Police. Drużyna z Polic przed spotkaniem
zajmowała trzecie miejsce, pomimo braku rozegranych dwóch kolejek. To
właśnie policzanki było można upatrywać w roli faworyta.
Zawodniczki APS-u nie
zamierzały jednak oddać
tego spotkania bez walki,
co widać było od pierwszych piłek. Mimo tego,
doświadczenie zawodniczek z Polic pomogło im
skutecznie zwyciężyć w
pierwszym secie 20:25.
Punkt za punkt
Drugi set, to walka
punkt za punkt, żadna z
drużyn nie potrafiła wyjść
na wyższe kilkupunktowe prowadzenie do stanu 18:19. Wtedy, w walce
na siatce, lepsze okazały
się reprezentantki SMS-u Police, podwyższające przewagę. Rumianki
jednak doszły do głosu,
zdobywając kolejne pięć
punktów: z bloku, złego
przyjęcia drużyny gości

oraz skutecznego serwisu. Rumska widownia już
mogła zacierać ręce, gdyż
wyrównanie stanu meczu
było blisko, jednak serię zwycięskich czterech
punktów na swoje konto
dopisały zawodniczki z
Polic i ze stanu 23:20 zrobiło się 23:24. Rumiankom udało się mimo to
obronić pierwszą piłkę
setową w drugim secie i
dalej grano na przewagi.
Set zakończył się zwycięsko dla zawodniczek
SMS-u, po braku ataku
ze strony APS-u - 25:27.
Trzecia odsłona rozpoczęła się od asa serwisowego Sandry Mazurek.
Drużyna SMS-u wyszła
na kilkupunktowe prowadzenie przy stanie 5:8, po

czym trener zawodniczek
z Rumi poprosił o pierwszą przerwę dla zespołu.
Słowa szkoleniowca najwyraźniej wpłynęły na
dziewczyny bardzo dobrze, bo Rumianki doprowadziły do wyniku 9:10.
Po tym jednak serwis
APS-u trafił w siatkę, następnie policzanki zdobyły punkt dzięki złemu
przyjęciu gospodyń, a na
koniec dwukrotnie ataki zostały zablokowane i
pięciopunktowa przewaga gości stała się faktem.
Poddenerwowany Tomasz
Kordowski poprosił sędziów o drugą przerwę.
Zawodniczki SMS-u zostały wybite z rytmu, oddając punkty po bloku w
antenkę i atakując w aut.

Police. Zawodniczki gości
to również bardzo młode
dziewczyny, jednak wyselekcjonowane oraz mające
podporządkowane życie
pod grę w siatkówkę. Jestem osobiście zadowolony z dzisiejszej postawy
moich zawodniczek za
podjętą walkę z silniejszym zespołem z Polic.”
Kolejne spotkanie w
ramach 16. kolejki rundy
zasadniczej APS Rumia
rozegra się 24 lutego w
Pile, z tamtejszym PTPS
II Piła, który jest ostatnią
drużyną w ligowej tabeli.
APS Rumia: Izabela
Giecewicz, Agata Skindel,

Aleksandra Stępień, Sandra Mazurek, Angelika
Wilczyńska, Aleksandra
Gutkowska,
Weronika
Konefke, Paulina Berlińska, Kalina Chełmińska, Sandra Korusiewicz,
Małgorzata Łyczakowska.
SMS Police: Klara Drosdowska, Monika Grabarczyk, Zofia Szczotkiewicz, Magdalena Stysiak,
Karolina Ogórek, Katarzyna Lemańska, Eliza
Wawrzoła, Marta Janiszewska, Martyna Piszcz,
Kamila Kobus, Olga Markiewicz, Marcelina Gliniecka, Zuzanna Szperlak
(MVP meczu).
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Madagaskar - „Wyginaj śmiało ciało!”
Miejsce większości z nas kojarzące się, o zgrozo - z pingwinami
i z królem o niezwykle wybujałym ego, ale i pełnym wdzięku - Julianem. I mimo, że jest to wyspa bardzo popularna wśród turystów,
szczególnie sąsiadująca z główną - Nosy Be, mało kto wie że jest to
jedno z lepszych miejsc na świecie by zmierzyć się z rekinem i innymi pelagicznymi rybami.
zwyczaił się do temperatur mogliśmy się skupić
na wędkowaniu, nurkowaniu i innych atrakcjach, które daje wyspa z
bardzo cenioną destylarnią rumu zaprawionego
wszędzie rosnącą wanilią. Urodziwe rafy koralowe pełne były kolorowych rybek, za którymi
uganiały się ciut większe,
Po listopadowym wymarznięciu na cmentarzach, gorący i lepki
klimat Afryki „francuskiej” był wręcz szokujący! Wychodząc z samolotu głowa jak u żółwia
miała sama chować się
między ramiona z obawy przed tym jakże rażącym uderzeniem gorąca
z rozgrzanych silników.
Szkoda pisać o czym
człowiek myślał kiedy
zdał sobie sprawę, że to
nie podmuch z silników
a najzwyklejszy powiew
wiatru. Dwa dni później mieliśmy się cieszyć
każdym chlustem morskiej wody na rozgrzany
pokład łodzi uparcie parzący nas w stopy. Każdy
skrawek cienia zdawał się
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zbawieniem a na odkrytej
motorówce kulenie przy
burcie luksusem, co w
połączeniu z dolegliwościami choroby morskiej
udręczało ludzkiej duszy
- i to na własne życzenie.
Po trzech dobach rozkołysanego morza kiedy
to człowiek z uwagi na
duchotę nie był w stanie
spać pod pokładem, o
czwartej rano zaś budziły go nieprzyjemne chluśnięcia wodą ma siatce
katamaranu, decyzja zapadła jednogłośnie - spływamy z pełnego morza w
archipelag Mitsio. Tam
przynajmniej w nocy
mieliśmy stać na kotwicy
w spokojnych zatoczkach.
Gdy choroba morska
ustąpiła a i człowiek przy-

wabiąc jeszcze większe
drapieżniki a na końcu
żaglice i rekiny. Rekini
pomiot nie cieszy się szacunkiem malgaskiej społeczności zamieszkującej
Madagaskar, wręcz swą
złą sławą wywołuje pogardę żeby nie napisać nienawiść. Każdego roku
zdarzają się liczne wypadki pogryzień, trwałych okaleczeń i śmierci.
Do tego rekiny niszczą
narzędzia połowowe i
sieci rybaków. Pożytku
z ich mięsa nie ma zbyt
wielkiego. Za to takim
laikom jak my dostarczają niebywałej zabawy na
wędce, podczas prawie
romantycznych zmagań
łechtających męskie ego.

W końcu pochwalenie
się, że złowiło się 80-cio
kilogramowego rekina
zdobyć może uznanie w
oczach dam - przynajmniej tak to sobie tłumaczyliśmy w głowach podlanych rumem z lekką
nutą wanilii. Filozofii w
tym wszystkim wielkiej
nie było - ot wędka przypominająca trzonek so-

lidnej miotły i kołowrotek wielkości betoniarki
z solidnym zapasem żyłki. Do tego kawał mięcha
na solidnym haku. I już
tylko 15 minut dzielące
od batalii, która doprowadzała wędkarza do
skrajnego wycieńczenia,
zakwasów, przekleństw
rzucanych pod nosem
na spółkę z błaganiami
o litość. Gdy po godzinie
wyginania ciała i przeciągania liny udawało się
w końcu rybę przyciągnąć do burty, nie można
nawet było zrobić sobie z
nią zdjęcia - bo ani wskoczyć z boku do wody ani
wciągnąć na pokład bo
przecież zagryzie! Najczęściej się żyłkę wtedy

odcinało i uwolniony
wędkarz mógł w końcu wychylić zasłużoną
szklaneczkę
ciepłego
rumu (lód to luksus, na
który na pełnym morzu
nie mogliśmy sobie pozwolić), rekin zaś wracał
do swej rozbójniczej natury by siać popłoch w

zaś oczarowywały nas
jakby kwiaty, koralowe
formacje przypominające gigantyczne grzyby.
Na lądzie - w niebywale
dusznych lasach trzeba
było uważać na trawiące pokarm wielkie boa.
Co ciekawe - węże boa
zamieszkują gęste lasy

podwodnym świecie. Potrafił się nawet zemścić!
Kilka
fantastycznych
GT, barakud czy makreli królewskich, które
holowaliśmy z myślą o
fantastycznych zdjęciach
zostało po prostu skróconych o połowę! Rekiny
pojawiały się z nikąd i
ze szczękami jak gilotyny ciachały nasze trofea.
Hole zatem musiały być
siłowe, w miarę szybkie
- co niezwykle forsowało
nasze mięśnie. W głowie
tętniło „wyginaj śmiało
ciało!”
Jakim ukojeniem miały być wizyty na rajskich
wysepkach, chronionych
przed rekinami barierą
rafowych atoli. Morze
wyrzucało na plaże miliony muszli i szczątek
koralowców, pod wodą

tropikalne Ameryki Południowej. Z dusicieli
w Afryce występuje zaś
inna grupa węży - pytony. Jak to się stało, że leżący u wybrzeży Afryki
Madagaskar zamieszkują boa? Miliony lat temu
wyspa ta była połączona
właśnie z Ameryką Południową. Po rozdzieleniu
Gondwany
(prastare-

ciąg dalszy na str. 23
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ciąg dalszy ze str. 22

Etap rejonowy Konkursu Historycznego

Rejonowy
Konkurs Historyczny

go lądu) „pływając” po
oceanie, dobiła w pobliże Czarnego Lądu. W
międzyczasie na wyspie
pojawiło się jeszcze wiele innych endemicznych
gatunków zwierząt, jak
lemury, które swymi odgłosami potrafią wypełnić duchotę ciemnego
lasu również wysp sąsiadujących z Madagaskarem; kameleony których
zmienne barwy porażają kolorystyką; gekony i
wiele innych niespotykanych nigdzie indziej
zwierząt i roślin.
Madagaskar skrywa
wiąż przed naukowcami
wiele tajemnic - każdego roku odkrywane są
nowe gatunki, niestety
wiele gatunków z uwagi
na ekspansję rolniczą jest
z roku na rok coraz bardziej zagrożona. Naturalny obraz wyspy ulega
systematycznemu zniszczeniu. Wycina się lasy
tropikalne a na wyspę

po tych wydarzeniach
można jeszcze oglądać w
muzeum poświęconym
piratom w stolicy kraju.
W XVIII wieku Frantrafiają inne gatunki flocuzi
ostatecznie zliry i fauny, wobec których
ekspansywności lokalna
przyroda często jest bezsilna.
Madagaskar ma również niezwykle ciekawą
historię. Leżał na szlaku
handlowym łączącym
świat arabski ze wschodnim wybrzeżem Afryki.
Europejczycy
odkryli wyspę dopiero w XV
wieku, dzięki portugalskim statkom pływającym do Indii.
kwidowali piractwo, co
W XVII wieku inwawięcej - udało im się
zję rozpoczęli Francuzi,
uzyskać wpływy u lokalwykorzystując tutejszą
nych władców, a w XIX
ludność jako darmową

siłę roboczą (wstyd pisać
ale od tego czasu niewiele
się zmieniło - wyzysk jest
pospolity). To brutalny
okres w dziejach wyspy,
ponieważ Madagaskar
został w tym czasie opanowany przez pirackich
korsarzy, którzy parali
się handlem niewolnikami. Dziś pozostałości

wieku wyspa oficjalnie
została ogłoszona kolonią francuską, uzyskując
suwerenność dopiero w
1960 roku.
Madagaskar ma w
swojej burzliwej historii
również kilka polskich
akcentów. W 1773 roku
rząd Francji wysłał podpułkownika Maurycego

Beniowskiego z misją
zdobycia wpływów na
południowym wschodzie. Beniowski przypłynął na wyspę, gdzie
okrzyknięto go królem,

„Bohaterowie
II Wojny Światowej
na Pomorzu Gdańskim”
23 stycznia na Uniwersytecie Gdańskim odbył
się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, Szkołę Podstawową nr 10 w Rumi
reprezentowali:
Julia
Turowska, Natalia Witkowska, Jakub Kałduński
i Jakub Kummer. Przez
ostatnie dwa miesiące
przyswajali oni informacje o wybitnych Polakach,
wysiedleniach, miejscach
masowych egzekucji i
polityce okupanta wobec
narodu polskiego.

Uczestnicy
zmagań
konkursowych rozwiązywali test, w którym
musieli się wykazać rozległą wiedzą. Z prawie 90
osób do finału zakwalifikowało się tylko 29. Jednym z nich został Kuba
Kałduński, który zdobył
aż 34 punkty na 41 możliwych do uzyskania.
Gratulujemy i życzymy
szczęścia w marcowym
finale.
Beata Kędzierska

opanował stolicę kraju i
zbudował kilka fortyfikacji. W dwudziestoleciu
międzywojennym losy
Polski z Madagaskarem
znów się połączyły. Pojawił się plan oddania wyspy Polsce jako naszego
terytorium zamorskiego.
Niestety nie mogące się
dogadać środowiska żydowskie i patronat nad
całą sprawą ministra
Becka były podwaliną
porażki przy realizacji
tego jakże obiecującego
przedsięwzięcia.
Dziś plaże Nosy Be
należą często do najlepszych i najpiękniejszych
hoteli świata. Swe wakacje spędza tam francuska śmietanka, rzadziej
pałętający się wędkarze z
Polski.
A mogło być tak pięknie…

Autor: Rafał Słowikowski
Zdjęcia: www.bayangol.pl
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85 lat ZHP w Rumi

Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy: 999, z komórki: 112
tel.: 58 677 61 00, 58 677 61 02
Policja
telefon alarmowy: 997, z komórki: 112
Komisariat w Rumi
tel.: 58 679 67 22

Zespół
„Siebie Warci”
Zespół powstał w roku 2002 z inicjatywy hm.
Czesława Jaks i phm. Wojciecha Miotke. Pomysł
nazwy powstał podczas jednej z prób, na której
udało się zebrać cały zespół (terminy prób były
ustalane na bieżąco, a każdy z członków inaczej
je zapamiętywał). Jedna z członkiń stwierdziła,
że „wszyscy jesteśmy siebie warci” i padła odpowiedź, że jest to dobry pomysł na nazwę tego
zespołu. W pierwszy skład wchodzili: Czesław
Jaks, Wojciech Miotke, Joanna Krzak, Izabela Orzeł, Aleksandra Olszewska, Ola Bisior i
Magdalena Jaks.
Jeszcze w tym samym roku zespół zorganizował Festiwal Piosenki Harcerskiej pt. „Harcerskie
Spotkania z Piosenką. Jesienne wspomnienie słonecznego lata”, który w roku 2005 zyskał nazwę
„Sobiegranie” - odnosiła się ona do piosenki na-

WAŻNE TELEFONY

Straż Pożarna
telefon alarmowy: 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
tel.: 58 671 01 98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel.: 58 671 94 73

pisanej przez hm. Czesława Jaksa. Zespół był organizatorem tej imprezy przez 10 lat.
Debiut zespołu na dużej scenie nastąpił
w marcu 2003 roku podczas XIX Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej
„SZAŁAMAJA 2003”, gdzie piosenką „Tango z
plecakiem” wywalczył 2. miejsce w kategorii piosenki harcerskiej i turystycznej. Byliśmy również
laureatami głównych nagród tzw. „Szałamajek”,
tego prestiżowego festiwalu. Kolejne lata trwania
zespołu to organizacja festiwali harcerskich i innych imprez muzycznych, udział w festiwalach,
obozach, biwakach, rajdach, ogniskach, zbiórkach harcerskich, festynach, granie koncertów,
prowadzenie warsztatów. Przez lata istnienia zespołu do jego składu (w różnym czasie) należało
ok 50 osób.

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia
tel.: 58 727 29 50
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy: 992
tel.: 58 671 18 82
Pogotowie energetyczne Gdynia
telefon alarmowy: 991
tel.: 801 404 404
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy: 994
tel.: 58 621 90 19
Komunikacja Miejska ZKM w Gdyni
tel.: 58 695 174 194
tel.: 801 174 194
Urząd Miasta Rumia
tel.: 58 679 65 00
Powiatowy Urząd Pracy Wejherowo
tel.: 58 677 63 00
Starostwo Powiatowe Wejherowo
tel.: 58 572 94 00
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
tel.: 58 572 70 00
NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 24
por. P.O.Z. tel.: 58 727 24 01
por. SPECJ. tel.: 58 727 24 02
NZOZ nr 3, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 26 66
PMR Panaceum, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671 72 10
Referat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego UM Rumia
tel.: 58 679 65 89
Zakład Usług Kominiarskich
tel.: 58 671 08 30
Administracja Budynków Komunalnych
tel.: 58 671 01 94

„Siebie Warci” podczas XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej Turystycznej i Poezji Śpiewanej pod hasłem „U studni”
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Zarząd Cmentarza Komunalnego
tel.: 58 671 06 58

