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Orszak Trzech Króli
po raz drugi w Rumi

6 stycznia po raz drugi ulicami
Wewnątrz numeru zamieszczamy m.in. proRumi przejdzie barwny, uroczysty gram Orszaku oraz śpiewnik, który przyda się
jego uczestnikom.
i pełen atrakcji Orszak Trzech Króli.
Do zobaczenia w Orszaku Trzech Króli!

W tym roku wzięło w nim udział wielu mieszkańców miasta (patrz zdjęcie powyżej), ale organizatorzy liczą, że w styczniu 2015 roku uczestników
będzie jeszcze więcej!
Orszak odbywa się pod patronatem ks. Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka
Głódzia oraz wszystkich rumskich księży proboszczów, a także z poparciem burmistrza Rumi.
„Ufam, że rumski Orszak stanie się dla jego
Uczestników okazją do radosnego świadectwa
wiary, a także integracji…” - napisał ks. abp. S.L.
Głódź do współorganizatora i Marszałka Orszaku,
Mirosława Słowikowskiego.

Wkładka z programem i kolędami
Na środkowych stronach „Gazety Rumskiej” zamieszczamy program Orszaku Trzech Króli, listy od
ks. Arcybiskupa i księży proboszczów, a także pismo
od burmistrza. Są tam także tradycje Wieczerzy Wigilijnej i kolędy, dlatego wkładkę można traktować jako
przydatny śpiewnik.
Aby skorzystać ze śpiewnika, środkowe strony
gazety trzeba wyjąć i przeciąć na pół wzdłuż przerywanej linii, a potem złożyć wzdłuż linii ciągłej. Poskładane strony utworzą małą „książeczkę”, którą będzie
można zabrać na Orszak, żeby mieć przy sobie słowa
wszystkich kolęd.

Naszym Czytelnikom życzymy
na Święta Bożego Narodzenia
dużo miłości, ciepła,
uśmiechu i wzruszeń,
obecności Dzieciątka
i bliskich osób,
radosnego kolędowania,
i miłego odpoczywania,
a w Nowym Roku
- zdrowia i pomyślności!
Redakcja
Gazety Rumskiej

Świąteczna Rumia
Hufiec Rumia ZHP zachęca mieszkańców Rumi
i nie tylko do udziału w konkursie fotograficznym
pod nazwa „Nasza Świąteczna Rumia”. Tematem
zdjęć są bożonarodzeniowe dekoracje w Rumi lub pokazanie własnych pomysłów na dekorowanie domu,
ogrodu, witryny sklepowej itp.
Prace należy nadsyłać do 27.12.2014 r. do godziny
12.00. Szczegółowe informacje, łącznie z karta zgłoszeniową i regulaminem można uzyskać w biurze Hufca
ZHP Rumia lub na stronie: www.zhprumia.org w zakładce Komunikaty.
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Jeszcze raz do urn

Inwestycje na 2015 rok w ramach Budżetu Obywatelskiego

Najwięcej głosów na boiska, Wybory
place zabaw i miejsca rekreacji uzupełniające
Po raz pierwszy mieszkańcy Rumi głosowali na projekty w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Najwięcej głosów otrzymał projekt budowy boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 na ul. Rodziewiczówny. Nic dziwnego, że społeczność
szkolna skutecznie promowała swój projekt - tej szkole od lat brakuje boiska z
prawdziwego zdarzenia. Pozostałe projekty, przyjęte do realizacji to również
boiska, place zabaw i miejsca rekreacji.
Przypomnijmy,
że
uchwałą Rady Miejskiej
Rumi z 26 czerwca 2014
r., w drugiej połowie
tego roku (od 18 sierpnia do 10 grudnia br.)
na terenie miasta Rumi
odbywały się konsultacje społeczne w ramach
pilotażowego
projektu
„Budżet Obywatelski w
2015 r. w Rumi”.

Do dnia 30 września
br. mieszkańcu złożyli
do programu 47 propozycji projektów inwestycyjnych. Świadczy to o
dużym zainteresowaniu
budżetem
obywatelskim oraz o aktywności
mieszkańców miasta.
Komisja powołana zarządzeniem przez burmistrza Rumi zweryfiko-

wała złożone propozycje
inwestycji i ostatecznie
pod głosowanie poddała
15 projektów.
W wyniku głosowania
mieszkańców odbywającego się w dniach od 24
listopada do 5 grudnia
br. ustalono liczbę głosów na każdy przedstawiony projekt i kolejność
na liście rankingowej.

Ostatecznie na podstawie zasad budżetu obywatelskiego ustalono, że
w 2015 r. realizowanych
będzie sześć projektów
inwestycyjnych,
które
otrzymały
największe
poparcie mieszkańców
(najwięcej głosów) i których finansowanie zamknie się w kwocie do
1 500 000 zł.
A.K.

Zwycięskie projekty

Przy Gimnazjum nr 1 powstanie boisko sportowe z
prawdziwego zdarzenia.
REKLAMA
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Najwięcej głosów, bo aż 860 zdobył projekt budowy boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 im. Ks.
Stanisława Ormińskiego w Rumi, ul. Rodziewiczówny
10. Koszt budowy oszacowano na 500 tys. zł.
Oprócz tego realizowane będą projekty:
- Budowa parku i siłowni zewnętrznej między ulicami: Różaną, 1 Maja, Findera (552 głosy, koszt 460 tys.
zł)
- Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do
piłki siatkowej oraz bieżni lekkoatletycznej i skoczni do
skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi (535
głosów, 220 tys. zł)
- Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców
– ul. Reja, ul. Sędzickiego i ul. Bł. E. Bojanowskiego –
łąki i nieużytki przy placu zabaw dla dzieci (492 głosy,
30 tys. zł)
- Budowa placu zabaw w Starej Rumi „Jaś i Małgosia w Arkadii” (408 głosów, 100 tys. zł)
- Modernizacja, rozbudowa placu zabaw ul. Towarowa, Płk. Dąbka (224 głosy, 50 tys. zł).

Wojewoda Pomorski wydał zarządzenie określające termin wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej Rumi w okręgu wyborczym nr 7. Powodem jest wygaśnięcie mandatu wyborczego radnego Michała Pasiecznego w związku z jego wyborem
na Burmistrza Miasta Rumi w Wyborach Samorządowych 2014.
Wybory uzupełniające odbędą się 15 marca 2015 roku.
Nowego radnego będą wybierać mieszkańcy rumskiej
Szmelty, bo właśnie ta dzielnica, począwszy od ulic: Młyńskiej, Batorego i Kamiennej - tworzy okręg wyborczy nr 7.

Amator darmowego alkoholu
15 grudnia br. w Rumi 30-letni mężczyzna zabrał ze
sklepu 2 butelki whisky o wartości prawie 200 zł, po czym
szarpał się przy wyjściu z ekspedientkami, które bez skutku próbowały go zatrzymać. Policyjny patrol po krótkich
poszukiwaniach zatrzymał sprawcę kradzieży. Okazało
się także, że jest on również odpowiedzialny za wybicie
szyby w drzwiach budynku, do którego próbował wejść.
Policjanci znaleźli przy mężczyźnie wspomniane butelki
whisky. Jedna była pusta, a druga opróżniona do połowy.
Na dodatek okazało się, że sprawca tego dnia wyszedł
z aresztu śledczego, w którym odbywał karę za kradzieże
paliwa.
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Mieszkańcy wybrali zgodę
w rumskim samorządzie
Rozmowa z burmistrzem Rumi, Michalem Pasiecznym

- Niedawno gratulowaliśmy Panu dobrego
wyniku wyborczego po
pierwszej turze listopadowych wyborów samorządowych. Dzisiaj przekazujemy gratulacje z
powodu wygrania rywalizacji o fotel burmistrza
Rumi i to ogromną przewagą głosów.
Dziękuję
bardzo
wszystkim mieszkańcom
Rumi. Stosunek głosów
9651 do 5119 to wielka
przewaga oraz dowód
ogromnego
zaufania,
którego nie możemy zawieść. Jestem świadomy,
że mieszkańcy wybrali
drogę w jedności i współpracy rady miasta z burmistrzem, czyli zgodę w
rumskim samorządzie.
- Pewnie już opadły
emocje, a po radości
i satysfakcji z wygranej musiał Pan szybko
„zejść na ziemię” i zabrać się do pracy. Czy w
pierwszych tygodniach
urzędowania w gabinecie burmistrza coś pana
zaskoczyło, przeraziło,
a może ucieszyło?
- Bardzo mnie ucieszyło
wspaniałe przyjęcie przez
urzędników, kiedy przyszedłem do Urzędu po ślubowaniu. Absolutnie się
tego nie spodziewałem i
na zawsze pozostanie to w
mojej pamięci. Zaskoczyła
mnie ilość dokumentów,
przechodzących przez burmistrza, które zabierają
całą masę czasu, a są to
sprawy czysto formalne,
na które burmistrz nie ma
wpływu. Konieczna będzie
zmiana procedur i przejęcie przez niektóre osoby
odpowiedzialności za konkretne sprawy. Zrobimy
to wzorem innych miast,
w których ten mechanizm
dobrze funkcjonuje, a burmistrz może więcej czasu
poświęcić na sprawy strategiczne.
O gabinecie burmistrza, podobnie jak całym
budynku urzędu nie będę
się wypowiadał.

- Jakimi ważnymi i
pilnymi sprawami musiał się Pan zająć na początku urzędowania?
- Najważniejszą sprawą
jest niewątpliwie uchwalenie budżetu na rok 2015.
Bardzo sprawnie została przeprowadzona sesja
Rady Miejskiej, na której
powołano 8 komisji Rady
Miejskiej. Komisje rozpoczęły pracę od razu po zakończonej sesji, opiniując
po kolei projekt budżetu na
2015. Wszystkie wyraziły
jedną opinię - pozytywną,
ale z zastrzeżeniem, że w
momencie wprowadzania
do budżetu wolnych środków, zostaną przedstawione odpowiednie wnioski.
Wszystko
więc
wskazuje na to że radni
przyjmą proponowany
budżet na sesji 30 grudnia, tak jak wcześniej
zaplanowano.
- Tak, mam nadzieję że
Rada Miasta go uchwali.
Ale jest to spowodowane bardziej rozsądkiem,
niż tym że zgadzamy się
z propozycją poprzedniego burmistrza. Na chwilę
obecną najważniejsze, aby
stabilnie i bez zawirowań
wejść w nowy rok. Później
będziemy budżet sukcesywnie korygować.
Mamy mocno przebudowaną Radę Miasta, a w
niej aż 70 procent nowych
radnych, którzy muszą
mieć trochę czasu na zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami. Budżet
miasta jest obszernym dokumentem, zawierającym
m.in. budżety wszystkich
jednostek miejskich, czyli
gminnych.
- Wiadomo, że gmina musi zabezpieczyć
pieniądze na oświatę,
opiekę społeczną oraz
wiele innych zadań publicznych. Czy starczy
środków na inwestycje?
- Nie jest tajemnicą, że
obecny budżet Rumi nie
jest zbyt „mocny”. Inwestycje na pewno będą, natomiast na razie stać nas

jedynie na przedsięwzięcia
mniejszego kalibru, takie
jak boiska przyszkolne,
place zabaw, budowa krótkich ulic lub ich odcinków,
które nie są nowymi inwestycjami, ale kontynuacją
zadań z ubiegłych lat.
Naszym priorytetowym
zadaniem jest zwiększenie
dochodów miasta, gdyż
tylko ten ruch pozwoli na
szybszy rozwój Rumi, czyli
większą liczbę inwestycji,
a co za tym idzie większe
wpływy z podatków do budżetu miasta, bez konieczności ich podnoszenia. Ten
proces jest jednak długofalowy, efekty będą widoczne najszybciej za 4-5
lat. Jest rzeczą oczywistą,
że na przygotowanie inwestycji również trzeba
znaleźć środki finansowe,
ponieważ kosztowne są
wszelkie koncepcje, opracowania, poprawa planów
zagospodarowania, uzbrojenie terenów pod inwestycje. Ale jest konieczność,
jeśli chcemy być miastem,
które będzie realizowało potrzebne inwestycje,
m.in. drogowe.
- Czy lubi Pan Święta Bożego Narodzenia?
Jeśli tak, to jak najchętniej je Pan spędza?
- Jak wszyscy, bardzo
lubię Święta Bożego Narodzenia w gronie rodziny, jak większość z nas.
Bardzo dobrze pamiętam i
mile wspominam święta z
dzieciństwa, kiedy jeździliśmy z rodziną do naszej
Prababci. Było naprawdę
wspaniale, bo ten wyjątkowy czas spędzały wspólnie
cztery pokolenia. W tym
roku zaprosiliśmy najbliższych na jeden dzień do
nas, abyśmy razem świętowali i śpiewali kolędy.
Kolędy to jedna z najpiękniejszych
tradycji,
dlatego bardzo się cieszę,
że w Rumi jest wiele koncertów kolęd. M.in. w kościele NMP Wspomożenia
Wiernych wystąpią „Morzanie”, a w kościele Św.
Krzyża w Starej Rumi 28

grudnia o godz. 13.30 zaśpiewa Chór Św. Cecylii.
W hali MOSiR 29 grudnia
o godz.12.00 organizujemy
koncert „Arki Noego”. No
i ponownie wybieramy się
na przemarsz w Orszaku
Trzech Króli.
Przy
okazji
życzę
wszystkim zdrowych, pogodnych Świąt. Niech
Boże Narodzenie napełni nasze serca miłością,
życzliwością, optymizmem
oraz olbrzymimi pokładami energii do pracy na
cały rok. Abyśmy pozytywną postawą zarażali
innych uśmiechem, chęcią
do działania i spełniali
nasze marzenia.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska
OGŁOSZENIE

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji Bożego Narodzenia,
spokoju i radości
oraz ciepła i życzliwości
przy wigilijnym stole,
a także spełnienia marzeń
i realizacji planów
w Nowym 2015 Roku
życzą
Burmistrz
Miasta Rumi

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Michał Pasieczny

Ariel Sinicki

3

SAMORZĄD

Gazeta Rumska, nr 4 (90), grudzień 2014

Zmiany w powiecie wejherowskim

Pani starosta i rumianie
we władzach powiatu
Radni powiatu wejherowskiego, wybrani w listopadowych wyborach samorządowych wybrali Zarząd Powiatu na lata 2014-2018. Wybrano także skład merytorycznych komisji Rady Powiatu Wejherowskiego oraz przewodniczących
komisji. Ważne funkcje objęli radni z Rumi.
Koalicję rządzącą w powiecie tworzą przedstawiciele lokalnego ugrupowania „Wspólny Powiat” oraz
partii Prawo i Sprawiedliwość. Do współpracy z koalicją przystąpili niektórzy
radni Platformy Obywatelskiej.
Nowym starostą powiatu wejherowskiego została

wybrana Gabriela Lisius
z Wejherowa, reprezentująca „Wspólny Powiat”. W Zarządzie Powiatu znalazł się
reprezentant Rumi, Witold
Reclaf z PiS, który został
wybrany na wicestarostę.
W. Reclaf będzie się zajmował sprawami gospodarki i
nieruchomości, geodezji, architektury i budownictwa

oraz środowiska. Dwie radne z Rumi objęły funkcje
przewodniczących komisji.
Łucja Słowikowska (PiS)
została
przewodniczącą
Komisji Zdrowia, Polityki
Społecznej i Prorodzinnej,
a Anna Jamróz (Wspólny
Powiat) - przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu.

Wszyscy
wymienieni
radni z Rumi mają doświadczenia w pracy w samorządzie.
Rada Powiatu Wejherowskiego rozpoczęła kadencję
pracowicie. We wtorek 22
grudnia zaplanowano sesję,
na której zostanie uchwalony budżet powiatu na 2015
rok.
Gabriela Lisius została starostą powiatu wejherowskiego na rozpoczętą właśnie kadencję 2014-2018

Witold Reclaf z Rumi objął stanowisko wicestarosty.

Łucja Słowikowska jest przewodniczącą Komisji
Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej.

Anna Jamróz jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu.

REKLAMA

W atmosferze radosnego oczekiwania
na Święta Bożego Narodzenia
proszę przyjąć płynące z głębi serca
życzenia ciepła, nadziei i życzliwości
na każdy dzień nowego roku.
Tego wszystkiego
Mieszkańcom Rumi

życzy przewodnicząca Koła PiS,
Łucja Słowikowska
4

Przypomnijmy, że w Radzie Powiatu Wejherowskiego
mamy siedmioro radnych z Rumi: Anna Jamróz (WP), Łucja
Słowikowska i Witold Reclaf (PiS), Jolanta Król, Ewa Pasieczna, Ludwik Bach i Leszek Winczewski - wszyscy czworo z PO.
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Wolne miejsce przy stole
Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania
wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone bywa przede
wszystkim dla przygodnego gościa. Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z
nami. Miejsce to może również przywodzić nam na pamięć zmarłego członka
rodziny.
Tradycja
Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem roku. Na powstanie świąt Bożego Narodzenia, a więc i wigilii, złożył się długi proces historyczny. Istotny wpływ wywarły
zwyczaje ludowe, obrzędy pogańskie i kulturowe różnych narodów. Jeżeli Boże
Narodzenie jest obchodzone dopiero od IV wieku, to sama wigilia ma znacznie
dłuższy rodowód. Wigilie znane już były w Starym Testamencie. Obchodzono
je przed każdą uroczystością, a nawet przed każdym szabatem. Było to przygotowanie do odpoczynku świątecznego.
Wigilie były obchodzone również i w Nowym Testamencie. Rozpoczynano nimi obchód świąt kościelnych. Trwały one od godziny trzeciej po południu do
wieczora. Przygotowanie wigilijne miało na celu przygotowanie potraw (aby nie
czynić tego w święto) oraz odprawienie ceremonii rytualnych. Uroczysta wigilia
Bożego Narodzenia wywodzi się z tamtej właśnie tradycji. Samo słowo „wigilia”
pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki był dawniej zwyczaj
w Kościele, że poprzedniego dnia przed większymi świętami obowiązywał post
i przez całą noc oczekiwano na tę uroczystość, spędzając czas na wspólnej modlitwie.
W Polsce wigilia weszła na stałe do tradycji dopiero w XVIII wieku.
Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw. Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się czasami na nią, oprócz
krewnych, osoby mieszkające samotnie.

Wigilia Narodzenia Pańskiego
24 grudnia

Bogu chwałę wznoszą na wysokości,
pokój ludziom głoszą duchy światłości.
Jak miła...

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

Wesołą nowinę, bracia sluchajcie,
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie.
Jak miła ta nowiną!
Mów, gdzie jest ta Dziecina?
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Wesołą nowinę

Wśród nocnej ciszy

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.
I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.

Panna nam powiła Boskie Dzieciątko,
pokłonem uczciła to Niemowlątko.
Jak miła...
Którego zrodziła, Bogiem uznała,
i Panną, jak była, Panną została.
Jak miła...
Królowie na wschodzie już to poznali
i w Judzkim narodzie szukać jechali.
Jak miła...
Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła,
nad wszystko piękniejsza doń prowadziła.
Jak miła...
Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego.
Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego!
Jak miła to nowina!
Już wiemy, gdzie Dziecina.
Wszyscy tam pobieżymy i ujrzymy.
Jak miła to nowina!

Gwiazda wigilijna
W Polsce wieczerzę wigilijną rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się
pierwsza gwiazda. Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej,
którą według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani też Trzema
Królami. Zwyczaj ten był i nadal jest głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze.
Łamanie się opłatkiem
Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej w
Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem. Tradycja ta pochodzi od prastarego
zwyczaju, jaki zachował się z pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Obrzęd łamania się opłatkiem następuje po złożeniu sobie życzeń, często po wstępnej wspólnej modlitwie, na początku wieczerzy wigilijnej. Zwyczaj
ten oznacza również wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich i uczy, że
należy podzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba. Składamy sobie życzenia pomyślności i wybaczamy urazy.
Obrzędy
Na stole wigilijnym, oprócz potraw, ustawia się talerzyk z opłatkiem, zapala świecę np. z Caritasu, a pod obrus wkłada garść sianka. Ojciec lub matka
bierze do ręki Pismo Święte i mówi:
P. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
R. Amen.
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Śpiewnik
+ wieczerza wigilijna
Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu,
i berła nie dzierży,
a proroctwo jego zgonu,
już się w świecie szerzy.

Z Ewangelii według św. Łukasza
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas,
gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z
domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną
nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich:
„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził wam się Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w
pieluszki i leżące w żłobie.”
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły
Boga słowami:
„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania.”
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do
siebie: „Pójdźmy do Betjem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan
oznajmił.” Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę,
leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o
tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze
opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w
swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co
słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.”
(Łk 2,1 – 20)

Wszystkich chętnych do włączenia się w nasze działania serdecznie
zapraszamy!
Fundacja „SŁOWO”
84-230 Rumia, ul. Derdowskiego23
Tel.: 664 918 649
NIP 5882397923, REGON 221758326
KRS 0000435830
Nr konta: 18 2030 0045 1110 0000 0248 8510
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biuro@fundacjaslowo.pl
www.fundacjaslowo.pl
Powstała pod koniec 2012 roku Fundacja „SŁOWO” ma w swoim polu
zainteresowań wszelkie działania zmierzające do wspierania rodziny, prowadzenia ewangelizacji a także do rozwijania ducha patriotycznego, zwłaszcza u
dzieci i młodzieży.
Dla tej grupy organizowany jest również doroczny Konkurs Biblijny,
obejmujący swym zasięgiem wszystkie poziomy edukacji, nie licząc studiów
wyższych. Współpracujemy w tym zakresie z Akcją Katolicką w obu diecezjach
warszawskich i kilku innych diecezjach w Polsce. W ubiegłorocznej edycji ponad 80 tysięcy dzieci i młodzieży sięgnęło po Pismo Święte w związku z udziałem w naszym Konkursie.
Budowa dzwonnicy z Dzwonem „Ks. Jerzy” uroczyście odsłoniętej 6
czerwca 2014 roku, w IV-tą rocznicę beatyfikacji wpisuje się dobrze w krzewienie patriotycznych postaw nie tylko dzieci i młodzieży.
Tematami, które często poruszamy w naszych projektach, są naprotechnologia, etyczna alternatywa dla „in vitro”, a także niebezpieczeństwa
przyjęcia genderowej perspektywy postrzegania świata. Zorganizowaliśmy w
tej tematyce konferencję z udziałem pani Gabriele Kuby -socjologa z Niemiec
w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
Pierwsze obchody święta III Króli przeszły nasze oczekiwania. Kilka
tysięcy mieszkańców Rumi i okolic wzięło udział w orszaku. Ciesząc się z tego
sukcesu deklarujemy systematyczną pracę na rzecz rozwoju tej formy świętowania.
Informacje o wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Fundację
„SŁOWO” znajdują się na naszej stronie internetowej www.fundacjaslowo.pl
Czemuż litości nie masz, Panno droga,
żeś w liche siano uwinęła Boga:
o, siano, siano, siano - kwiecie drogi,
gdy się nta tobie kładzie Pan ubogi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła.
W stajni powiwszy, siankiem Go okryła.
O, siano, siano, siano jak lilija,
na którym kładzie Jezusa Maryja.

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Śliczna Panienka

Przybieżeli do Betlejem

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości...
Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości ...
Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości...
I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefem piastują
Chwała na wysokości...

Dziwna na świecie stała się odmiana,
że nazarejski kwiat wrzucon do siana:
o, siano, siano, co ci się zdarzyło,
że, będąc sianem, w kwiat się obróciło?
Lecz to dziwniejsza, że Pan ogniem bywszy,
w siano się ukrył, siana nie spaliwszy:
o, siano, siano, czemu nie gorejesz,
czemu przynajmniej Pana nie zagrzejesz?
Już to nie w cierniu ten kwiat lilijowy,
lecz z siana wyrósł przez grzech Adamowy:
o, siano, siano, o błogosławione,
na którym Jezus Dziecię jest złożone.

Poznali Go Mesjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym
Chwała na wysokości...
My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszystko kochamy
Chwała na wysokości...
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REKLAMA

11.30 - Msza Święta - parafia Św. Jana z Kęt
12.40 - Wymarsz orszaku po Mszy Świętej
13.30 - Centralne uroczystości pod pomnikiem
Świętego Jana Pawła II - ul. Dębogórska
Podczas przemarszu Orszaku wiele niespodzianek.
UWAGA: zabieramy ze sobą niniejszy śpiewnik!
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Program: 6 stycznia 2015
W imieniu organizatorów
Mirosław Słowikowski
Święto Objawienia Pańskiego (Epifanii), znane w Polsce pod nazwą Święta
Trzech Króli, jest najstarszym świętem chrześcijańskim odnoszącym się do narodzin
Jezusa Chrystusa. Obchodzone było nawet wcześniej niż święto Bożego Narodzenia.
Znaczenie tego święta dla Polaków potwierdza wielowiekowa tradycja. Niestety, w roku
1960, na fali szalejącej ateizacji, zniesiono je jako dzień wolny od pracy.
Wolna Polska po 1989 roku, bardzo niemrawo upominała się o przywrócenie
święta, jednak środowisko katolickie, skupione wokół prezydenta Łodzi, Jerzego Kropiwnickiego, nie dawało za wygraną. Wreszcie po licznych manifestacjach, petycjach
podpisywanych przez setki tysięcy katolików, Sejm w 2010 roku przywrócił rangę Święta jako dnia wolnego od pracy.
Obecnie Święto Trzech Króli, jako dzień wolny od pracy, obchodzone jest
w dziewięciu krajach Unii Europejskiej, m.in. Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Włoszech,
Austrii, Szwecji i Finlandii.
W zamyśle orędowników świętowania, ten dzień ma się stać ogólnochrześcijańskim, radosnym celebrowaniem w formie kolędowania, inscenizacji zdarzeń biblijnych czy też wesołych orszaków. Do takiego świętowania zapraszamy i w Rumi.
Organizacji Święta Trzech Króli w naszym mieście podjęła się Fundacja “Słowo” wespół ze Stowarzyszeniem “Powrót Trzech Króli” z Łodzi.
Całemu przedsięwzięciu przewodzi Mirosław Słowikowski.

Program Święta Trzech Króli w Rumi
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy

Tam Ci zawsze służyły,
służyły prześliczne Anioły,
a tu leżysz sam jeden,
sam jeden jako palec goły.
Śpiewajmy i grajmy Mu,
Dzieciątku, małemu.

Witaj, Jezu ukochany,
od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony

Czy nie lepiej Tobie by,
by Tobie siedzieć było w niebie
Wszak Twój Tatuś kochany,
kochany nie wyganiał Ciebie.
Śpiewajmy i grajmy Mu,
Dzieciątku, małemu.

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego
i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego
i Maryję Matkę Jego

Ref. Śpiewajmy i grajmy Mu,
Dzieciątku, małemu.

Oj, maluski, maluśki, maluśki,
jako rekawiczka
Alboli też jakoby, jakoby
kawałeczek smyczka.

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Oj, maluśki, maluśki

Tam kukiełki jadałeś,
jadałeś z czarnuszką i miodem,
tu się tylko pożywisz,
pożywisz samym głodem.
Śpiewajmy i grajmy Mu,
Dzieciątku, małemu.
Tam se w niebie spijałeś,
spijałeś słodkie małmazyje,
tu się Twoja gębusia,
gębusia gorzkich łez napije.
Śpiewajmy i grajmy Mu,
Dzieciątku, małemu.
Tam to miałeś posłanie,
posłanie miękkie i piernatki,
tutaj na to nie stanie,
nie stanie Twej kochanej Matki.
Śpiewajmy i grajmy Mu,
Dzieciątku, małemu.

Witaj, Jezu nam zjawiony,
witaj, dwakroć narodzony,
raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem.
Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie
dwie natury różne sobie.
O szczęśliwi pastuszkowie,
któż radość waszą wypowie!
Czego Ojcowie żądali,
wyście pierwsi oglądali.

AKTUALNOŚCI

PO ODCZYTANIU EWANGELII OJCIEC RODZINY MÓWI:
Chrystus Pan dziś przypomina nam swoje przyjście na ziemię. Bóg stał się człowiekiem, przyszedł, by nas zjednoczyć z Ojcem
w niebie oraz zjednoczyć nas ludzi w swojej miłości. Zanim weźmiemy
w ręce opłatek i połamiemy się z tymi, którzy nam opłatek posłali,
obejmimy modlitwą wszystkich, których dziś chcemy wspomnieć i być
z nimi w jedności.
Wstęp do modlitwy odmawia matka. Prośby odmówią poszczególni
członkowie rodziny.
Boże Ojcze nasz, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię
i dziękujemy za noc – dzisiaj wspominaną – w której posłałeś nam
Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Zbawiciela. Prosimy Cię udziel
naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju;
Wysłuchaj nas Panie.
Ojca świetego Franciszka, który pragnie zasiąść dziś w każdej
rodzinie przy wigilijnym stole i połamać się z wszystkimi opłatkiem,
obdarz wszelkimi łaskami, jakie potrzebne są Głowie Kościoła;
Wysłuchaj nas Panie.
Naszym kapłanom, siostrom zakonnym, którzy trudzą się,
by nas prowadzić drogami zbawienia udziel łaski i błogosławieństwa;
Wysłuchaj nas Panie.
Wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, którzy przesłali
nam życzenia obdarz Swoją radością;
Wysłuchaj nas Panie.
Obdarz pokojem tej nocy także naszych sąsiadów, przyjaciół
i znajomych;
Wysłuchaj nas Panie.
Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych
i głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy;
Wysłuchaj nas Panie.
Naszych zmarłych (można wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały;
Wysłuchaj nas Panie. Ojcze nasz...
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Panie, Boże nasz, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości jednorodzonego Syna Twojego: spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym
codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
OJCIEC RODZINY BIERZE TALERZ Z OPŁATKAMI I MÓWI:
Najcenniejszym darem Boga dla ludzkości jest Jezus
Chrystus, darmo Go otrzymując, Jego właśnie chcę dawać każdemu. Tylko On – jako ten chleb opłatek – Jest Chlebem dającym
prawdziwe życie, życie wieczne.
Teraz ojciec podaje na talerzu opłatki zaczynając od najstarszych. Ojciec składa życzenia, następnie łamie się opłatkiem z matką
i pozostałymi członkami rodziny. Dzieci łamią się opłatkiem najpierw
z rodzicami następnie ze starszymi osobami i między sobą.
Po życzeniach i łamaniu się opłatkiem można odczytać życzenia
otrzymane na święta i połamać się tymi opłatkami, które otrzymaliśmy
w listach.
W ten sposób upłynie bardzo miło czas oczekiwania na Pasterkę.
Alicja Partyka
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W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu!

Z narodzenia Pana dzien dzis wesoly,
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły!
Radość ludzi wszędy słynie,
Anioł budzi przy dolinie
Pasterzy, co paśli pod borem woły!

W żłobie leży

Z narodzenia Pana

Wypada wśród nocy ogień z obłoku!
Dumają pasterze przy tym widoku.
Każdy pyta, co się dzieje,
Czy nie świta, czy nie dnieje,
Skąd ta łuna bije, tak miła oku?
Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
Zaraz do Betlejem prosto bieżeli.
Tam witali w żłobie Pana,
Poklękali na kolana
I oddali dary, co z sobą wzięli.
Potem wykrzyknęli w głos na przemiany:
żyj, Jezu maleńki, na świat zesłany.
Niech Ci, Panie, od nas chwała
nie ustanie, wiecznie trwała,
żyj, żyj Zbawicielu z nieba zesłany.
Odchodzą z Betlejem pełni wesela,
że Bóg wysłuchał próśb Izraela
gdy tej nocy to widzieli,
co prorocy widzieć chcieli,
w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.
I my z pastuszkami dziś się radujmy,
Chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy!
Bo ten Jezus, z nieba dany,
Weźmie nas między niebiany,
Tylko Go z całego serca miłujmy!
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My zaś sami z piosneczkami
Za wami się śpieszmy,
I tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczmy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszmy.
Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości!
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości!
Witaj, Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?
Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła
Pod nieba emipryjskie.

AKTUALNOŚCI
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„Brońmy się przed pozorami miłości,
nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą”.
Jan Paweł II – Rzym 1979 r.
Jest dla mnie wielkim zaszczytem objęcie patronatem Burmistrza
Miasta Rumi ORSZAKU TRZECH KRÓLI. Wierzę, iż ta uroczystość
będzie corocznym Świętem obchodzonym tłumnie przez Rumian i będzie nas umacniała w wierze w Pana Boga, a także jeszcze bardziej
integrowała naszą rumską społeczność.

Szanowni Państwo!
Czyżeś nie mógł Sobie,
W największej ozdobie,
Obrać pałacu drogiego,
Nie w tym leżeć żłobie?

Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.
Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu...

A cóż z tą Dzieciną będziem czynili,
braciszkowie mili, że się nam kwili?
Zaśpiewajmy Mu wesoło
i obróćmy się z Nim wkoło.
Hoc, hoc, hoc, hoc!

Zbawicielu drogi,
Jakżeś to ubogi,
Opuściłeś śliczne niebo,
Obrałeś barłogi

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu...

Ach ubogi żłobie,
Cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie.

Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj

Jezusa narodzonego
wszyscy witajmy,
Jemu po kolędzie
dary wzajem oddajmy.
Oddajmy wesoło,
skłaniajmy swe czoło,
Skłaniajmy swe czoło
Panu naszemu.

A cóż z tą Dzieciną

Ach ubogi żłobie

Lulajże Jezuniu

Jezusa narodzonego

Oddajmy za złoto wiarę,
czyniąc wyznanie,
Że to Bóg i człowiek prawy
leży na sianie.
Oddajmy wesoło...
Oddajmy też na kadzidło
Panu nadzieję,
Że Go będziem widzieć w niebie,
mówiąc to śmiele.
Oddajmy wesoło...
Oddajmy za mirrę miłość
na dowód tego,
Że Go nad wszystko kochamy
z serca całego.
Oddajmy wesoło...
Przyjmij Jezu na kolędę
te nasze dary,
Przyjmij serca, dusze nasze
za swe ofiary.
Byśmy kiedyś w niebie
mogli posiąść mogli Ciebie,
Posiąść mogli Ciebie
na wieki wieków.

Lulajże, Różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
Lulajże, Jezuniu...
Dam ja Jezusowi słodkich jagódek
pójdę z nim w Matuli serca ogródek.
Lulajże, Jezuniu...
Dam ja Jezusowi z chlebem masełeka,
włożę ja kukiełkę w jego jasełka.
Lulajże, Jezuniu...

Gdy na świat przybywasz,
Grzechy z niego zmywasz,
A na zmycie tej sprośności,
Gorzkie łzy wylewasz.
Na twarz upadamy,
czołem uderzamy,
witając Cię w tej stajence
między bydlętami,
Zmiłuj się nad nami,
obmyj z grzechów łzami,
przyjmij serca te skruszone,
które Ci składamy.

Podobno Dzieciątko, że głodne płacze,
dlatego tak z nami nierade skacze.
Więc ja Mu dam kukiełeczkę
i masełka osełeczkę.
La, la, la, la!
Czy bez matuleńki płacze Dziecina?
Więc Ją do miłego zaprośmy Syna:
Mama, Mama, do dziecięcia!
Utul tego płacz Panięcia,
Ma, ma, ma, ma.
Czy dlatego płacze mój złoty duszka,
że nie ma Józefa w domu, staruszka?
Więc Józefa zawołajmy
i ciesząc Go, zaśpiewajmy
Ta, ta, ta, ta.
Albo Pacholęciu w dudki zagrajmy
i na piszczałeczkach rozweseljamy:
Li, li, li, li moje dudki,
skacz, robaczku mój malutki.
Li, li, li, li.

Dam ja Ci słodkiego, Jezu, cukierka
rodzynków, migdałów z mego pudełka.
Lulajże, Jezuniu...

AKTUALNOŚCI
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A wczora z wieczora,
a wczora z wieczora
z niebieskiego dwora,
z niebieskiego dwora.
Przyszła nam nowina:
Panna rodzi Syna.

Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście
narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

A wczora z wieczora

Anioł pasterzom mówił

Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie,
znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.
Taki Pan chwały wielkiej
uniżył się Wysoki,
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia!

Boga prawdziwego,
nieogarnionego.
Za wyrokiem Boskim,
w Betlejem żydowskim.
Pastuszkowie mali
w polu wtenczas spali,
Gdy Anioł z północy
światłość z nieba toczy.

O dziwne narodzenie,
nigdy nie wysłowione.
Poczęła Panna Syna w czystości,
porodziła w całości,
panieństwa swojego.

Jezus malusieńki
Jezus malusieńki leży wśród stajenki
Płacze z zimna
nie dała mu matula sukienki.
Płacze z zimna
nie dała mu matula sukienki.
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
w który Dziecię owinąwszy,
siankiem Je okryła
w który Dziecię owinąwszy,
siankiem Je okryła
Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana
pod główeczki.
We żłobie Mu położyła siana
pod główeczki.
Dziecina się kwili, Matuleńka lili
w nóżki zimno, żłobek twardy,
stajenka się chyli
w nóżki zimno, żłobek twardy,
stajenka się chyli
Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:
O mój synu! Wola Twoja,
nie moja się dzieje
O mój synu! Wola Twoja,
nie moja się dzieje

Bogu bądź cześć i chwała,
która by nie ustała,
jak Ojcu, tak i Jego Synowi,
i Świętemu Duchowi
w Trójcy jedynemu.
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ZAPROSZENIE
Tylko nie płacz, proszę,
bo żalu nie zniosę,
Dosyć go mam z męki Twojej,
którą w sercu noszę
Dosyć go mam z męki Twojej,
którą w sercu noszę.
Pokłon oddawajmy,
Bogiem je wyznajmy,
To Dzieciątko ubożuchne
ludziom ogłaszajmy.
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Mędrcy świata, monarchowie
Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu,
i berła nie dzierży,
a proroctwo jego zgonu,
już się w świecie szerzy.
Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje,
wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spiski knuje.
Nic monarchów nie odstrasza,
do Betlejem spieszą,
gwiazda zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.
Przed Maryją stoją społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
pałając z miłości.
Tak, jak każą nam kapłani,
damy dar troisty:
modły, pracę niosąc w dani
i żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto
niesiem, Jezu, szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą
od nas przyjm w ofierze.

11
13.30 Centralne uroczystości pod pomnikiem
Świętego Jana Pawła II.
12.40 Wymarsz Orszaku Trzech Króli.
Przejście ulicami: Katowicka, Gdańska,
Częstochowska, Gdyńska, Dębogórska.
11.30 Msza Święta w Parafii pw. Świętego Jana z Kęt.

Program 6 stycznia 2015 r.
www.rumia-orszak-trzechkroli.pl
Księża Proboszczowie pięciu parafii rumskich zapraszają
na drugi Orszak Trzech Króli w Rumi
w dniu 6 stycznia 2015 roku.
Gdy śliczna Panna Syna kołysała
Z wielkim weselem tak jemu śpiewała:
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko
Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
Pomóż radości wszelkiej sercu memu
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu

Gdy sie Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi,
Aniołowie się radują, pod niebiosa wyśpiewują!
Gloria, gloria, gloria, in excelsis De-o!

Gdy śliczna Panna

Gdy się Chrystus rodzi

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel.
Gloria, gloria, gloria, in excelsis De-o!
O niebieskie duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyrażniej, co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy.
Gloria, gloria, gloria, in excelsis De-o!
Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone,
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria, gloria, in excelsis De-o!

Sypcie się z nieba śliczni aniołowie
Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie
Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku
Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku
Cicho wietrzyku, cicho południowy
cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy
Li, li, li, li, laj, mój wdzięczny Synaczku
Li, li, li, li, laj, miluchny Robaczku
Cicho bydlątka parą swą chuchajcie,
ślicznej Dziecinie snu nie przerywajcie.
Li li li li laj, mój jedyny Panie,
li li li li laj, jedyne kochanie.

A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,
zaraz do Betlejem śpieszno pobieżeli
i zupełnie tak zastali, jak Anieli im zeznali.
Gloria, gloria, gloria, in excelsis De-o!
A stanąwszy w miejscu pełni zadumienia,
iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia,
padli nad Nim na kolana i uczcili swego Pana.
Gloria, gloria, gloria, in excelsis De-o!

Cicha noc, święta noc!
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście Swoje,
Wszedł między lud ukochany,
dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
żeśmy byli winni sami.
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłobka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem
Nad dzieciątka snem.

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice - Nieskończony.
Wzgardzony - okryty chwałą,
śmiertelny król nad wiekami.
A Słowo Ciałem się stało, i mieszkało między nami.

Cicha noc

Bóg się rodzi

W nędznej szopie urodzony,
żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze, siano.
Ubodzy, was to spotkało,
witać Go przed bogaczami.
A słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
Potem i króle widziani cisną się między prostotą,
niosąc dary Panu w dani:
mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
z wieśniaczymi ofiarami.
A słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
niesie dziś całemu światu
Odkupienie win
Odkupienie win.
Cicha noc, święta noc!
Jakiż w tobie dzisiaj cud.
W Betlejem Dziecina Święta
wznosi w górę swe rączęta.
Błogosławi lud
Błogosławi lud.

Podnieś rękę, boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie,
wspieraj jej siłę Swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
i wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
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Ten Bóg przedwiecznej chwały,
Bóg godzien wszelkiej czci,
patrz w szopie tej zbutwiałej,
jak słodko On tu śpi.
Śpiewajcie Aniołowie...

Maryja Panna, Maryja Panna,
Dzieciątko piastuje,
I Józef święty i Józef święty,
Ono pielęgnuje.

Śpiewajcie Aniołowie,
Pasterze grajcie Mu,
Kłaniajcie się Królowie,
Nie zbudźcie Go ze snu!

Chrystus się rodzi, Nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, Bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,
w żłobie położyła małe Pacholątko.
Pasterze śpiewają, na multankach grają.
Hej kolęda! Kolęda!

Do szopy, hej pasterze,
Do szopy, bo tam cud,
Syn Boży w żłobie leży,
By zbawić ludzki ród.

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina,
Że Panna czysta, że Panna czysta,
Porodziła Syna.

Hej, w Dzień Narodzenia Syna Jedynego,
Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego,
Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy.
Hej kolęda! Kolęda!

Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje!
Znać, że coś dziwnego
w Betlejem się dzieje.
Rzućmy budy, warty, stada;
niechaj nimi Pan Bóg włada,
a my do Betlejem.

Do szopy, hej pasterze

Dzisiaj w Betlejem

Hej, w Dzień Narodzenia

Bracia, patrzcie jeno

Kuba nieboraczek nierychło przybieżał,
śpieszno bardzo było, wszystkiego odbieżał.
Panu nie miał co dać, kazali mu śpiewać.
Hej kolęda! Kolęda!

Jak prorok powiedział: Panna zrodzi Syna,
dla ludu całego szczęśliwa nowina;
nam zaś radość w tej tu chwili,
gdyśmy Pana zobaczyli
w szopie przy Betlejem.

A Klimas porwawszy barana jednego,
i Staszek czym prędzej
schwytawszy drugiego,
tych bydlątek parę Panu na ofiarę.
Hej kolęda! Kolęda!

Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy:
Dziecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy.
Patrzcie, jak biednie okryte
w żłobie Panię znakomite
w szopie przy Betlejem.

Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
zaraz do Betlejem czem prędzej bieżeli.
Witając Dzieciątko, małe Pacholątko.
Hej kolęda! Kolęda!

Patrzcie, jak tam gwiazda
światłem swoim miga,
pewnie dla uczczenia Pana swego ściga.
Krokiem śmiałym i wesołym
śpieszmy i uderzmy czołem
przed Panem w Betlejem.

Obchodząc pamiątkę odwiedzin pasterzy,
każdy czciciel Boga, co w Chrystusa wierzy,
niech się cieszy i raduje,
że Zbawcę swego znajduje
w szopie przy Betlejem.

Dobył tak wdzięcznego głosu baraniego,
że się Józef stary przestraszył od niego,
już uciekać myśli, ale drudzy przyszli.
Hej kolęda! Kolęda!

Chrystus się rodzi...
Chociaż w stajence, chociaż w stajence,
Panna Syna rodzi,
Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce,
Ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...
I Trzej królowie, i trzej królowie,
Od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu,
Kosztowne złożyli,
Chrystus się rodzi...
Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my,
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Króla nad królami,
Uwielbić Jezusa.
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On Ojcu równy w bóstwie,
opuszcza niebo swe.
A rodzi się w ubóstwie
i cierpi wszystko złe.
Śpiewajcie Aniołowie...
Padnijmy na kolana,
To Dziecię to nasz Bóg,
Uczcijmy niebios Pana,
Miłości złóżmy dług!
Śpiewajcie Aniołowie...
O Boże niepojęty,
któż pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty,
masz tron i służbę swą.
Śpiewajcie Aniołowie...

AKTUALNOŚCI

UROCZYSTOŚĆ
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Konkursy, wystawy, wspomnienia i jubileuszowa gala

I LO w Rumi ma 65 lat
W tym roku najstarsza szkoła średnia w Rumi, I Liceum Ogólnokształcące
im. Książąt Pomorskich skończyła 65 lat. Z tej okazji 10 grudnia br. społeczność szkolna przygotowała uroczystość, na którą zaproszono wielu gości. Dyrektor Janusz Wolański odbierał gratulacje m.in. od władz samorządowych
Rumi i powiatu wejherowskiego. Uczniowie zaprezentowali ciekawy program
artystyczny.
Jubileuszową uroczystość poprzedziły odbywające się w szkole konkursy
plastyczne i fotograficzne „Szkoła w krzywym
zwierciadle” i „Gryfomania”. Przygotowano również
wystawy fotograficzne ilustrujące historię
szkoły od początku jej powstania.
Na uroczystość przybyli
m.in.: starosta wejherowski Gabriela Lisius, wicestarosta Witold Reclaf,
etatowi członkowie Zarządu Powiatu: Wojciech Rybakowski i Jacek Thiel,
burmistrz Rumi Michał
Pasieczny, pomorski wicekurator oświaty Gabriela Albertin, ks. proboszcz Parafii NMP WW
Kazimierz Chudzicki,
radni powiatowi, zastępca
komendanta Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie Jacek
Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Sobieraj, dyrektorzy placówek oświatowych
z Rumi i powiatu, a także
Danuta Wójcik i Joanna
Smorkowska reprezentujące związki zawodowe
pracowników oświaty.
Dyrektor
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi Janusz
Wolański przypomniał
o historii szkoły oraz o
osiągnięciach uczniów i
nauczycieli. Mówił też o
zamierzeniach, zwracając uwagę na konieczność
urządzenia nowej biblioteki. Starosta Gabriela
Lisius zaskoczyła wszystkich informując o decyzji
Zarządu Powiatu Wejherowskiego (jednostka
prowadząca tę powiatową szkołę) o przekazaniu
rumskiemu liceum środków na zakup nowych
komputerów do pracowni
internetowej i to jeszcze
w grudniu! Inni goście
w życzliwych słowach
wypowiadali się o szkole,

zwracając uwagę na jej
dorobek, znanych absolwentów. Wszyscy życzyli
liceum dalszego pomyślnego rozwoju.
Zebranym na uroczystości bardzo podobała się
część artystyczna przygotowana pod kierunkiem
pedagogów szkoły. Goście
mogli obejrzeć krótki film
prezentujący przeszłość i
dzień dzisiejszy Liceum.
Wystąpił również chór
szkolny i jego soliści oraz
zespół taneczny.

Dyrektor I LO Janusz Wolański (po prawej) odbierał gratulacje, życzenia i upominki od gości, w tym od burmistrza Rumi, Michała Pasiecznego (na zdjęciu powyżej). Na środkowym J. Wolańskiemu, przekazują życzenia i upominki dyrektorzy
innych szkół średnich w Wejherowie i Rumi.

4,5 tysiąca
absolwentów
Janusz Wolański,
dyrektor ZSP nr 1
- fragment wystąpienia

Nasza szkoła powstała w 1949 roku w Janowie w dzisiejszej siedzibie Gimnazjum nr 2. W 1956 roku przeniosła
się do nowego budynku przy ulicy Starowiejskiej 4 i tu
mieści się do dzisiaj. (…)
Najwięcej uczniów mieliśmy w roku 2001 - 576. Od
września 2003 roku Liceum kształciło uczniów w sześciu
równoległych klasach i do 2011 roku liczyło 18 oddziałów.
Ostatnio ze względu na niż demograficzny w liceum jest
15 oddziałów.
Liceum miało 8 dyrektorów, w szkole pracowało 300
nauczycieli i 77 pracowników administracji i obsługi, wykształciliśmy 4500 absolwentów.
Budynek szkoły jest ciasny, korytarze są wąskie, mamy
13 sal lekcyjnych zdolnych pomieścić całą klasę, 2 sale na
zajęcia grupowe i jedna pracownię internetową. Do 1999
roku stan szkoły nie był najlepszy, dopiero przejęcie placówki przez samorząd powiatowy radykalnie zmieniło na
lepsze finansowanie szkoły, dzięki czemu w ciągu ostatnich
piętnastu lat możliwe było przeprowadzenie kompleksowych remontów budynku szkolnego, wybudowanie hali
sportowej oraz nowoczesnych boisk w otoczeniu szkoły.
Sale lekcyjne przekształcone zostały w pracownie multimedialne, dzięki czemu proces kształcenia stał się bardziej
atrakcyjny i nowoczesny.
Osiągamy wysokie wyniki pracy dydaktycznej – zdawalność egzaminu maturalnego mieści się w przedziale
99 – 100%, a prawie wszyscy absolwenci studiują. Nasza
młodzież gremialnie bierze udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych odnosząc
znaczące sukcesy, w tym na szczeblu wojewódzkim i
ogólnopolskim.
Dzięki nowoczesnej bazie sportowej wprowadziliśmy
klasy sportowe, co zaowocowało sukcesami w rywalizacji
sportowej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Od wielu lat zajmujemy pierwsze miejsce w
powiecie wejherowskim w rywalizacji sportowej szkół. (…)
Na pewno podkreślić działalność artystyczną prowadzoną przez naszych pedagogów. W szkole od wielu lat
działa chór szkolny prowadzony przez Joannę Klein-Szalkowską (…) działa koło teatralne „W rozproszeniu” pod
kierunkiem Tomasza Jurkiewicza
Chcemy młodzież kształtować jako nowoczesnych
Europejczyków, lecz także jako światłych Polaków, ludzi
dumnych z swoich pomorskich korzeni i rodzimych tradycji. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą organizacji Olimpiady
Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu przeznaczonej dla młodzieży ponadgimnazjalnej powiatu wejherowskiego. W
tym roku gościliśmy już po raz szósty reprezentacje szkół
powiatowych. (…)
Współorganizujemy również z miastem Miejskie Finały
WOŚP, organizujemy pikniki zdrowotne, dni otwarte szkoły,
zbiórki żywności. Prężnie działa koło PCK i koło Caritasu
wspomagając najbardziej potrzebujących.
Chcąc uatrakcyjnić proces dydaktyczny nawiązaliśmy
współpracę z uczelniami m.in. z Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego. Licaliści biorą udział
w wykładach na Uniwersytecie i korzystają z pracowni
Instytutu Fizyki.
Współpracujemy również z WSAiB w Gdyni. Chcemy
kształcić na wysokim poziomie, uatrakcyjniać nauczanie,
dostosowywać ofertę kształcenia do zmieniającego się
ciągle zapotrzebowania absolwentów gimnazjów. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołami europejskimi z Włoch
i Holandii i będziemy ją kontynuować wymianę młodzieży.
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W Betlejem codziennie jest Boże Narodzenie

Święta w ziemskiej
Ojczyźnie Pana Jezusa
Żeby „zobaczyć” Boże Narodzenie w Betlejem, trzeba
przede wszystkim zrozumieć jego historię, która od początku jest związana ze Świętą Grotą. Trzeba zrozumieć obecność w niej różnych wspólnot chrześcijańskich. Aby to zrozumieć, trzeba najpierw stanąć na Polu Pasterzy.
NIE BÓJCIE SIĘ!
Kiedy
tak
stojąc
i wpatrując się w bezkres pól i wzgórz otaczających te pole, kiedy
zamknie się oczy i zachowa ten widok, w głębi
naszego serca możemy
usłyszeć głos Anioła mówiący do Pasterzy „Nie
bójcie się! Oto zwiastuję
wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się
Wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz Pan”
Możemy sobie wyobrazić najpierw strach, a
później wielkie zdziwienie tych prostych ludzi
po słowach które przed
chwilą usłyszeli. Słowa
te były na tyle przekonujące, że zostawili swoje
trzody i groty w których
zamieszkiwali i udali się
do miejsca Narodzenia
naszego Pana.

„Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!”
TRZY
WSPÓLNOTY

OD ŚWIĘTEJ
KATARZYNY

Mijały wieki, a czas
stanął w Betlejem w
miejscu. Obecnie nad
Bazyliką Narodzenia
sprawują pieczę trzy
wspólnoty: grecko-prawosławna,
ormiańska i katolicka - franciszkańska.
Każda
ma swoje wyznaczone
miejsce.
Bizantyjska Bazylika jest w rękach kościoła prawosławnego, my
katolicy mamy prawo
do ołtarza i do miejsca
żłóbka w Grocie Narodzenia. Mamy również
swój kościół pw. Św.
Katarzyny przy samej
Bazylice Narodzenia.

Nasuwa się pytanie,
w jaki sposób w dzisiejszych czasach, mieszkańcy Betlejem przygotowują się do Świąt
Bożego
Narodzenia?
Same
przygotowania
rozpoczynają się na prawie miesiąc przed uroczystą Pasterką, czyli
25 listopada od dnia Św.
Katarzyny. Kościół parafialny jest pod wezwaniem tej świętej, dlatego
uroczystość rozpoczyna
ingres kustosza i odpustowa suma. Najczęściej
łączą się one z początkiem Adwentu.
Bardzo żywym elementem
duchowego
przygotowania do prze-

W Bazylice Narodzenia jest grota z miejscem narodzin Jezusa.

życia Bożego Narodzenia jest nowenna do
Dzieciątka Jezus. Podczas comiesięcznych dni
skupienia dla wspólnoty
języka arabskiego, prowadzone są również refleksje duchowe. Rekolekcje odprawiane są w
innym czasie, zwykle na
początku października,
lub w lutym.

OD INGRESU
DO KOLACJI
Same
uroczystości
Bożego Narodzenia, a
tym samym liturgia jest
związana z podziałem
Kościoła, o którym pisałem wcześniej. Świętowanie
rozpoczyna
uroczysty ingres Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy. W Wigilię, w godzinach południowych,
patriarcha przyjmowany jest przez burmistrza

Betlejem, wspólnotę katolicką oraz inne miejscowe wspólnoty chrześcijańskie.
Po ingresie, w kościele Św. Katarzyny odbywają się uroczyste nieszpory i popołudniowe
procesje. Wieczorem natomiast wszyscy goście
zasiadają do świątecznej kolacji. Oczywiście
nie ma tu polskiej tradycji wieczerzy bez mięsa i z opłatkiem. Oprócz
Patriarchy Jerozolimy,
kustosza oraz dostojników Kościoła, każdego
roku w uroczystościach
uczestniczy prezydent
Autonomii
Palestyńskiej.

urząd miasta i burmistrza, który jest chrześcijaninem. Ulice i place
miasta są rozświetlone.
Patrząc wówczas z oddali na Betlejem człowiek czuje się radośnie i
świątecznie.
Dodatkową atmosferę
radości wnoszą chóry,
które często dają koncerty w wigilię Bożego
Narodzenia. Nie wolno nam zapominać, że
chrześcijanie w Ziemi
Świętej są jakby kamieniami Kościoła Jerozolimskiego.

ILUMINACJE
I KONCERTY

Pasterka jest odprawiana o północy w kościele Św. Katarzyny.
Zawsze
przewodniczy
jej Patriarcha Łaciński.
Sama liturgia jest liturgią wspomnienia tajemnicy Bożego Narodzenia. Na całym świecie
modlimy się liturgicznie
mówiąc tego dnia: „dzisiaj” Chrystus się narodził, „dzisiaj” przyszedł
na świat. Jednak tylko
w Betlejem, podczas Pa-

Całe miasto Betlejem
jest udekorowane kolorowymi światłami przez

Betlejem (po hebrajsku nazwa znaczy Dom Chleba, ale
według nowohebrajskiego oznacza Dom Mięsa) – miasto w Autonomii Palestyńskie, liczące ok. 30 tys. mieszkańców. Ważny ośrodek palestyńskiej władzy administracyjnej
i centrum palestyńskiej kultury.
Miasto jest położone w zachodniej części Judei na wysokości około 775 metrów n.p.m., w odległości 10 km na
południe od Jerozolimy.
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sterki możemy powiedzieć; „dzisiaj i tutaj”.
Dlatego na zakończenie tej uroczystej mszy
Świętej, Patriarcha z
całą asystą wchodzi ponownie do Groty, aby
tam odśpiewać Ewangelię i fizycznie dotknąć
miejsca. Betlejemska figurka Dzieciątka Jezus
jest niesiona w procesji,
kładziona na gwieździe
narodzenia i następnie złożona w miejscu
żłobka, czyli tam, gdzie
Chrystus znalazł pierwsze schronienie.

PIELGRZYMI
PRZEZ CAŁY ROK
Nie przyjęto Go w
gospodzie, przyjęła Go
prosta grota i w tej grocie figurka Pana Jezusa zostaje aż do Trzech
Króli, czyli uroczystości
Objawienia Pańskiego.
Warto również wspomnieć, że w Betlejem
jest codziennie Boże
Narodzenie. Pielgrzymi
przybywają cały rok i
każdego dnia przeżywa
się tajemnicę narodzin
Chrystusa.
***
Boże Narodzenie to
najbardziej
uroczyste
święta w naszej tradycji. Święta na które
wszyscy czekamy z utęsknieniem. Święta, do
których przygotowujemy się długo i starannie. Są to dni, kiedy poświęcamy więcej czasu
i ciepła swojej rodzinie,
bliskim i znajomym.
W tym dniu dzielimy
się świąteczną radością,
prosząc Boże Dziecię o
potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, naszych
Rodzin i nas samych w
Nowym Roku 2015.
Na zakończenie pragnę zacytować Modlitwę Papieża Franciszka
sprzed Synodu Biskupów,
„Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii
i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi
szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami
domowymi.”

Błogosławionych Świąt
Bożego Narodzenia.
Szczęść Boże.
Mirosław Słowikowski
/OESSH/

Jasełka i koncerty kolęd

KULTURA I ROZRYWKA

Rumskie kolędowanie
W ubiegłym tygodniu Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi zaprosiła do „Stacji Kultura”
zdolnych wokalistów z Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty
Baduszkowej w Gdyni. Zaprezentowali oni bożonarodzeniowy Koncert Kolęd, a słuchacze mogli zatrzymać się na chwilę w przedświątecznej
gonitwie i przenieść się w muzyczną świąteczną
podróż. Ale to nie koniec podobnych atrakcji.
26 grudnia (piątek) o godz. 16.00 zaplanowano bożonarodzeniowe Jasełka w wykonaniu młodzieży
z Oratorium im. Św. Dominika Savio. Przedstawienie odbędzie się w dolnym kościele Sanktuarium
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.
***
30 grudnia (wtorek) o godz. 18.00 w Miejskim
Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 odbędzie się
Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Chóru
Kaszubskiego „Rumianie” pod dyrekcją Marzeny
Graczyk. Wstęp wolny.
***
„Kolędujmy maleńkiemu” to tytuł koncertu
kolęd, który odbędzie się w niedzielę 4 stycznia 2015
r. o godz. 19.00 w kościele św. Jana z Kęt w Rumi
Janowie. Podczas koncertu wystąpią: Barbara Lewicka Wójcik - sopran, Donata Zuliani - mezzosopran,
Waldemar Bączyk - tenor, ks. Robert Kaczorowski baryton, Anna Dubieniecka - obój, Michał Kaleta fortepian.
***
W Miejskim Domu Kultury również w styczniu zaplanowano koncert kolęd, tym razem w wykonaniu Artystów Chóru Opery Bałtyckiej pod dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego. Koncert odbędzie się
10 stycznia (sobota) o godz. 17.00.
O innych koncertach piszemy w wywiadzie z
burmistrzem na str. 3.
OGŁOSZENIE

Czwartkowy koncert w bibliotece, czyli na Stacji Kultura dostarczył wszystkim
wspaniałych wrażeń. Znane kolędy i świąteczne standardy w znakomitym wykonaniu oraz ciepła, życzliwa atmosfera to świetna recepta na udany przedświąteczny wieczór. Publiczność nie tylko długo oklaskiwała młodych wokalistów z Gdyni
(a wśród nich świetnie śpiewająca rumiankę Ewelinę Hinc), ale chętnie razem z
nimi śpiewała kolędy.

Sylwester
na stadionie
Jak co roku, Burmistrz Rumi oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają mieszkańców na zabawę sylwestrową „pod chmurką”. Spotkajmy się zatem na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza, aby razem powitać
Nowy Rok 2015.
Organizatorzy przygotowali porcję muzyki,
a także największą atrakcję sylwestrowego
wieczoru - efektowny pokazy fajerwerków.
Oto dokładny program Sylwestra w Rumi:
Godz. 23.00 - zabawa z zespołem „Półtora Gościa”
Godz. 24.00 - Życzenia Noworoczne
Godz. 00.05 - Pokaz sztucznych ogni
Godz. 00.15 - ciąg dalszy zabawy
Godz. 2.00 - zakończenie zabawy.
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Jasełka w ośrodku na Sabata

Maleńka Miłość pośród nas…
„Maleńka Miłość pośród nas” - tak zatytułowano bożonarodzeniowe spotkanie w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Rumi, przy ul. Sabata, gdzie opiekę i edukację
znajdują dzieci niepełnosprawne z całego powiatu wejherowskiego. Placówka działa w ramach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.
Piękne
wzruszające
przedstawienie jasełkowe,
serdeczne życzenia, upominki i smakołyki wypełniły spotkanie rodziców,
nauczycieli i dzieci. W
uroczystości prowadzonej
przez dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia

Specjalnego Małgorzatę
Woźniak, wziął udział
członek Zarządu Powiatu
Wojciech Rybakowski i naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa w Wejherowie, Mirosław Lademann.
Uroczyste spotkania poprzedzające Święta Bożego

Narodzenia odbywają się
w ośrodku na ul. Sabata co
roku. Służą integracji dzieci, rodziców i kadry pedagogicznej oraz przybliżają
atmosferę nadchodzących
świąt. Ciekawe i wzruszające przedstawienie przygotowała Marlena Konkol.

Stroiki, ozdoby na choinkę, obrazy, gobeliny, zabawki

Artyści z Caritasu
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Centrum
„Caritas” nie raz pokazali, ze są prawdziwymi artystami. „Wyczarowane” przez nich obrazy, gobeliny, ozdoby świąteczne są prezentowane i oferowane na corocznym kiermaszu.
W tym roku odbył się
tradycyjny kiermasz w
siedzibie Centrum „Caritas” im. Bł. Siostry
Faustyny w Rumi, ale
również drugi - w Stacji
Kultura, czyli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rumi. Swoje dzieła
oferowali tam uczestnicy
kilku pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej,
m.in. Pracowni Tkackiej.
Ze swoimi podopiecznymi w Stacji Kultura była
Mariola Hayden, kierownik tej właśnie pracowni
(na zdjęciach obok).
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