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KTO JEST KIM W NOWEJ RADZIE? 
 

28 kwietnia miało miejsce pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. W trakcie obrad nowa Rada 
ukonstytuowała się – wybrała spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza oraz przewodniczących komisji 
merytorycznych RN. Osoby te tworzą nowe prezydium Rady. I tak w kadencji 2014 – 2017 najważniejsze funkcje w Radzie 
pełnić będą: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Członkowie Rady dokonali także wyboru komisji, w 
których deklarują pracować przez najbliższe trzy lata. W 
skład komisji (poza przewodniczącymi) weszli:  
 Komisja Rewizyjna: Janina Szlagowska i Edward 

Lipowski 
 Komisja Społeczno-Samorządowa: Jerzy 

Issajewicz, Mieczysław Kamiński i Tadeusz 
Kołkowski 

 Rada Programowa biuletynu „Nasze Sprawy”: Jerzy 
Issajewicz, Mieczysław Kamiński i Jerzy Hoppe 

 Komisja przetargowa: Sylwester Szymański, Jerzy 
Issajewicz i Aleksander Kubina. 

W trakcie obrad członkowie RN poza uchwałami 
osobowymi, podjęli ponadto uchwałę w sprawie odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz Energi-Operator SA w 
Gdańsku. Służebność ta została ustanowiona dla potrzeb 
ułożenia kabla energetycznego 15 kV na działce 
zlokalizowanej na terenie jednostki E w pobliżu budynku 
Gdańska 16.  

W pozostałej części obrad członkowie Rady Nadzorczej 
omówili przebieg Walnego Zgromadzenia, a także bieżące 
sprawy Spółdzielni. 

D.L.

 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
 

Zupełnie niewyborczo, cicho przebiega kampania przed 
wyborami naszych przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego, które odbędą się za dwa tygodnie – w 
niedzielę 25 maja br. Wybory odbędą się we wszystkich 
państwach członkowskich Unii Europejskiej i w ich wyniku 
wybranych zostanie 751 eurodeputowanych, z czego 51 
wybiorą Polacy. 
Rumianie będą głosować na kandydatów z okręgu nr 1 – 
obejmującego teren województwa pomorskiego (cały kraj 

został podzielony na 13 okręgów). W naszym okręgu 
kandydatów zgłosiło 12 komitetów wyborczych – a my 
będziemy wybierać jednego ze zgłoszonych 103 osób. 

Mimo że Parlament Europejski wydaje się być tak 
odległy, jego członkowie podejmują bardzo ważne decyzje 
dla mieszkańców krajów członkowskich. Każdy z nas ma 
prawo i obowiązek wziąć w każdych wyborach, więc i w 
tych powinniśmy uczestniczyć. Do zobaczenia przy urnach! 

A.Feil 

 
Przewodniczący Rady Programowej 

Biuletynu „Nasze Sprawy”  
Zbigniew Rachwald 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Barbara Górska 

 
Przewodniczący Komisji 

Społeczno-Samorządowej 
Aleksander Kubina 

 

Przewodniczący RN 
Tadeusz Piątkowski 

 
Z-ca przewodniczącego RN 

Sylwester Szymański 

 
Sekretarz RN 

Bożena Bogucka 
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W NOWEJ RADZIE 
 

Nowa Rada Nadzorcza  ukonstytuowała się pod 
koniec kwietnia [kto jest kim w Radzie - na str. 1.] i trwa 
już codzienna działalność. Ramy działania organów 
spółdzielczych wytycza ustawa i nasz statut – ale mamy 
przecież także pomysły, wnioski jak i spostrzeżenia, 
zebrane podczas tych kilku kwietniowych dni, gdy 
spotykaliśmy się, by wysłuchać sprawozdań,  podzielić 
się uwagami i wybrać nowe władze. Wnioski podczas 
Walnego zgłosili również ci kandydaci, którzy nie zostali 
wybrani do Rady. Zdarzały się także takie – oczywiste, 
wynikające ze statutu i realizowane cały czas.  

Teraz członkowie Rady studiują dokumenty, 
przeglądają uchwały swoich poprzedników, by jak 
najlepiej kontynuować ich pracę. Sprawdzane są 
możliwości wdrożenia zgłaszanych postulatów, co 
można zrobić szybko, do czego trzeba więcej czasu, a 
jakie pomysły są nierealne.  

Jak widzimy – rozpoczęła się, sygnalizowana w „NS”, 
jak i podczas zebrań, inwestycja mieszkaniowa na łuku 
ulicy Pomorskiej. Będą to ostatnie budynki mieszkalne 
wznoszone na naszym terenie. Dla mnie to dobra 
wiadomość, bo dobrze mi się mieszka w zielonym 
Janowie i cieszę się, że Rada, Zarząd i mieszkańcy 
porozumieli się co do tego. Dla ewentualnej inwestycji 
pozostanie tylko teren przy Dąbrowskiego 56, tam gdzie 
obecnie znajdują się biura, warsztaty i magazyny 
Spółdzielni. 

I jeszcze – dodatkowe ciekawe zdarzenie, wiążące 
się z naszym Walnym, które miało miejsce później 
podczas sesji Rady Miejskiej Rumi – w ostatni czwartek 

kwietnia. Jak Państwo pamiętacie, podczas naszego 
Zgromadzenia była m.in. mowa o takich dość 
zakamuflowanych spotkaniach z niektórymi 
mieszkańcami Spółdzielni w restauracji „Tequila”, na 
które byli zapraszani [czy też sami je organizowali] dwaj 
radni PO – pan Ariel Sinicki i pan Michał Pasieczny. I 
bardzo dobrze, bo to w końcu jeden z obowiązków 
radnego, by spotykać się, słuchać i przekazywać 
postulaty mieszkańców władzom miasta.  

Czekałem więc z zainteresowaniem na to, jakie 
uwagi z tych spotkań przekazane będą całej Radzie 
Miejskiej  i burmistrzowi – bo tam właśnie, na sesji, 
wszelkie postulaty, uwagi i pomysły mieszkańców są 
zgłaszane. No i w zasadzie nic! Pan Pasieczny w swym 
sprawozdaniu z działalności jako przewodniczącego 
Rady wspomniał o tych spotkaniach z mieszkańcami, 
ale tak zupełnie króciutko – że się odbyły – i tyle. 

W końcu zapytał o to p. Chmielewski – prezes SM 
Janowo i także radny. Ale z dość ożywionej wymiany 
zdań nie wynikało nic, co mogłoby pomóc nam tutaj – w 
spółdzielczym, codziennym działaniu. To chyba 
oznacza, że niezależnie od tego, jaki był w końcu cel 
tamtych spotkań – najprawdopodobniej nie został 
osiągnięty  

I na zakończenie tych krótkich refleksji – w imieniu 
własnym i zapewne innych nowo wybranych członków 
Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni – ślicznie dziękuję 
za wybór. 

Zbigniew Rachwald 

 

DECYZJE RADY MIEJSKIEJ 
 

Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej Rumi, które miało 
miejsce pod koniec kwietnia, poświęcone było tematyce 
związanej z działalnością organizacji pozarządowych w 
mieście. Radni zajmowali się również kwestiami 
związanymi z kulturą, sportem i rekreacją. Wysłuchali 
sprawozdań burmistrza Rumi, jak też dyrektorów 
działających na tej niwie placówek. 

W dalszej części obrad zatwierdzono uchwały 
dotyczące m.in. sprzedaży nieruchomości gminnej, 
przekazania na rzecz Energa Oświetlenie Sp. z o.o. lamp 
oświetleniowych przy kilku ulicach miejskich, w związku z 
tym, iż firma ta posiada odpowiednie służby techniczne 
zajmujące się eksploatacją i konserwacją słupów. Przyjęto 
też program „Rumska karta dużej rodziny” oraz 
przystąpiono do aktualizacji „Strategii rozwoju miasta 
Rumi”. Wśród zmian w aktualizowanej „Strategii” jest 
inicjatywa Ekologicznej Szkoły Społecznej, która mieści 
się na naszym osiedlu i ma zamiar wybudować halę 
gimnastyczną. Inwestycja ta powstać ma przy udziale 
środków unijnych w ramach inicjatywy „Jessica”. 

Podczas sesji dokonano także zmian w uchwale 
budżetowej. Na wniosek radnego Józefa Chmielewskiego, 
będącego zarazem prezesem Zarządu naszej Spółdzielni, 
zwiększono zaplanowane na ten rok wydatki na prace 
modernizacyjne w parku miejskim w Janowie przy ul. 
Filtrowej. Dotychczasową kwotę 15 tys. zł zwiększono do 
60 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na utwardzenie 
kostką brukową głównego ciągu pieszego wiodącego 
przez park. Prace te będą częścią szerzej zakrojonych 
robót zaplanowanych na kolejne lata w janowskim parku, 
z którego korzysta znaczna część mieszkańców 
Spółdzielni. 

Redakcja 
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RUSZYŁA BUDOWA 
 

W ubiegłym miesiącu rozpoczęła się realizacja 
inwestycji zlokalizowanej przy ul. Pomorskiej naprzeciwko 
sklepu „Lidl”. Inwestycja ta – po zmianach – obejmie 
budowę trzech budynków jednoklatkowych. W ramach tego 
przedsięwzięcia powstanie ok. 60 mieszkań, a także 
miejsca postojowe. 

Zakończenie budowy planowane jest na 2018r. 
Zainteresowanych zakupem nowych mieszkań kierujemy 
do biura wykonawcy robót – firmy ZIS, mieszczącego się 
przy ul. Katowickiej 17. 

Red. 

 

SEGREGACJA ODPADÓW 
 

Po raz kolejny przypominamy 
o kilku zasadach, których 
powinniśmy przestrzegać przy 
segregacji śmieci. 

Trzeba podkreślić, iż z samą 
segregacją podstawowych 
odpadów, a więc makulatury, 
plastików i szkła, mieszkańcy w 
większości nie mają problemów. 
Jak pisaliśmy już wcześniej, 
warto pamiętać jednak o 
wyrzucaniu śmieci typu butelki, 

kartony, opakowania po ich uprzednim złożeniu (kartony) 
czy zgnieceniu (puszki, butelki plastikowe, opakowania), 
czy włożeniu jeden w drugi (pojemniczki po jogurtach, 
śmietanie itp.) Będą wtedy zajmować znacznie mniej 
miejsca, dzięki czemu zmieści się ich więcej w 
pojemnikach. 

W związku z tym, iż pełną parą ruszyły prace 
porządkowe i upiększające w przydomowych ogródkach i 
balkonach przypominamy również, iż odpady zielone 
podlegają segregacji. Oznacza to, że nie wolno ich 
wyrzucać do pojemników z odpadami bytowymi. Zarówno 
skoszoną trawę, ścięte gałęzie, resztki roślin, czy nawet 
domowe rośliny doniczkowe należy zapakować w worek i 
zawiązany postawić obok pergoli śmietnikowej. Taki worek 
jest zabierany przez pracowników Spółdzielni, a następnie 
odbierany przez firmę wywożącą odpady. 

Przypominamy, że stawka za wywóz odpadów, które 
segregujemy, wynosi 11 zł od osoby, a w przypadku, gdy 
nie są one posegregowane, 19 zł od osoby. W naszej 
Spółdzielni obowiązuje niższa ze stawek, ponadto trwają 
rozmowy z PUK na temat zwiększenia częstotliwości 
wywozu odpadów, jednakże musimy pamiętać, by 
wszystkie śmieci, łącznie z tymi zielonymi, prawidłowo 
segregować. A poza tym składajmy i zgniatajmy. 

Red. 

PRACE NA OSIEDLU 
 

W ostatnim czasie rozpoczęły się rozmaite prace na 
terenie osiedla. W ramach wiosennych porządków, 
wymieniono piasek w piaskownicach. Na bieżąco 
wymieniane i reperowane są też urządzenia zabawowe 
na terenie placów zabaw. Na całym osiedlu dokonywane 
są także nasadzenia – w wielu miejscach rosną już 
nowe drzewka. 

Z kolei w ramach prac remontowych rozpoczęło się 
już malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. 
Kujawskiej 2 i Gdańskiej 14. Takie same prace 
rozpoczną się niebawem w budynkach przy ul. 
Gdańskiej 39 i 41. 

Red. 

 
Teren wokół budowy został już ogrodzony, przygotowany i 
niebawem rusza prace 

 
Na całym osiedlu pojawiły się nowe drzewka 
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69 LAT PO WOJNIE 
 

Czym jest prawdziwa wojna? Kilka pokoleń Polaków taką 
wojnę zna jedynie z lekcji historii, różnego rodzaju publikacji, 
filmów i programów telewizyjnych. Oczywiście z wyjątkiem 
naszych żołnierzy, którzy biorą udział w misjach nie tylko 
pokojowych, no i ich rodzin. Kierując się doświadczeniami 
naszych ojców i matek, dziadków i babć, możemy mówić o 
„szczęśliwych pokoleniach”, choć rzecz jasna, człowiek łatwo 
przywyka do życia w czasach pokoju. Tylko zabawą są 
historyczne inscenizacje, jakie możemy od pewnego czasu 
oglądać co roku w różnych miejscach. Bo prawdziwa wojna to 
strach, cierpienie, śmierć, zniszczenia, nienawiść do drugiego 
człowieka... 

Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie uświadomiły nam 
prawdę, że bezpieczeństwo państwa nie jest dane raz na 
zawsze. Wcześniejszy koniec tzw. zimnej wojny odsunął myśli 
o zagrożeniach, natomiast teraz nawet nasi politycy 
przypominają rzymską zasadę: „Chcesz pokoju, szykuj się do 
wojny”. Niestety, nie chodzi o samo myślenie. Jak to 
powiedział „bóg wojny”, Napoleon Bonaparte: „Żeby 
prowadzić wojnę, potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, 
pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy”. Natomiast „czarny 
charakter” II wojny światowej, Adolf Hitler, trafnie porównał 
rozpoczęcie wojny do otwarcia drzwi do ciemnego pokoju – 
nigdy nie wiadomo, co jest w środku. A jednak to zrobił i 
wiadomo, z jakim skutkiem! 

Kolejne rocznice zakończenia II wojny światowej na 
terenie Europy są obchodzone m. in. także w Rumi. W 
okresie PRL – razem z państwami tzw. obozu 
socjalistycznego – uroczystości odbywały się 9 maja, a w 
Polsce po transformacji ustrojowej 8 maja, podobnie jak to się 
dzieje na Zachodzie. Skąd ta różnica? Niemcy podpisały 
bezwarunkową kapitulację w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. i ze 
względu na strefy czasowe inna data wypadała w Berlinie, 
inna w Moskwie. 

Ta niemiecka kapitulacja wywołała euforię wśród milionów 
mieszkańców szczególnie Europy, co można zobaczyć na 
kronikach filmowych z tamtych czasów. Wspaniała parada 
zwycięstwa w Moskwie odbyła się 26 czerwca 1945 r. 
Natomiast na Zachodzie w 1945 r. nie było takiej parady. 
Nadal bowiem toczyły się zacięte walki z Japonią, która 
pozostawała w stanie wojny zarówno z USA, jak również z 
Chinami, Wielką Brytanią, Holandią. Na prośbę prezydenta 
USA w sierpniu także ZSRR wypowiedział wojnę Japonii. Już 
po dacie kapitulacji Niemiec spadły bomby atomowe na 

Hiroszimę i Nagasaki, trwały naloty na Tokio i inne miasta, 
krwawe walki wojska radzieckie toczyły w Mandżurii. Japonia 
skapitulowała dopiero 2 września 1945 roku. Wielka parada 
zwycięstwa w Londynie odbyła się 8 czerwca 1946 roku, 
niestety, bez udziału Polaków. 

Bohaterowie walk o Monte Cassino czy pod Falaise 
gorzko przeżywali kolejny dowód nielojalności władz 
brytyjskich. Nie chciały drażnić Stalina, więc zaproszono do 
udziału tylko polskich lotników oraz ... reprezentację Wojska 
Polskiego, które walczyło u boku Armii Czerwonej. Lotnicy 
odmówili na znak solidarności z kolegami z wojsk lądowych, a 
Stalin nie wyraził zgody na udział żołnierzy z Polski Ludowej. 
Cóż, Winston Churchill, niewątpliwie wielki mąż stanu, w 
przypływie szczerości wyznał: „Wielka Brytania nie ma za 
granicą przyjaciół, ma natomiast swoje interesy”. Mimo 
niewątpliwych talentów i zasług nie został bezpośrednio po 
wojnie wybrany premierem na kolejną kadencję. Za 
zwycięstwo Wielka Brytania zapłaciła – poza stratami w 
ludziach i zniszczeniach przede wszystkim w Londynie – 
gigantycznym zadłużeniem, a wkrótce rozpadem imperium. 

Polskie straty są na ogół znane: zginęło ok. 6 mln (22%) 
obywateli, nie licząc rannych i wielkiej liczby osób, które 
pozostały na emigracji. Przepadło ok. 40% majątku 
narodowego, a wśród strat z dziedziny kultury były bezcenne 
dzieła sztuki. Na podstawie ustaleń mocarstw w Jałcie i 
Poczdamie bardzo zmieniły się polskie granice, co nadal 
odbierane jest różnie. Choć Polska obszarowo nieco się 
zmniejszyła, a przesiedlana ludność przeżywała dramaty, 
obiektywnie biorąc, obecne granice są korzystniejsze. Warto 
pamiętać o szerokim dostępie do Bałtyku, naturalnych 
bogactwach Śląska, ale również o tym, że nie mamy tych 
ostrych konfliktów etnicznych, jakie wyniszczały II 
Rzeczpospolitą, a miały ponury ciąg dalszy w bestialskich 
rzeziach na Wołyniu. Teraz możemy sympatyzować z 
Ukraińcami... 

Osobiste wyznanie dla tych, którzy się z tą opinią nie 
zgadzają. Jako dziecko czytać uczyłem się na „Ogniem i 
mieczem” i nadal wzrusza mnie wyznanie Słowackiego w 
„Beniowskim”: „Boże! kto Ciebie nie czuł w Ukrainy błękitnych 
polach, gdzie tak smutno duszy /.../ Kto Cię nie widział nigdy, 
wielki Boże! na wielkim stepie, przy słońcu...”. I razem z 
innymi chętnie śpiewam „Sokoły”. Także mam sentyment do 
Kresów, jednak coś za coś! 

Jerzy Hoppe 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Janowo” 

 w Rumi ul. Dąbrowskiego 56 
 

POSIADA NA 
WYNAJEM  

LOKAL UŻYTKOWY 
 

przy ul. Stoczniowców 7  
w Rumi  

o pow. 93,0m2 idealny na 
pomieszczenia biurowe. 

 

Lokal jest wyposażony w 
instalację centralnego 
ogrzewania, wodno – 
kanalizacyjną (c.w. i z.w.), 
telefoniczną oraz alarmową 

 

Informacji w sprawie wynajmu 
można uzyskać w biurze 
Spółdzielni przy ul. 
Dąbrowskiego 56 w Rumi pok. 
29, telefon 58 679-57-07. 
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CZYSZCZENIE PROFESJONALNE 
DYWANÓW, wykładzin i tapicerek 
meblowych SINDBAD 
tel. 58 672-43-91, kom.601-416-463 

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 59,6 m2, IV piętro 
na mniejsze około 40,00m2 (dwa pokoje) 
tel. 511 709 856 

 
GARAŻ KUPIĘ tel. 696 561 904 

 
SPRZEDAM 47,59 m2 na parterze  
tel. 609 205 966 

 
KUPIĘ GARAŻ w okolicy Gdańska 45  
tel. 695 046 939  

 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ ogrodniczą  
tel. 504 619 364 

 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 47 m2 na mniejsze 
2-pokojowe, parter lub I piętro lub 
równorzędne zadłużone, spłacę 
zadłużenie tel. 507 170 866  

 
SPRZEDAM GARAŻ w zespole garażowym 
przy ul. Poznańskiej tel. 600 956 442 

 

Druk: ZP MERKO 

ul. Tatrzańska 10 

84-230 Rumia 

tel. 58 671 20 66 

RADA PROGRAMOWA 

„NASZYCH SPRAW” 
Zbigniew Rachwald 

tel. kom. 609-22-31-57 

 

 

II LO W RUMI 
 

84 – 232 RUMIA, UL. STOCZNIOWCÓW 6, 

tel./fax. 67-12-917; tel. 67-18-307; e-mail:2lo@rumia.edu.pl 

 

OFERUJEMY:  

 Zindywidualizowany tryb nauki: możliwość wyboru 

przedmiotów wiodących, szeroka gama przedmiotów akademickich: 
nautyka, fizyka doświadczalna, encyklopedia UE, samorząd 
terytorialny w Polsce,  psychologia z pedagogiką, przedmioty 
artystyczne 

 Współpracę z prestiżowymi uczelniami: Nasi uczniowie mają 

możliwość nabywać wiedzę i zdobywać  umiejętności pod okiem 
kadry oraz korzystać z zaplecza naukowego takich uczelni jak: 
 AKADEMIA MORSKA W GDYNI, 

 SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE, 

 POLITYCHNIKA GDAŃSKA 

 Naukę języków w grupach uwzględniających poziom 

zaawansowania znajomości języka 

 Fakultatywne zajęcia z wychowania fizycznego: basen, 

taniec, gry zespołowe, sporty walki 

 Zajęcia z modelarstwa i cybernetyki informatycznej, 

wspierające proces nauki matematyki, fizyki 

i informatyki „Młody inżynier”, „Automatyka i robotyka” 

 Wymianę  uczniów z Lauf/Niemcy 

 Naukę w grupach międzyoddziałowych 

 Relacje oparte na partnerstwie i szacunku 

 

CZEKAMY NA WAS 

od 15 maja 2014 r. 

NASZE SPRAWY 
REDAKCJA: ul. Dąbrowskiego 56, 

tel. 58 679-57-00, e-mail: ns@smj-rumia.pl 
 

Ogłoszenia i reklamy przyjmuje Administracja Osiedla (pok. 30) w 
godzinach urzędowania biura Spółdzielni, ul. Dąbrowskiego 56, 
pok. 30, tel. 58 679-57-52. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów 
przesłanych materiałów, nie odpowiada za treść zamieszczonych 
materiałów i reklam oraz nie zwraca materiałów 
niezamówionych. 

RADNY RADY MIEJSKIEJ RUMI 

ALEKSANDER KUBINA 
 

zaprasza mieszkańców na dyżury 
 

w każdy pierwszy wtorek miesiąca w 
godz. 17.00-18.00 

Rumia, ul. Stoczniowców 7 (pawilon) - 
pomieszczenie Stowarzyszenia „Pomóż 
Sąsiadowi” 

ParkingRumia.pl 

 

Strzeżony    Zapraszamy !!! 

Monitorowany  tel. 796 147 140 

Ubezpieczony 

 

Parkuj u Nas – Korzystaj z Rabatów !!! 

 

10 nowych klientów otrzyma 

atrakcyjną cenę na abonament 

Reklama echo taxi 5x4 
cm 

mailto:ns@smj-rumia.pl
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NIEZWYKŁA KANONIZACJA 
 

 

Wielkim wydarzeniem dla Polski i Polaków była 
kanonizacja Papieża Jana Pawła II. W ocenie Kościoła to 
najwyższa godność, jaką może osiągnąć osoba ludzka w 
realizacji swojego człowieczeństwa. Przez akt 
kanonizacyjny staje się ona chwałą ołtarzy dla wierzących 
na całym świecie. 

Janowski Dom Kultury włączył się także w uczczenie 
„największego z rodu Polaków”. W piątek poprzedzający to 
znamienne wydarzenie zorganizował specjalny koncert 
zatytułowany „Kaszubi i górale Papieżowi”. W janowskim 
kościele wystąpił kaszubski chór Discantus z Gowidlina pod 
dyrekcją dr Sławomira Bronka oraz góralska kapela Hora 
ze Szczyrku. Było to szczególnego rodzaju dziękczynne 
„Te Deum laudamus” od Bałtyku po gór szczyty. Kaszubi 
zaprezentowali muzykę religijną w szerokim kontekście 

czasowym. Dwa utwory wykonali w języku kaszubskim. 
Górale natomiast zrobili swoistą retrospekcję papieskiego 
pielgrzymowania wśród ludzi gór. Ich koncert nacechowany 
był ogromnym ładunkiem emocjonalnym i 
charakterystycznym góralskim zaśpiewem, który udzielał 
się wyjątkowo licznie zgromadzonej publiczności. Nie 
mogło zabraknąć popularnej „Barki”, „Góralu, czy ci nie żal” 
oraz „Życzymy, życzymy”. Koncert zakończył wspólny 
śpiew „Apelu Jasnogórskiego” do melodii skomponowanej 
przez wielkiego rumianina, ks. Stanisława Ormińskiego. 

Jan Paweł II odcisnął głębokie znamię na ludzkości 
przełomu II i III tysiąclecia. Jego nauka wymaga ciągłego 
zgłębiania i naśladowania. Dla nas, Polaków, ważne jest 
pytanie, co by było, gdyby Go nie było. 

Leszek Winczewski 

 

TAKIEGO KONCERTU JESZCZE NIE BYŁO! 
 

Ponad 100 muzyków z Białorusi wzięło udział w 
koncercie zorganizowanym przez Dom Kultury SM 
"JANOWO". Stosownym miejscem, które mogło pomieścić 
tak liczny zespół, były wnętrza rumskiego Sanktuarium 
NMP Wspomożenia Wiernych.  

Wystąpiły dwa podmioty artystyczne: Państwowa 
Orkiestra Młodych Talentów Republiki Białoruskiej pod 
kierunkiem Nikołaja Makarewicza oraz Państwowa 
Młodzieżowa Orkiestra Cymbałowa pod kierunkiem 
Sergiusza Gładkiego. Symfoniczna orkiestra młodych 
talentów dała żywiołowy koncert, na który składały się 
utwory Piotra Czajkowskiego, Stanisława Moniuszki oraz 
Ludwika van Beethovena. Premierowo wykonano rapsodię 
na akordeon i orkiestrę symfoniczną, napisaną przez 
młodego polskiego kompozytora Igora Jankowskiego. Duże 
wrażenie wywarło wykonanie utworu „Ave Maria” przez 10 
skrzypaczek z towarzyszeniem rumskich organów. Aby 

dodać smaku i radości na bis zespół wykonał „Sokoły” oraz 
„Szła dzieweczka”. 

Z kolei historycznym można nazwać koncert orkiestry 
cymbałowej. Nigdy dotąd bowiem w naszym mieście nie 
zagrało jednocześnie ponad 20 cymbalistek z 
towarzyszeniem akordeonów i bałałajki. Cymbały to 
instrument 78 strunowy (takiego używał Jankiel z Pana 
Tadeusza), wymagający niezwykłej precyzji i szybkości 
uderzenia "jakby łyżeczkami" w leżące blisko siebie struny. 
Spotęgowany odgłos tak dużej ilości cymbałów daje jedyny 
w swoim rodzaju harmonijny dźwięk niedający się 
porównać z barwą innych instrumentów.  

Niech żałują wszyscy ci, którzy mogli, a nie skorzystali z 
możliwości obcowania z dojrzałą sztuką i wysublimowanym 
brzmieniem w wykonaniu młodzieży białoruskiej, która z 
ogromną pasją i zaangażowaniem pokazała wyżyny swojej 
artystycznej twórczości. 

Leszek Winczewski 

  

  


