RUMIA

Rumia jest integralną częścią Małego Trójmiasta Kaszubskiego i stanowi atrakcję nie tylko dla mieszkańców sąsiednich
metropolii, ale też gości szukających na Pomorzu mniej
obleganych przez turystów miast. Przyświeca nam hasło
„Rumia – naturalnie pomysłowa”. Podejmujemy szereg działań, aby naprawdę tak było, realizując wiele projektów inwestycyjnych oraz prospołecznych. Rumianie to doceniają, o czym może świadczyć między innymi rosnąca liczba
mieszkańców. Widzimy też zainteresowanie osób, które
przyjeżdżają do nas z miejsc oddalonych o dziesiątki oraz
setki kilometrów, a dla gospodarza ogromnym komplementem jest usłyszeć od gościa – „czuję się tu jak
w domu”. Niemożliwe jest jednak opisanie w kilku zdaniach tego, co czeka na Państwa w naszym mieście,
dlatego gorąco zachęcam do zapoznania się z folderem
oraz osobistego odwiedzenia Rumi.
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi

Rumia constitutes an integral part of the Kashubian Tricity, and is an attraction not only for the inhabitants of neighbouring metropolises but also
for visitors seeking cities less crowded with tourists in Pomerania. We are
driven by motto “Rumia – resourceful by nature”. We take a number of
actions to make sure it is true, implementing a number of investments and
social projects. Rumia residents appreciate that, which may be reflected by
such factors as the growing number of inhabitants. We also see the attention of people who come to us from places distant by tens and hundreds
kilometres. It is a great compliment for the host to hear a visitor say, “I feel
at home here”. However, it is impossible to use a few sentences to describe
what awaits you in our , and therefore I strongly encourage you to read the
folder and visit Rumia in person.
Michał Pasieczny, the Mayor of Rumia
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HISTORIA RUMI
TO OPOWIEŚĆ WYJĄTKOWA…
Historia Rumi to opowieść wyjątkowa. Pierwsi ludzie pojawili się na ziemiach
współczesnego miasta prawdopodobnie już 10 tysięcy lat temu, kiedy okolica bardziej przypominała tundrę niż znane nam dzisiaj zielone wzgórza i zabudowane doliny.
Pod koniec I w. p.n.e. na terenie dzisiejszej Starej Rumi istniały duże osady produkcyjne.
Ludzie, którzy je zamieszkiwali, przedstawiciele kultury oksywskiej, pozostawili po sobie
ogromne cmentarzysko, w obrębie którego archeolodzy odnaleźli bezcenne artefakty.
Słowo „Rumia” pojawiło się po raz pierwszy w dokumencie wydanym w XIII w. przez księcia Świętopełka
Gdańskiego. Wieś o tej nazwie była własnością cystersów. Zakonnicy pozostawili po sobie wiele śladów
– w tym gotycki kościółek przy dzisiejszej ulicy Kościelnej.
W pobliżu Rumi z czasem zaczęły pojawiać się nowe miejscowości: Zagórze, Szmelta, Biała Rzeka czy Janowo.
Wydarzeniem przełomowym dla nich wszystkich była budowa pierwszej linii kolejowej w II połowie XIX w. tory
przecięły senne dotychczas wsie, wprowadzając Rumię w wiek żelaza i pary.
Dzięki tej inwestycji Zagórze i Szmelta wkrótce zmieniły się w kurort, do którego przybywali letnicy z całej
Europy. Korzystali oni z dobrodziejstw Doliny Zagórskiej Strugi – szlaków spacerowych, hoteli, wieży widokowej,
leśnej restauracji.
11 listopada 1918 r. Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. W kolejnych latach w pobliżu narodziła
się Gdynia, polskie okno na świat, a w Rumi powstało lotnisko, z którego korzystali wielcy tego czasu, m.in.
prezydent Ignacy Mościcki.
W czasie II wojny światowej okupanci zniszczyli dorobek pokoleń. Rumia w wizji nazistów miała być przede
wszystkim zapleczem produkcyjnym Luftwaffe oraz twierdzą osłaniającą Gdynię. Z tego czasu pochodzą
pozostałości baterii przeciwlotniczej na Górze Markowca.
Boje o Rumię i Zagórze toczyły się zarówno we wrześniu 1939 r., jak i w marcu 1945 r. Zginęło w nich wielu
żołnierzy. Ich mogiły odnaleźć można w pobliskich lasach.
Po wyniszczającej okupacji i latach odbudowy – 7 października 1954 r. Rumia otrzymała prawa miejskie.
Z połączenia Rumi, Zagórza, Szmelty, Białej Rzeki, Janowa i Lotniska powstał organizm miejski. Mieszkańcy
Rumi szybko podjęli dzieło swoich poprzedników. W latach 60. i 70. XX w. realizowano dziesiątki inwestycji.
To wówczas powstały nowe drogi, budynki użyteczności publicznej, rozwinęło się budownictwo
mieszkaniowe.
W czasy III Rzeczpospolitej miasto wkroczyło jako jedno z największych, najszybciej rozwijających
się i najgęściej zaludnionych w regionie. Nowe pokolenia mieszkańców Rumi, poprzez swoją
energię, poczucie tożsamości i chęć pracy na rzecz społeczeństwa, zapisują kolejne
piękne karty wspólnych dziejów. Dla dobra swojego i przyszłych pokoleń.
Prezydent Mościcki w Rumi w 1938 r.
President Mościcki in Rumia in 1938
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Przedwojenna stacja benzynowa państwa Kulling
The Kullings’ pre-war petrol station

Młyn Kuptzów (Weinerów) na Zagórskiej Strudze
The Kuptzes’ (the Weiners’) Mill on the Zagórska Struga Stream

Ul. Kościelna na przedwojennej pocztówce
Kościelna Street depicted on a pre-war postcard

Budowa kościoła
Podwyższenia Krzyża Św. 1913–1918
The construction of the Church of the
Exaltation of the Holy Cross. 1913–1918

Samolot Hanriot H-28 na lotnisku w Rumi
Hanriot H-28 plane at Rumia airport

Góra Markowca zimą
Góra Markowca Hill in winter
Panorama Rumi w czasach PRL
A panorama of Rumia in time of the
People’s Republic of Poland

Przedwojenny dworzec Rumia-Zagórze
Pre-war Rumia-Zagórze railway station

Kościół ewangelicki z XIX w.
A 19th c. evangelical church
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THE HISTORY OF RUMIA
THIS IS A SPACIAL TALE…
The history of Rumia is a special tale. Presumably, first settlers had already appeared
on these lands 10,000 years ago when the area was more similar to tundra than the familiar green hills and developed valleys.
It was at the end of the 1st c. BC that big, production-oriented settlements existed in place of present
day Stara Rumia. Those people, representatives of Oksywie culture, left behind a huge cemetery where
hundreds of invaluable artefacts were found in the 1950’s.
The word “Rumia” was first used in a document issued in the 13th century by Duke Swietopelk II. The village of
that name was a Cistercian property. The friars left numerous traces, including a little Gothic church situated in
present day Kościelna Street
Over time new villages started to appear in Rumia vicinity: Zagórze, Szmelta, Biała Rzeka or Janowo. A breakthrough
was the construction of the first railway line in the 2nd half of the 19th century. Tracks crossed the sleepy villages,
introducing Rumia into a century of iron and steam.
It was thanks to the investment that Zagórze and Szmelta soon turned into resorts visited by holidaymakers from
all over Europe. They enjoyed the benefits of the Zagórska Struga Stream Valley – walking trails, observation towers,
forest restaurants and health resorts.
The Republic of Poland regained independence on 11th November 1918. When the period of 1918–1939 marked the
foundation of Gdynia, the Polish window to the world, it was in Rumia that an airport was established to provide
services to the great people of that time, e.g. President Ignacy Mościcki.
In time of World War II the occupiers destroyed the heritage of generations. According to the Nazis, Rumia was
supposed to be, in particular, the Luftwaffe production base and the stronghold defending Gdynia. The remnants
of an anti-aircraft battery on Góra Markowca Hill date back to that period. Fights for Rumia and Zagórze took place
in March 1945, triggering deaths of many soldiers. Their graves may be found in nearby forests.
Following the devastating occupation and years of reconstruction, Rumia was granted civic rights on 7th October
1954. Rumia, Zagórze, Szmelta, Biała Rzeka, Janowo and the Airport merged into one urban organism.
The inhabitants of Rumia soon engaged in the work of their predecessors. Tens of investments were completed
in 1960’s and 70’s: new roads, public utility buildings and residential buildings. The entered the era of the Third
Republic as one of the biggest, fastest growing and most densely populated cities in the region.
Due to their energy, sense of identity and willingness to work for the benefit of the society, new generations of Rumia
inhabitants add consecutive chapters to the common history. For the sake of themselves and the generations to come.
Pocztówka z hotelem z 1903 r.
A 19th c. postcard depicting a hotel
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Koło młyńskie
A mill whell

Rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

8 Cavalry Captain Witold Pilecki Roundabout

Rumia z lotu ptaka
A bird’s eye view of Rumia

Park przy Miejskim Domu Kultury
The Park next to the Municipal Cultural Centre
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RUMIA
POMYSŁOWA I NOWOCZESNA
Od 7 października 1954 r. – czyli dnia, w którym Rumia uzyskała prawa miejskie –
w gminie wiele się zmieniło. Miasteczko stało się największym polskim miastem niebędącym stolicą powiatu. Jakie działania powodują, że Rumia przestała być postrzegana
jako sypialnia Trójmiasta?

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE OD LAT
Wyznacznikiem nowoczesności są realizowane i planowane inwestycje: węzły integracyjne (m.in. budowa
tunelu łączącego dwie części miasta wraz z infrastrukturą dodatkową), przyjazne środowisku miejsca do
wypoczynku i rekreacji oraz infrastruktura rowerowa, m.in. stacje rowerowe MEVO – największego systemu
roweru miejskiego w Europie. Z kolei tor rolkowo-rowerowy, ścianka wspinaczkowa z wieżą widokową, góra
saneczkowa, wybieg dla psów i park linowy – to tylko niektóre z planowanych efektów rewitalizacji Zagórza
i Wzgórza Markowca. W mieście powstają też mieszkania komunalne, a leżący odłogiem przez ponad 20 lat
obszar stał się atrakcyjnym terenem inwestycyjnym.

KIERUNEK – EKOLOGIA
Ważnym dla gminy kierunkiem rozwoju jest ekologia. Jakość powietrza na terenie miasta ulega
stopniowej poprawie, m.in. dzięki rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej oraz montażowi
elektrofiltrów kominowych. Rumia współpracuje na tym polu z innymi samorządami, bierze udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, a także wprowadziła
bezpłatne przejazdy autobusowe dla dzieci i młodzieży.

MIESZKAŃCY NAJLEPSZĄ WIZYTÓWKĄ
Od lat regularnie wzrasta liczba mieszkańców Rumi, a lokalny patriotyzm
staje się coraz bardziej zauważalny. Miejska społeczność chętnie podejmuje charytatywne działania, uczestniczy w Budżecie Obywatelskim,
honorowo oddaje krew, a nawet wspólnie sprząta miasto.

DLA CIAŁA I DLA DUCHA
Pomimo braku znaczących atrakcji turystycznych, tysiące osób, również spoza regionu, przyciągają cykliczne imprezy, takie jak Lotto Duathlon Energy
czy Marcin Gortat Camp. Sporym zainteresowaniem cieszy się również „Lipiec w Rumi”
– letni cykl, w ramach którego bezpłatnie
występują gwiazdy polskiej estrady.
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RUMIA
CREATIVE AND MODERN
The commune has changed considerably since 7th October
1954, the day of granting civic rights to Rumia. The city has become the biggest Polish city which is not the capital of a poviat. What
actions make Rumia cease to be perceived as the bedroom of the Tricity?

THE LARGEST INVESTMENTS FOR YEARS
Modernity is determined by the planned and implemented investments: transport
hubs (e.g. the construction of a tunnel connecting two parts of the city, and the auxiliary infrastructure), eco-friendly leisure and relaxation venues as well as cycling facilities,
such as MEVO bicycle stations – the largest municipal bike system in Europe. However,
a cycling and skating trail, climbing wall with an observation tower, toboggan hill, run for dogs
and rope park are only a few of the planned results of the revitalisation of Zagórze and Wzgórze
Markowca Hill. Moreover, municipal flats are being constructed in the city, and the place, idle for
more than 20 years, has become an attractive investment area.

ORIENTATION – ECOLOGY
Ecology is an important direction of the commune development. The air quality within the
city area is gradually improving, e.g. owing to the extension of the municipal heating network and installation of electrofilters. In this area Rumia cooperates with other self-governments, participates in the European Week of Sustainable Transport, as well as has
introduced free bus rides for children and youth.

RESIDENTS – THE BEST SHOWCASE
The number of Rumia inhabitants has been on the increase for years,
and the local patriotism is getting more and more noticeable. The
urban community is ready to undertake charity actions, participate
in the Civic Budget, donate blood voluntarily, or even clean the
city together.

FOR THE BODY AND FOR THE SOUL
Despite the shortage of major tourist attractions,
thousands of people, also from outside the region, are attracted by cyclic events, such as
Lotto Duathlon Energy or Marcin Gortat
Camp. “July in Rumia”, a summer cycle
during which Polish music stars perform free, attracts strong interest
as well.
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MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
SPORTOWA STRONA MIASTA
Światowej rangi zawody sportowe, różnorodne imprezy masowe oraz
występy znanych w całej Polsce artystów – to tylko niektóre z atrakcji,
które oferuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. Co powoduje,
że jednostka jest tak wyjątkowa?

GOTOWI NA WSZYSTKO
Głównym obiektem rumskiego MOSiR-u jest nowoczesna hala widowiskowo-sportowa,
mogąca pomieścić do tysiąca widzów. Innowacyjne rozwiązania techniczne oraz profesjonalna instalacja nagłośnieniowa zapewniają wysoki standard obsługi wydarzeń oraz szeroki wachlarz
możliwości wykorzystania obiektu. Powierzchnia boiska halowego oraz jego wyposażenie powodują,
że w ciągu kilku minut można je dostosować do dowolnej gry zespołowej, na przykład siatkówki, piłki
ręcznej, koszykówki, piłki halowej czy unihokeja. Oprócz hali widowiskowo-sportowej, MOSiR dysponuje
także zmodernizowanym w 2019 roku stadionem z bieżnią tartanową oraz krytą pływalnią. Ponadto ośrodek
zarządza kilkoma boiskami.

GWIAZDY SPORTU I NIE TYLKO
Co roku na terenie MOSiR-u organizowany jest Marcin Gortat Camp, a turnieje koszykówki „rumskiego NBA” mają
tradycję sięgającą 1997 roku. Liczną publiczność gromadzi też Puchar Świata Zawodowców i Niepełnosprawnych
w Armwrestlingu „Złoty Tur” oraz widowiskowe zawody strongman. Jednostka jest także organizatorem cyklu
imprez w ramach „Grand Prix w tenisie stołowym” oraz otwartych mistrzostw miasta w tej dyscyplinie. Oprócz
tego ośrodek jest miejscem rozgrywek w ramach memoriałów ku pamięci osób zasłużonych dla rumskiego
środowiska sportowego. W ofercie nie brakuje także występów gwiazd estrady, takich jak: Maryla Rodowicz,
Krzysztof Krawczyk, Mrozu czy Bajm.

MUNICIPAL SPORTS AND
RECREATION CENTRE
SPORT SIDE OF CITY
World class sports competitions, a variety of mass events as well as performances of
artists known all over Poland are only a few of the attractions offered by the Municipal Sports
and Recreation Centre (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; MOSiR) in Rumia. What makes the
complex so special?

READY FOR EVERYTHING

The main facility of Rumia MOSiR is the sports and entertainment hall with the capacity of up to a thousand spectators. Innovative technical solutions and professional sound system ensure high standard of
event service as well as a wide range of possibilities to use the complex. The area of the indoor court and
its equipment facilitate their prompt adjustment to team games such as volleyball, handball, basketball,
indoor football or floor ball. Except the sports and entertainment hall, MOSiR has a stadium, modernised
in 2019, with a tartan racetrack and indoor swimming-pool. Moreover, the complex manages a few playing
fields.

SPORT STARS AND MORE

Marcin Gortat Camp is organised annually in the MOSiR area, and the tradition of basketball tournaments of
“Rumia NBA” date back to 1997. Wide audience is also attracted by “Złoty Tur” World Cup of Professionals and
Disabled in Armwrestling, as well as Strongman spectacular competitions. The entity is also the organiser of a
cycle of events connected with “Grand Prix in table tennis”, as well as open world competitions in this discipline.
Moreover, the centre is the venue of games played under memorials in honour of people distinguished for
Rumia sports environment. What the offer also covers is performances by artists, such as Maryla Rodowicz,
Krzysztof Krawczyk, Mrozu or Bajm.
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Trening z Ewą Chodakowską
A training with Ewa Chodakowska

Puchar Świata w Siłowaniu na Ręce
World Cup in Armwrestling

Duathlon Rumia
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Mistrzostwa Polski w Tańcu
Polish Dance Championships

Turniej Rugby
A Rugby tournament

Marcin Gortat Camp
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STACJA KULTURA
CZYTELNICZA STRONA MIASTA
Stacja Kultura – laureatka prestiżowego konkursu na najpiękniejsze wnętrze w kategorii bibliotek jednoprzestrzennych Library Interior
Awards 2016 organizowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek (ALA – American Library Association) oraz Światowe Stowarzyszenie Architektów Wnętrz (IIDA – International Interior Library Design Association).
Czytelnicza rekordzistka. Ikona wizerunku miasta. Powstała z potrzeby ratowania
zrujnowanego dworca kolejowego, a także poszerzenia bazy kulturalnej w Rumi. Stacja
Kultura zapoczątkowała nowy trend w rewitalizacji przestrzeni zaniedbanych, w szczególności dworców kolejowych, jak i w sposobie kreowania wizerunku biblioteki.

WSZYSTKO W JEDNYM
Stacja Kultura pełni funkcję biblioteki głównej i wraz z trzema filiami tworzy sieć wypożyczalni książek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi. Szybko zyskała uznanie mieszkańców, gości, a także jurorów konkursów
krajowych i zagranicznych.
Społeczny charakter miejsca, przyjazny stosunek do użytkowników oraz bogata oferta edukacyjna i kulturalna
sprawiają, że Stacja Kultura odnotowuje rekordowe wzrosty liczby czytelników i odwiedzin.
W trzypoziomowym obiekcie zaplanowanym jako nowoczesne centrum kultury, najważniejsza pozostaje przestronna biblioteka, którą podzielono na różnorodne strefy: wypożyczalnię książek, czytelnię prasy, strefę
komputerów i multimediów, stanowiska do cichej pracy, strefę dla dzieci oraz miejsca relaksu. Jest też strefa
ekspozycji obrazów.

DRZWI SZEROKO OTWARTE
Oferta Stacji Kultura znacznie wykracza poza standardową ofertę biblioteczną. Regularnie odbywają
się tutaj spotkania autorskie, wystawy, koncerty, spektakle teatralne, festiwale i przeglądy literackie, konferencje oraz wykłady. W Stacji rezydują organizacje pozarządowe, grupy hobbystyczne, a także samodzielni twórcy z autorskimi projektami czy warsztatami, którzy poszerzają
ofertę kulturalną. Stacja Kultura jest atrakcyjnym miejscem dla użytkowników w każdym
wieku i o różnym statusie społecznym.

SŁOWA I LICZBY
Co czwarty mieszkaniec Rumi jest aktywnym czytelnikiem Biblioteki. 171 tys.
wypożyczonych książek, e-booków i audiobooków, 140 tys. odwiedzin rocznie plasuje Rumię wśród rekordzistów czytelnictwa. 17 tys. uczestników wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pokazuje
skalę aktywności Stacji Kultura. Zainteresowanie działalnością biblioteki potwierdza 125 tys. wejść na stronę internetową w ciągu roku.

STACJA KULTURA
READER SIDE OF CITY
Stacja Kultura is the winner of Library Interior Awards 2016, a prestigious
contest for the most beautiful interior, organised by the International Interior
Library Design Association (IIDA) and the American Library Association (ALA), in
the category of single-space libraries.
It’s a record-breaker in terms of reading results. An icon of the city image. Created for
the needs of saving the derelict railway station and expansion of the cultural base in Rumia.
Stacja Kultura initiated new trends both in the revitalisation of neglected areas, in particular
railway stations, and in the way of creating the image of the library.

ALL IN ONE
Stacja Kultura performs the function of the main library and, with its three branches, it creates a network of
libraries of the Municipal Public Library in Rumia. Soon it gained recognition among the residents, visitors as
well as jurors of national and international contests.
The social nature of the place, friendly approach to the users as well as the rich educational and cultural offer
make Stacja Kultura face record-breaking increase in the number of readers and visits.
Invariably, the spacious library is the most important part of the three-storey facility arranged as a modern
cultural centre and divided into diverse sections: the library, press reading room, computer and multimedia
area, silent work space, children’s area and relaxation area. There is also a painting exhibition section.

DOOR WIDE OPEN
The offer of Stacja Kultura goes well beyond the standard library offer. There are regular meetings with
authors, exhibitions, concerts, theatre performances, festivals and literary reviews, conferences and
lectures. The facility houses non-governmental organisations, hobby groups, as well as provides
space for independent artists with their original projects or workshops, who extend the cultural
offer. Stacja Kultura is an attractive place for people at all ages and of different social status.

WORDS AND NUMBERS
Every fourth Rumia resident is an active reader of the Library books. 171,000 borrowed books, e-books and audiobooks, as well as 140,000 visits a year make Rumia
produce one the best reading results. 17,000 participants of cultural and educational events for children, youth and adults prove the extent of Stacja Kultura
activity. The interest in the Library activity is confirmed by 125,000 visits to
the website a year.
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MIEJSKI DOM KULTURY
ARTYSTYCZNA STRONA MIASTA
Tysiące widzów i dziesiątki imprez, a wszystko w rękach grupki
pracowników. Tak każdego roku wygląda działalność Miejskiego Domu
Kultury w Rumi. Instytucja wciąż się rozwija i proponuje kolejne sposoby
na spędzanie wolnego czasu.

NIEZWYKŁY BUDYNEK
„Dworek pod lipami” – tak nazywają Miejski Dom Kultury w Rumi sami
mieszkańcy – to odrestaurowany klasycystyczny dworek z przełomu XVIII
i XIX w., pięknie wkomponowany w park nad Zagórską Strugą.
Tu historia miesza się z zapachem olejnych farb, muzyką i teatrem.
Na piętrze mieści się wystawa „Dzieje Rumi”, gdzie pośród zdjęć
przodków, kaszubskich wzorów oraz kolekcji krzyżackich
monet, leży liczący ponad 2000 lat szkielet.
MDK jest też siedzibą wielu organizacji pozarządowych,
które rozwijają swoją działalność na rzecz
rumskiej społeczności. Najliczniejsze grupy
stanowią lokalny Oddział Związku Emerytów
i Rencistów oraz przedstawiciele tutejszego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ
DLA SIEBIE
W dworku można odpocząć, spotkać przyjaciół,
zyskać wiedzę, rozwinąć się poprzez udział w zajęciach
i warsztatach, a także przybyć jako widz na koncerty,
wernisaże, wieczorki poetyckie, spektakle teatralne czy kabarety.
Repertuar MDK-u jest rozbudowany, a autorskie projekty edukacyjnoartystyczne wpisały się na stałe w kalendarz miejskich imprez, są to
m.in. „Rumski wokal”, „Wierszogadanie” czy „Lekcje z kulturą”.
Z kolei grupa teatralna „Teatr MDK-u”, zrzeszająca zawodowych aktorów
i reżyserów, tworzy dla rumskiej społeczności spektakle na wysokim poziomie.

KASZUBSKI AKCENT
Promocja kultury kaszubskiej jest jednym z głównych zadań rumskiego
MDK-u. Różnorodne konkursy dla dzieci, nawiązujące do kaszubszczyzny,
uczą młode pokolenia lokalnej tradycji oraz uświadamiają im, w jakim
miejscu mieszkają. Chór Kaszubski „Rumianie” reprezentuje miasto
na festiwalach i konkursach, a także uświetnia swoimi występami
miejskie imprezy.
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MUNCIPAL CULTURAL CENTRE
ARTISTIC SIDE OF CITY
Thousands of spectators and tens of event, all of which in the hands of a small group of workers. This is how
the activity of the Municipal Cultural Centre in Rumia looks like every year. The institution is still developing
and offering consecutive ways of spending free time.

UNIQUE BUILDING
“Linden Tree Manor” is how the Municipal Cultural Centre (Miejski Dom Kultury; MDK) in Rumia is referred to
by the residents. It is a reconstructed classicist manor house from the turn of the 18th and 19th century, which
scenically blends in with the park on the Zagórska Struga Stream.
It is here that the history combines with the smell of oil paints, music and theatre. The first floor houses
exhibition “The History of Rumia”, where, among the photos of ancestors, Kashubian patterns and
collections of Teutonic coins, lies a skeleton which is more than 2000 years old.
The MDK is also the seat of many non-governmental organisations which develop their
activity for the benefit of Rumia community. The most numerous groups are the local
Branch of the Association of Old-age Pensioners and Disability Pensioners and the
representatives of the local University of the Third Age.

THERE IS SOMETHING INTERESTING FOR EVERYONE
HERE
What you can do in the manor is have a rest, meet friends, gain knowledge,
develop through participation in classes and workshops, as well as go to
concerts, private viewings, poetry evenings, theatre performances and cabarets.
The repertoire of the MDK is abundant, and original educational and artistic projects
have become a permanent part of the calendar of the city events, among which are
“Rumski wokal”, “Wierszogadanie” or “Lekcje z kulturą”.
“Teatr MDK-u”, a theatre group of professional actors and directors creates high-level
performances for the community of Rumia.

A TOUCH OF KASHUBIA
Promoting Kashubian culture is one of the main responsibilities of Rumia’s MDK. Diversified
contests for children, which refer to Kashubia, teach young generations local tradition,
and make them aware of what kind of place they live in. “Rumianie”, the Kashubian
choir represents the city at festivals and contests, and dignifies city events with its
performances.
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Jarmark Świąteczny
Christmas Fair

Kino Letnie
Summer cinema

Koncerty plenerowe
Open-air concerts

Rumskie Spotkania Muzyczne
Rumia Music Meetings

Koncert Kolęd
Christmas Carol Concert

Festiwal Muzyki Religijnej
im. ks. Stanisława
Ormińskiego
Rev. Stanislaw Orminski
Festival of Religious Music

„Lipiec w Rumi”
“July in Rumia”
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KASZUBI W RUMI
KASZUBSKA STRONA MIASTA
„Nie ma Kaszub bez Polonii – a bez Kaszub Polski”. W tym
powiedzeniu Hieronima Derdowskiego zawarta jest cała kaszubska tożsamość. Od wieków ziemia kaszubska wydaje na świat wybitnych
polityków, pisarzy, poetów, publicystów, żołnierzy i sportowców. Polskich i kaszubskich patriotów, którzy oddają swojej dużej i małej ojczyźnie wielkie zasługi.
Według badaczy Kaszubi wywodzą się od autochtonicznej ludności pomorskiej. Ich
praprzodkami byli Pomorzanie, którzy już w dobie wczesnego średniowiecza zamieszkiwali
dzisiejsze Pomorze Gdańskie i wschodnią część Pomorza Zachodniego. Kaszubi są więc w północnej
Polsce gospodarzami i swoją ojczystą ziemię traktują z dbałością godną gospodarzy.
Obecni są we władzach samorządowych, organizują liczne wydarzenia kulturalne oraz uczestniczą
w kampaniach społecznych. Najbardziej widocznym przejawem kaszubskiej kultury jest kaszëbskô mòwa,
jedyny w Polsce uznany prawnie język regionalny. Znacząca obecność kultury kaszubskiej w przestrzeni miejskiej
to w dużej mierze zasługa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Każdego roku organizuje ono liczne konkursy,
seminaria, konferencje, warsztaty i inne wydarzenia poświęcone lokalnej kulturze.
Kaszubszczyzna obecna jest także w Rumi. W szkołach organizowane są dodatkowe lekcje języka kaszubskiego.
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Rumi wydaje czasopismo „Rëmskô Klëka”, od ponad 25 lat organizuje
Jarmark Kaszubski oraz jest inicjatorem wielu przedsięwzięć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dzięki ich staraniom
niektóre lokalne ulice, obok polskich, noszą nazwy kaszubskie.
Ta wyjątkowa aktywność doceniona została w 2017 r., wówczas Rumia była gospodarzem XIX Światowego Zjazdu
Kaszubów, największego tego typu wydarzenia promującego kulturę kaszubską.

THE KASHUBIANS IN RUMIA
KASHUBIAN SIDE OF CITY
“There is no Kashubia without Polish community – and no Poland without Kashubia”. This saying by Hieronim
Derdowski includes the whole Kashubian identity. For centuries the Kashubian Land has given birth to outstanding politicians, writers, poets, publicists, soldiers, sportspeople. Polish and Kashubian patriots who significantly
contribute to their little and big fatherland.
According to researchers, the Kashubians derive from indigenous Pomeranians. Their ancestors were the
Pomeranians who, already in the early Middle Ages, inhabited present day Gdańsk Pomerania and the eastern part
of Western Pomerania. Thus, Kashubians are the hosts in northern Poland, and, as hosts, they treat their fatherland
with due care.
They are present in local governments, they organise numerous cultural events and participate in social campaigns.
The most visible manifestation of Kashubian culture is kaszëbskô mòwa, the only regional language legally recognised
in Poland. The considerable presence of Kashubian culture in urban space is
largely due to the Kashubian-Pomeranian Association. It annually organises
a number of contests, seminars, conferences, workshops and other events
related to the local culture.
The Kashubian identity is present in Rumia as well. Schools organise extracurricular Kashubian language classes. The Kashubian-Pomeranian Association,
a branch in Rumia, publishes journal “Rëmskô Klëka”, has been the organiser
of the Kashubian Fair for over 25 years, and initiator of numerous educational
projects for children and youth. It is owing to their effort that some local streets
bear both Polish and Kashubian names.
This unique activity was recognised in 2017 when Rumia hosted the 19th World
Congress of Kashubians, the greatest event of this kind promoting Kashubian
culture.

