




















































Patrząc na historię miasta Rumi, tę przedwojenną i powo-
jenną, mając na uwadze szczególnie rok 1954, kiedy Rumia 
otrzymała prawa miejskie po połączeniu miejscowości: Ru-
mia, Zagórze, Biała Rzeka, Szmelta i Janowo, to nietrudno za-
uważyć, że wielki wpływ na mieszkańców, nie tylko duchowy, 
miał i ma św. Jan Bosko. Ten wpływ św. Jana Bosko wiąże się 
z obecnością i działalnością Salezjanów (od 1937 roku), oraz 
Salezjanek (od 1973 roku), a także mieszkańców, czcicieli i 
naśladowców tego świętego (na polu wychowawczy, eduka-
cyjnym, kulturalnym, sportowym, czy duszpasterskim). Jed-
nym z dowodów na żywą i dobrą dla mieszkańców obecność 
św. Jana Bosko w Rumi poprzez duchowych synów i córki 
jest przyznany przez Radę Miasta pod numerem 1 - medalu 
"za zasługi dla miasta Rumi" jako "wyraz wdzięczności władz 
miasta i społeczeństwa za pracę w kształtowaniu postaw spo-
łecznych jej mieszkańców".

Dlatego propozycja, by św. Jana Bosko był Patronem Mia-
sta Rumi jest jak najbadziej uzasadniona. Postać tego święte-
go wychowawcy i nauczyciela młodzieży, założyciela Rodziny 
Salezjańskiej, wielkiego charyzmatyka jest powszechnie znana  
i wpisuje się w historię Rumi od roku 1937.

W początki obecności salezjanów w Rumi (1937) wpisuje się 
śmierć męczeńska salezjanina ks. Ignacego Błażewskiego, 
który mimo zagrożenia życia, po wybuchu II wojny światowej, 
został w Rumi z jej mieszkańcami, następnie aresztowany i za-
mordowany w Piaśnicy.

Po wojnie praca salezjańska nabrała rozmachu: parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego, Dom Dziecka (do roku 1960), 
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duszpasterstwo przy "kapliczce", a następnie powstanie para-
fii NMP Wspomożenia Wiernych (do roku 1984 wyłącznie sa-
lezjanie prowadzili duszpasterstwo parafialne w Rumi, potem 
powstały trzy kolejne parafie), oratoria, grupy parafialne i mło-
dzieżowe, katecheza przy parafii.

Po upadku komunizmu powstało salezjańskie szkolnictwo: 
przedszkole i szkoła podstawowa sióstr Salezjanek, gimna-
zjum i liceum salezjańskie, dom dziecka, ośrodki wychowaw-
cze. Widoczna jest obecność salezjanów w Rumi: przez sport 
(m.in. Salos), kulturę (Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. St. Or-
mińskiego, koncerty), formację (kongresy i sympozja o charak-
terze nawet ogólnopolskim), harcerstwo (ZHR).

Wspomnijmy jeszcze wybitnych salezjanów z Rumi i pracu-
jących w Rumi takich jak: ks. Stanisław Ormiński (twórca me-
lodii apelu jasnogórskiego, kompozytor, muzyk), ks. Henryk 
Skorowski (b. rektor UKSW w Warszawie), ks. Marek Chmie-
lewski (obecny przełożony wyższy salezjanów). Długa jest lista 
wybitnych mieszkańców Rumi związanych, w różnych okre-
sach swojego życia, z posługą salezjanów w Rumi.

Wartym podkreślenia jest oczywiście kult maryjny w Rumi 
związany z koronowanym obrazem Maryi Wspomożycielki  
i sanktuarium maryjnym. Tego wszystkiego, by nie było  
w Rumi, gdyby nie osoba św. Jana Bosko obecna w salezja-
nach, salezjankach, współpracownikach, byłych wychowan-
kach i mieszkańcach w różny sposób związanych z charyzma-
tem świętego kapłana.




