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Dnia 26IV br. w Wejherowie odbyła się manifestacja ekologiczna zorganizowana
Drzez Franciszkański Ruch Ekologiczny i Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku
)ddział w Wejherowie. W ten sposób uczciliśmy 3 rocznicę katastrofy elektrowni
atomowej w Czarnobylu. Manifestację poprzedziła uroczysta Msza św. koncelebrowa
na w Kościele karnym , podczas której homilię wygłosił ks.Daniel Nowak. UsłyszeLismy m.in.:
człowieku rodzi się ból prze
jawiający się w głośnym wypo
wiedzeniu NIE, gdy trzeba po
wiedzieć to NIE z* względu na
zagrożenie życia ludzkiego.
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Manifestacja jest prawem czło
wieka./.. ./
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La manifestacja płynie więc z
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sumienia człowieka. Tutaj nikt
nie nakazuje, wręcz przeciwnie,
wołano żeby było milczenie./.../!
Człowiek wierzący musi umieć
zwiedzieć NIE, gdy .występeje
zagrożenie. A świadomi jesteśmy,.
te ono właśnie występuje./*;.„/
"złowiek wierzący będzie szedł
łrogą zbawienia, jeżeli będzie
?rzebywał w zdrowym środowisku.
Istnieje więc potrzeba zatroskania o środowisko.*To zagrożenie nie z natury wypły
wa, ono wypływa przede wszystkim z błędów człowieka. Chrystus nas uczy, że wszel-i
-Lgrze.ch.__ ni e z - ze wną tr z pochodzi, ale wypływa z wnętrza człowieka. To zło spra
wia, że^człżwiek odwraca się od Boga. Chce być sam panem świata. Nie chce być
jodporządkowany nikomu i niczemu./.../
,
rako ludzie wierzący musimy wypowiedzieć się czy ta rzecz techniczna jest nam
)otrzebna? Może być dobrem dla nas? Szczególnie dla nas mieszkających w Wejhero
wie w pobliżu tejże elektrowni./.../
!y nie musimy znać przedmiotu. My nie musimy kończyć studiów energetycznych. Nam
:e szkoły są niepotrzebne. My jako katolicy musimy być zatroskani o środowisko
. prawa Boże! To, że żyjemy i potrafimy patrzeć na własne życie i uczestniczymy
i tym życiu, jest wystarczającym powodem żeby powiedzieć NIE wobec tejże elektrowr
w Żarnowcu, i powiedzie© także NIE wobec elektrowni ratomowych w Polsce.
’• Mszy św. na wiecu przed kobciołem 5-6 tys. osótf'^oświadczenia Franciszkańskiegc
Luchu.Ekologicznego w sprawie Żarnowca, odczytanego przez p. Jerzego Bałkę.
[ swoim przemówieniu przypomniał on fakty z awarii w Czarnobylu. Zauważył że w
żarnowcu ma pracować reaktor innego typu niż w Czarnobylu. Ma to być radziecka
wersja reaktora amerykańskiego, który pracował na Three Mile Island, pracował
le momentu aż stopił mu się rdzeń - było o tym głośno 10 lat tomu.11 Koszt budowy
żarnowca i Klempicza wraz z zagospodarowaniem odpadów wyniesie ok. 25 mld dolaró\ł
Zwolennicy mówią, że koszty będą niższe, ale to może się wiązać z tym, że stano- ‘
rimy darmową siłę roboczą oraz z gorsza jakością robót. Znanych mi jest kilka
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faktów pojawienia się projektów znacznie lepsze
go wykorzystania tej olbrzymiej sumy pieniędzy 2
zamiast topienia ich w elektrownię jądrową.
Każdy z tych'projektów zapewnia zaspokojenie nav,
szych potrzeb energetycznych, a ponadto pozwala,
na wydatne zmniejszenie zanieczyszczenia śr»d©______
wiska przez działające obecnie elektrownie kla
syczne. Elektrownia jądrowa nie zastąpi trują
cych dwutlenkiem siarki elektrowni węglowych,
~v .
* przeciwnie poprzez zamrożenie olbrzymich środ
ków finansowych uniemożliwi przestawienie przemysłu na mniej energochłonny, mniej
zagrażający środowisku naturalnemu./.../ Cd kilku miesięcy rozpowszechniane są
pogłoski o podjętej już decyzji o wstrzymaniu budowy Żarnowca, co ma być wzamian
itp. Jeżeli podjęto taką decyzję, to dlaczego jej się nie ogłasza? Dlaczego dyrek
cja elektrowni prowadzi energiczne akcje propagandowe, ostatnio min. wśród uezniov
szkół średnich Wejherowa."
Uchwałę Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z 25.II.1989 r
odczy
tał długoletni działacz Zrzeszenia p.Miron Lukowicz. Jest to druga uchwało
Z.G. ZKP w sprawie natychmiastowego zaprzestania budowy E.J.Żarnowiec, --dyź
pierwsza z czerwca 1986 r. przesłana do Sejmu i do Rządu PPL pozostała do dzisiaj
bez odpowiedzi. ZKP ubolewa nad degradacją środowiska naturalnego regionu Kaszub
i nie może się pogodzić ze sposobem i z samym faktem podjęcia decyzji o budowie
E.J.Żarnowiec /Bez konsultacji ze społeczeństwem/.
Uchwałę Walnego Zgromadzenia Wejherowskiego Oddziału KIK w Gdańsku z powodu nieo*e
becnosci na manifestacji przewodniczącego Zarządu Oddziału p.Jaremara Łukowicza
odczytał jeden z członków Zarządu p.Grzegorzjsc Hope. Uchwała ta wyraża probest
członków W.O. KIK w Gd. przeciwko kontynuacji budowy E.J.Żarnowiec.
W manifestacji wziął także udział p.Antoni Furtak - kandydat na posła,który powie
dział m.in.:
J r
"Szanowni Państwo,znam Wejherowo jak własną kieszeń, ponieważ spędziłem tutaj 16
lat mojego życia. Także nie jest mi on® obce. Wielu z was poznaję po twarzach. Mo
że me młodych, ale w średnim wieku napewno.Zebraliśmy się tutaj na manifestacji
przeciwka budowie elektrowni atomowej. Myślę, że większość z was jest przeciwko
budowie tej elektrowni. To co było tragedią w Czarnobylu może się stać tragedią
nas wszystkich. Nikt nie może dać 100 % gwarancji, że sytuacja taka nie powtórzy i
się u nas.Skutki tego byłyby nie do opisania. W zasięgu ewentualnego oddziaływanii
promieni radioaktywnych byłoby nie tylko Wejherowo ale również milionowe Trójmias
to. Dlatego ja,jako kandydat do Sejmu z ramienia "Solidarności", jestem przeciwny
rozwijaniu energetyki jądrowej. Problemy ekologii, a szczególnie ochrona środowis
ka naturalnego przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami, są jednym z wielu ce
lów "Solidarności" a zwłaszcza "Solidarności" Rolników Indywidualnych, którą reDziałania takie już podejmowaliśmy, m.in. nie dopuściliśmy do lokali—
zacji zakładów przetwórstwa ©dpadow przemysłowych na terenie wsi Barcz za Gdan-
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sKlem, Cdzie miały być przerabiane nie tylko odpady
^
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nież odpady przywiezione z Zachodu. Ka nasze szczęJci^°^f pr5emyfłU----ale• rówudaremniła h próbę. Zamiar zarobienia na odpadach nrLS* zdec^,wa?a ak^£
środowisko spalił na panewce. Było to możliwe d-iew? emysłowych skażających
przez mieszkańców tamtego terenu. Również SDrawapoparciu naszej akcji
trowni jądrowej w Żarnowcu powinna być sprawa ms w^ P+vfC^enia do buttówy el*
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Następnie ruszyła manifestacj

poprzedzona transparentem:
^ądaray likwidacji budowy E.J
2 A R N 0 W I E C ! ! !«
Pochód, w którym wzięło udzia
około 5 tyś. uczestników prze
szerował deptakiem, a następn
ulicami: Sienkiewicza, Zielori
Kwiatową, przez osiedle 1000cia, 0ś. Harcerskie i na koni
ulicą Czerwionki.
Najmłodsi uczestnicy orzemars
głośno skandowali ułożone prz<
siebie wierszyki typu:
"Żarnowiecki elementarz,
zaprowadzi nas na cment
oraz " Żarnowiec-gro bowiec."
Przynależność do " małej Ojczy;
Kaszub, Udowodniły hasłem :

”Na kaszubskiej naszej ziemi,
atomówki mieć nie chcemy.,ł
Starsi uczestnicy nieśli szereg transparentów
z hasłami: "Precz z Żarnowcem !” , "Atom-nie!".
Wśród uczestników byli też Kaszubi z okolic z
sparentami oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Ponoi
skiego, był także transparent Oddziału Wejherom
skiego Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdański
Podczas całego przemarszu wznoszono liczne, okc
cznosciowe hasła antyatomowe.Ułożono sobie takź
piosenkę : "Ole, ole , ole, ole
Żarnowiec NIE, Żarnowiec ŃIE!"
Manifestację zakończono na placu przed Liceum
wspólnym odśpiewaniem hymnu religijnego:
BOŻE COS POLSKĘ..,"
Najbardziej budującym i optymistycznym był fakt
udziału przekroju całego społeczeństwa Wejherów
i okolic, począwszy od małych dzieci poprzez do
rosłych na* seniorach skończywszy.
Na demonstrację przygotowano wiele haseł zaprez
tujemy państwu niektóre z nich:
"Energia atomowa
precz od Wejherowa!",
"Bez atomu
w naszym domu!",
"Elektrownia atomowa
i już nie ma Wejherowa!",
"Atomowej zguby
nie chcą mieć Kaszuby!",
"My nie chcemy biedy nowej
elektrowni atomowej!",
"Jeśli domek chcesz mieć nowy,
GLOSUJ
zbuduj schron antyjądrowy!"
"Lepszy sok owocowy,
niż reaktor atomowy!".
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Oddziału Wejherowskiego KIK-U w Gdańsku
Członkowie Oddziału V/ej her owski ego KIK w Gda
ńsku zgromadzeni ną Walnym Zebraniu, w poczuciu
odpowiedzialności za swój region, wzywają kompe
tentne władze do natychmiastowego wstrzymania
budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec.
Masz sprzeciw uzasadniają opinie wielu wybit
nych uczonych, autorytetów w dziedzinie energe
tyki jądrowej wielokroć wygłaszane na łamach
prasy, podczas odczytów i konwersatoriów, a os
tatnio także przy okazji obrad Okrągłego Stołu,
wyrażamy wątpliwość w jej celowość i obawę o
trudne do przewidzenia skutki ekologiczne, gos
podarcze i społeczne. Jako mieszkańcy ziemi wejherowskiej mamy szczególne prawo do wypowiedze
nia się w tej sprawie z powodu bezpośredniego
zagrożenia skutkami tego przedsięwzięcia. Szcze
ólnie niepokoi fakt, że decyzję o budowie E.J.
arnowiec podjęte zostały bez zapoznania się z
opinią najbardziej zainteresowanych, czyli lud
ności rsmieszkałej w najbliższy* otoczeniu Żar
nowca.
Za przerwanie* budowy E.J. w Żarnowcu przema
wia wiele względów: ekonomiczne, ekologiczne,
bezpieczeństwa opolic Żarnowca i Trójmiasta oraz aktualna sytuacja energetyki jądrowej w
świecie.
Uważamy, że po zatrzymaniu budowy E.J. Żarno
wiec należy przeprowadzić obiektywną, niezależ
ną ekspertyzę, która rozważy rozwiązania prob
lemów energetyki w Polsce na najbliższe 15-20
lat, a która powinna zostać podana do wiadomo
ści publicznej, w szczególności społeczeństwa
Kaszub*
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Oddział wejherowski KIK w Gdańsku

XX
Dnia 1 III br. grupa członków
zwyczajnych KIK-u w Gdańsku za
mieszkałych na terenie Ziemi Y/ej
herowskiej wystąpiła z inicjaty
wą powołania w Y/ejherowie oddzia
łu klubu. V/niosek w tej sprawie
został złożony na ręcę Prezesa
KIK-u w Gdańsku Mikołaja Kostec
kiego na Y/alnym Zebraniu klubu
dnia 12 III br. W imieniu tejże
grupy wystąpił M.Panek.
XX
Na zebraniu 15 III br. został
wybrany Tymczasowy Zarząd grupy
inicjatywnej Oddziału Wejherowa
skiego. Tymczasowym Przewodni
czącym został Jaromar Łukowicz.
XX
29 III br. Zarząd KIK-u w Gdań
sku podjął uchwałę o powołaniu
Oddziału KIK-u w Wejherowie z
terenem działania obejmującym
miasto i gminę Wejherowo oraz
miasto Redę. Na podstawie tej
uchwały Tymczasowy Zarząd Od
działu Wejherowskiego KIK-u zwo
łał na dzień 12 IV br. Walne
Zebranie Oddfciału.
XX
Dnia 12 IV br. odbyło się Wal
ne Zebranie Wejherowskiego Od
działu KIK-u w Gdańsku. Na tym

i

Zarząd Oddziału
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Obecny numer Wejherowskich Widnokręgów zamknię
to. dnia 5 V br.

zebraniu obecnych było 16 człon
ków zwyczajnych/na 20/. Wybrano
Przewodniczącego Oddziału, Któ
rym został Jaromar Łukowicz.
Wybrano także członków Zarządu,
którymi 'zostali:
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Grzegorz Hope
Marek Panek
Grzegorz Gaszta
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REDAGUJE ZESPÓŁ W SKŁADZIE : KATARZYNA SOBCZYNSKA , ADAM DUNST , MAREK DUNST ,
RADOSŁAW KAMINSKI , JARCMAR ŁUKOWICZ

Cena: 50(kosztu ukośne)
Nolno der!hi no ncz'no- pistna
m i V hicz tonz

