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              1 listopada
     W Polsce i we Włoszech                Witamy w pierwszym numerze 

                             naszej gazety.

redakcja

Witamy w pierwszym
numerze Rumianki. O
czym będziemy pisać?
 O sprawach trudnych,
ważnych i ciekawych. 

Gazetę tworzyć będą: Julia
Rosinke, Kasia Płońska,
Julia Przyborowska,
Weronika Orłowska oraz
Cezary Maj, Aleksander
Baldauf i  Łukasz
Kiełczyński

Jeżeli w naszej szkole
zdarzy się coś ciekawego,
a Ty chcesz współtworzyć
Rumiankę napisz do nas,
na  adres
liceumrumia2@gmail.com
na pewno to opublikujemy.

A w tym numerze możecie
przeczytać :

o tradycji związanej z
pierwszym listopada w
Polsce i we Włoszech,

o tym jak przełamywać
barier,
 o wizycie niezwykłego
wolontariusza.

                Zapraszamy

We Włoszech również
obchodzone jest to święto
tak jak w Polsce.
Wszystkich Świętych to po
włosku Ognissanti lub Tutti i
Santi jest to dzień wolny od
pracy czyli giorno festivo tak
samo jak i w Polsce i jest
powiązany z zaduszkami
czyli mowa tu o
Commemorazione dei
defunti odwiedza się wtedy
cmentarze czyli cimiteri i
wraz z rodzinami chodzi się
na msze wspominać
zmarłych oraz modlić się za
ich dusze, ale zdecydowanie
nie obserwuje się takich
tłumów jak w Polsce. Dla
Włochów bardzo ważnym
aspektem jest spotkanie z
rodziną i to jak będzie
przebiegać.

Pierwszy listopada jest bardzo ważnym dniem dla Katolików
na całym świecie. Uroczystość ta jest ku czci wszystkich
świętych męczenników, którzy już zmartwychwstali do
życia wiecznego, lecz w tym dniu przypomina się nie tylko o
ludziach oficjalnie uznanych za świętych, ale wszystkich,
których życie było przepełnione dobrocią i świętością. Tego
dnia ludzie wraz z całymi rodzinami odwiedzają groby
swoich bliskich i uczęszczają na msze święte po to, aby 
wspominać ich. palą znicze, a groby dekorują kwiatami.We
Włoszech również obchodzone jest to święto tak jak w
Polsce. Wszystkich Świętych to po włosku Ognissanti lub
Tutti i Santi jest to dzień wolny od pracy czyli giorno festivo
tak samo jak i w Polsce i jest powiązany z zaduszkami czyli
mowa tu o Commemorazione dei defunti odwiedza się wtedy
cmentarze czyli cimiteri i wraz z rodzinami chodzi się na
msze wspominać zmarłych oraz modlić się za ich dusze,
ale zdecydowanie nie obserwuje się takich tłumów jak w
Polsce. Dla Włochów bardzo ważnym aspektem jest
spotkanie z rodziną i to jak będzie przebiegać.
Nieodłącznym elementem jest uczta. Zazwyczaj jest to
kolacja gdzie cała rodzina zbiera się przy stole, aby 
spożywać posiłek. Towarzyszą im przy tym długie
rozmowy. Święto Zmarłych jest tak samo obchodzone jaki w
Polsce, różni się jedynie niektórymi zasadami, które panują
w danej rodzinie lub części kraju.

Simona Letizia klasa 1

Podsumowując, Święto
Zmarłych jest tak samo
obchodzone jaki 
i w Polsce, różni się
jedynie niektórymi
zasadami, które panują
w danej rodzinie lub
części kraju. 

B.S

mailto:liceumrumia2@gmail.com


www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 1 11/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLRumianka

"Nie czuję się kimś
innym niż osoby
pełnosprawne".

Mam na imię Dominik
i od urodzenia jestem
niepełnosprawny. Moi
rodzice zawsze  dbali
o to, abym się nie
nudził. Od
najmłodszych lat
rodzice pokazywali 
mi różne sposoby
spędzania wolnego
czasu.
Dużo ludzi myśli, że
życie osób
niepełnosprawnych
jest szare, nudne,
smutne i inne niż
życie osób

  pełnosprawnych.
Moja mama od
zawsze tłumaczyła
mi, że mimo to, iż
jestem osobą
niepełnosprawną
mogę robić
wszystko,  a nawet
więcej niż osoby
pełnosprawne. Kiedyś
siedząc przy
komputerze
natrafiłem  na artykuł
o skokach
spadochronowych i
od razu mi się to

spodobało.
Pomyślałem, skoro
moja mama zawsze
mi mówiła, że nie ma
dla mnie ograniczeń,
spróbuję. Następnego
dnia powiedziałem o
tym rodzicom. Moi
rodzice w pierwszej
chwili byli
zaskoczeni, że akurat
ten sport mnie
zainteresował, ale
powiedzieli, że
pomyślą o tym. Ja
powiedziałem

ok, poczekam. Po
długich
oczekiwaniach
stwierdzili: „dobrze
spełnimy twoje
marzenie. Dostaniesz
to jako prezent na 18
urodziny”. Mówię ok,
poczekam. W
międzyczasie
przeglądając
facebook-a
zobaczyłem artykuł
pewnej fundacji, która
zajmuje się
organizowaniem

obozów, ze sportami
ekstremalnymi w tle,
dla osób
niepełnosprawnych.
Jeden z tych obozów
był organizowany w
Pruszczu Gdańskim.

Tematem tego właśnie obozu były skoki spadochronowe dla osób
niepełnosprawnych. Pomyślałem, że się zgłoszę i udało się. Zostałem
wybrany spośród 16 osób na uczestnika obozu. Mówiąc o tym znajomym
nikt nie chciał wierzyć w to, że się nie boję. Pytali: „Jak to możliwe, że osoba
niepełnosprawna może coś takiego zrobić”. Ale ja mówiłem do siebie, że nie
poddam się i na pewno wszystko się uda. Gdy byłem już w Gdańsku nie
mogłem się doczekać kiedy skoczę. Znajomi nie mogli uwierzyć, że
naprawdę to zrobię. W końcu po długich oczekiwaniach udało się. Dzięki
temu wiem, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych i że mogę robić
wszystko  co osoba sprawna. Z mojego punktu widzenia nie czuję się kimś
innym niż osoby pełnosprawne.

Dominik Gołąbek klasa 1

 

  "nie ma dla mnie       
rzeczy niemożliwych 
    i wiem, że mogę       
robić  wszystko co
osoba sprawna" 
   

                                       Nie ma dla mnie 
                                  rzeczy niemożliwych!
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     Spotkanie z wolontariuszem w ramach Edukacji Globalnej. Madagaskar

Niedawno mieliśmy  okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panem Danielem Kasprowiczem,
wolontariuszem pracującym na Madagaskarze. Nasz gość spotkał się z uczniami w celu nakreślenia
problemu jakim jest głód, oraz choroby na świecie. Pokazał nam, że nie zawsze jest tak fajnie jak by się
wydawało, gdyż nie każdy kraj jest tak rozwinięty. Szczególnie zainteresowały nas historie na temat
małych dzieci którymi się zajmował, chore na malarię, tyfus bądź trąd. Spotkanie głównie opierało się
na prelekcji Pana Daniela,  prezentowanych przez niego zdjęciach pochodzących z jego własnych
zbiorów, oraz na pytaniach zadawanych przez uczniów. Nasz gość przekazał nam cenną wiedzę na
temat niedożywionych dzieci, sposobów zapobiegania chorobom, oraz dostarczeniu jak największej
ilości kalorii na raz w ten sposób by uzupełnić utraconą energię i zregenerować organizm.
Dowiedzieliśmy się również wiele na temat miejsca jakim jest Madagaskar. Z pozoru piękne miejsce,
piękne widoki, pejzaże. Jednak czy na pewno? Co jakiś czas wysyłane są tam paczki do szpitali,
zawierające pasty energetyczne, szczepionki itp. Niestety jak powiedział Pan Daniel, nie trafia to w ręce
potrzebujących, tylko jest dzielone pomiędzy personelem szpitala i władzami. 
                                                                                         Weronika Orłowska klasa III LO
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