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choinka

Życzymy Wam, byście nie byli jedynie niemymi przechodniami, abyście odkryli w drugim
człowieku obecność Chrystusa, byście z radością i prostotą dziecka świętowali narodziny
Zbawiciela i niech to będą również Wasze narodziny-narodziny nowego człowieka.

                                                               Radosnych Świąt życzy Redakcja Rumianki
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Choć Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas dla wszystkich chrześcijan, to każdy pochodzi z innego
zakątka świata i ma inne tradycje. Chciałabym napisać o tym,  jak obchodzi się święta w Polsce i we
Włoszech, aby móc zauważyć różnice jeśli w ogóle one są.
Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim wieczerza wigilijna. Tego wieczoru cała rodzina zasiada przy
świątecznie nakrytym stole i celebruje nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Jedną z wielu tradycji w
Polsce jest wolne miejsce dla niespodziewanego gościa. Symbolizuje ono pamięć o tych, którzy nie mogą
spędzić tegorocznych świąt razem z nami. Bywa i tak, że przygotowywane jest z myślą o zmarłym członku
rodziny. Kolejną tradycją znaną w polskich domach jest czekanie na pierwszą gwiazdkę, która symbolizuje 
początek celebrowania świąt Bożego Narodzenia. Nieodłącznym elementem każdego domu jest również
choinka. Choinkę, którą powinno się ubierać dopiero 24 grudnia. Jej poszczególne elementy także mają swoją
symbolikę: światełka to znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem łaski Bożej, łańcuch to
symbol węża.
Liczba potraw czyli liczba dwanaście okazała się wyjątkiem od reguły, jednak jej symbolika jest równie ważna
- chodzi o dwunastu apostołów. Wedle jednego z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy
położyć garstkę siana. Jest ono symbolem żłobka, w którym leżało Dzieciątko Jezus. Niezapomnianą tradycją
jest również dzielenie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd.
We Włoszech Boże Narodzenie jest najważniejszym dniem Świąt. Jednak największą radość mają dzieci 6
stycznia w tak zwane Święto Befany czyli Trzech Króli znane jest szczególnie wśród dzieci. Befana  to
wiedźma latająca na miotle, która zamiast Świętego Mikołaja przynosi prezenty w noc z 5 na 6 stycznia.
Befana oprócz tego, że lata na miotle to wchodzi do domów przez kominy i zostawia w skarpetach prezenty.
Wygląda jak staruszka z zakrzywionym nosem, ubrana w postrzępione ubrania, a jej imię prawdopodobnie
pochodzi od aktu objawienia czyli epifanii. We Włoszech w Wigilię nie znajdziemy na stole tradycyjnych potraw
i specyfików, jednak kolacja jest bardziej wykwintna niż w zwykły dzień, tym bardziej, iż Włosi przykładają
szczególną uwagę na jedzenie. Bardzo ważną tradycją we Włoszech jest budowanie szopek wraz z całą
rodziną, co ciekawe, z powodu w miarę wysokich temperatur jak na zimę, szopki budowane są na plaży z
piasku przez artystów. ,Jest to bardzo pracochłonne, ale i bardzo efektowne. Reszta tradycji jest taka sama
bądź podobna, można zauważyć pewne zaskakujące różnice, ale większość celebrowana jest tak samo. 

                                                                                                                               Simona Letizia klasa 1A LO

Szopka z piasku

  Co nas łączy, a co dzieli. Boże Narodzenie we Włoszech i w Polsce.
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Listopad, wczesna godziana poranna, sobota. Pięcioro uczniów naszego liceum spotkało się przy Gdyńskim
Centrum Filmowym. Przywitał operator Pan Witek. Zajęcia rozpoczęły się krótkim wykładem na temat 
powstawania filmu. Następnie przeszliśmy do innej sali w, której mieliśmy wszystko poznać w praktyce.
Spośród wszystkich uczestników  został wybrany operator, reżyser i dźwiękowiec, którzy mieli poznać uroki
tego zawodu zanim jeszcze zaczniemy prace nad filmem to znaczy sceną. Nasz "operator" trenował
wyłapywanie ostrości. Na ochotnikach, którzy zgłosili się do roli  "modela". Pan Witek uczył go operowania
kamerą wskazując  mu  błędy, które, jak usłyszeliśmy, są podstawowymi błędami na początku pracy z
kamerą.
Po szybkim kursie operatorskim , teorii oświetlenia i dźwięku trzeba było przejść do wybrania sceny, którą
chcemy odegrać . Mieliśmy dwie sceny do wyboru "walentynkową" i "ściąga". Ponieważ większa ilość osób
na sali była w zeszłym roku i odgrywała już scenę „walentynkową” to zapragnęli czegoś nowego, a 
mianowicie scenkę o ściąganiu w szkole. Dobra, dobra,  skoro mieliśmy już wybraną scenę to teraz trzeba 
się wziąć za wybranie aktorów. Casting był totalną improwizacją,  co mogło przyprawić niektórych o duży
stres. Spodziewaliśmy się pisanki (gotowego tekstu) ale dobry aktor musi sobie radzić z improwizacją.  Co z
tego , że byliśmy amatorami? Impro to podstawa. Wybraliśmy aktorów reżyserowi  tak się zamarzyło, że to ja
będę odgrywała główną rolę. Pamiętajmy, że była to improwizacja od początku do końca.  Totalna amatorka
aktorsko-operatorska. Pouciekały niektóre ujęcia. Nie mieliśmy kompletnie pomysłu na tę scenę. Wszystko
wychodziło dopiero po kilku godzinach solidnej pracy, bo aby nagrać kilkuminutową scenkę musieliśmy robić
duble kilka godzin.
Kiedy sceny już powstały przeszliśmy do sali montażowej. Tam  montażystka, Pani Irena,  pięknie opisywała
to co robi  i jak to działa. Montaż to umiejętność opowiadania obrazami. Tak  jak scenarzysta pisze scenariusz
i  przedstawia historię słowami , tak montażysta opowiada historię obrazami. Nie chcę się w to bardziej
zagłębiać, bo trzeba po prostu tam być, posłuchać, zobaczyć, przeżyć.
Bardzo mi się podobało wcześniej moje przygody z aktorstwem były tylko na scenie teatralnej. Myślałam, że
stanie przed kamerą jest łatwiejsze, bo przecież jak się pomylisz to nic, nakręcą dubel i już.  Nic bardziej
mylnego.  Aktorstwo czy montaż to o wiele cięższa praca. Trwa kilka godzin po kilka ujęć  z każdego
ustawienia kamery, jak i również kadru.  Cały czas powtarzasz to samo. To bardzo nużące i męczące, ale dla
mnie jest to również coś fascynującego. Wczuwanie się inną postać i kreowanie jej wizerunku jak najlepiej.
Bardzo przyjemni ludzie. Od opiekunów GCF po uczniów wszyscy byli mili dla siebie. na planie łapałam
kontakt z każdym kto tam był. Chciałam pokazać im ,że nie ma czego się bać taka jest moja rada  dla Was.
Tam naprawdę ludzie doceniają wasze pomysły. Tak było w moim przypadku.  Zostało docenione moje
aktorstwo. Bardzo polecam te warsztaty. Jeżeli czujecie, że jest to coś dla Was, a chcecie się upewnić na
100% to jak najbardziej i pamiętajcie, aby się tam niczego nie wstydzić, nie bać, po prostu jak najaktywniej
uczestnicz w zajęciach ;).
                                                                                                   Patrycja Krzyżanowska Klasa I Liceum

B.R

Jak powstaje film?
Patrycja Krzyżanowska

B.R
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     Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt

Dnia 21.12.2017 r. odbyła się w naszej szkole wigilia
Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej
oraz Liceum. Wydarzenie miało miejsce w szkolnej
stołówce, w której wręczyliśmy upominki
świąteczne dyrekcji oraz składaliśmy życzenia całej
Radzie Pedagogicznej, pracownikom szkoły oraz
wszystkim uczniom naszej placówki. Ks. Krzysztof
Pasek odczytał fragment Pisma Świętego, po czym
wzięliśmy opłatek i przystąpiliśmy do składania
życzeń indywidualnych między sobą. Po wigilii
powróciliśmy na lekcje

                                             Marta Król klasa 1a

mikolaj

         
             Wigilia Samorządu Uczniowskiego

wigilia

Dnia 04.12.2017 r. nasza szkoła po długich
przygotowaniach pod okiem nauczyciela p.
Mirosława Szczepańskiego wystąpiła w ZSP 2 w
Wejherowie na zawodach sportowych reprezentując
II LO w Rumi. Po dwóch meczach zaciętej walki
zajęłyśmy 3 miejsce w swojej grupie. Pomimo
dwóch przegranych spotkań wyniosłyśmy z hali
uśmiech na twarzach oraz nowe doświadczenia
życiowe i lekcje, dzięki, której możemy doskonalić
nasze umiejętności i korygować braki w taktyce
piłkarskiej. 
W składzie wystąpiły: Alicja Semmerling(2A);
Daria Malczewska(2B); Izabela Grzenia(2A);
Justyna Stawicka(1B); Katarzyna Kowalska(2A);
Katarzyna Lawryn(2A); Laura Szymankiewicz(2A);
Marta Król(1A); Weronika Małgorzewicz(2B) oraz
Maja Pilarska(2B). 

                                              Marta Król klasa 1a

licealiada
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              Mikołaj niespodzianka w klasie 4a i 4g

8 grudnia pojechaliśmy razem z klasa IVg do Wejherowa na warsztaty bożonarodzeniowe zorganizowane
przez naszą wychowawczynię. Jechaliśmy około 15 minut. Kiedy wysiedliśmy z pociągu Pani powiedziała, że
musimy kierować się w stronę Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej, które mieści się
na ulicy Zamkowej 2, obok bardzo pięknego Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego. Po wejściu do Muzeum
chcieliśmy ściągnąć kurtki ale okazało się ,że mamy kurtki zabrać ze sobą. Nasza klasa poszła na wykład na
temat: Jak obchodzono Święta Bożego Narodzenia na Kaszubach? Dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych
rzeczy odnośnie tradycji bożonarodzeniowych np. jak wyglądał gwiazdor, jak obchodzono Nowy Rok i wiele
innych ciekawych wiadomości. Na koniec zajęć czekała dla nas niespodzianka. Każdy uczestnik warsztatów
dostał niespodziankę. W niespodziance była czekolada Oreo i książka pt. ,,Gorzka Czekolada”. Po
niespodziance poszliśmy na drugie warsztaty, na których mogliśmy malować bombki we wzory kaszubskie.
Malowanie bombek opierało się na wykorzystaniu serwetek we wzory kaszubskie, do których musieliśmy
użyć trochę lakieru białego i nakleić te wzory na bombkę. Po naklejeniu wzoru trzeba było jeszcze raz
polakierować te wycinki i bombka była gotowa �. Po skończeniu warsztatów byliśmy bardzo zadowoleni.
Każdy mógł zabrać własnoręcznie ozdobione bombki do domu. W drodze powrotnej zrobiliśmy sobie zdjęcia
klasowe przy Ratuszu Miejskim na Rynku w Wejherowie. Po tych zdjęciach wyruszyliśmy już tylko na
dworzec SKM. Po dojechaniu do Rumi Janowa wszyscy razem wróciliśmy do szkoły, a potem rozeszliśmy
się do domów. Wycieczka była bardzo fajna i wszystkim się podobała.

                                                                                                                        Bartek Hallmann klasa IVa

bombka muzeumgoogle B.S


