
GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SŁUPSKU 

DRZAZGA 
Listopad -  Grudzień  

Wszystko jest, jak przed rokiem: na szybach srebrne kwiaty 

i ten sam obraz w ramach okien; świat biały jak opłatek… 

 

Będzie wilia!- Uśmiechną się ludzie, do świątecznej zasiądą wieczerzy- 

błogosławiony grudzień!... ,,W żłobie leży-któż pobieżny…” 

 

(…)Pamiętaj będą  ludzie smutni, opuszczeni, 

niepotrzebni nikomu- i nikt z nimi słowa nie zamieni, 

nie zaprosi do swego domu!... 

 

Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić 

i życz szczęścia całemu światu; niech się wszystkie serca rozweselą!(…). 

 

,,W dzień Bożego Narodzenia” Z.Kunstman  



Coraz bliżej święta !  

Wielkimi krokami zbliża się okres, na który wszyscy czekają : święta Bożego 
Narodzenia czyli czas zatłoczonych sklepów, zapachów pysznych świątecz-
nych potraw, wigilii. Jest to również okres wolny od szkoły i pracy dla nas 
uczniów oraz dla dorosłych. Każdy z nas uwielbia święta, są one wyjątkowe. 
Ludzi otaczają piękne, świąteczne ozdoby, piosenki, kolędy, które wprowa-
dzają nas w dobry nastrój oraz chęć zobaczenia rodziny i prezentów pod cho-
inką. Niektórzy zapominają jednak o tym co w świętach najważniejsze czyli 
spędzenie czasu z najbliższymi. Jesteśmy zabiegani, zapracowani i w wyniku 
tego tracimy często to, co najlepsze. Czasami warto się zatrzymać chociaż na 
chwilę w ten wigilijny czas, życzyć wszystkiego dobrego kolegom, koleżan-
kom czy sąsiadom, pomóc rodzicom podczas przygotowań i spędzić ten 
okres w jak najmilszej atmosferze. Natomiast po świętach dobrze byłoby za-
kończyć rok wspaniałym Sylwestrem oraz zacząć nowy z lepszym humorem 
i nastawieniem.  

Nikola Stępień kl.ITDO 



Małgorzata Repke kl.IV TDS  

Wywiad z p. dyrektor 

Grażyną Zienkiewicz  
W czerwcowym numerze naszej gazetki z 2012 roku zamieszczony jest ob-
szerny wywiad z p. dyrektor Grażyną Zienkiewicz. Poprosiłam jednak p. Dy-
rektor o rozmowę dotyczącą emocji, przeżyć i wspomnień, jakie wiążą się ze 
świętami Bożego Narodzenia..   

 
Małgorzata Repke 

Boże Narodzenie kojarzy się …… 

 

Pani Dyrektor 

…ze spokojem i rodzinną atmosferą. 

 

Małgorzata Repke 

Najwspanialszym prezentem, który dostała Pani pod choinkę było…… 

 

Pani Dyrektor 

…..najwspanialszym prezentem będzie ten, który dostanę w tym roku. 

Uwielbiam niespodzianki. 

 

Małgorzata Repke 

Najmilej wspomina Pani……… 

 

Pani Dyrektor 

…..najmilej wspominam święta z dzieciństwa…. 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę w imieniu własnym i całego zespołu 
redakcyjnego pogodnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz samych 
dobrych dni w Nowym Roku.  

 

 



KĄCIK LITERACKI 

Boże Narodzenie to święto religijne (w tradycji chrześcijańskiej) upamiętnia-
jące narodziny Jezusa Chrystusa. Święto to obchodzone jest 25 grudnia (wg 
kalendarza gregoriańskiego). W kościołach, które nadal stosują kalendarz 
juliański (np. prawosławie) Boże Narodzenie obchodzone jest w późniejszym 
terminie (styczeń). 
 
 Początki świętowania Bożego Narodzenia sięgają III wieku naszej ery, cho-
ciaż dokładna data nie jest jednoznaczna. Dzień 25 grudnia był uważany za 
dzień szczególny również w tradycjach pogańskich np.         w starożytnym 
Rzymie. W tym dniu czczone było bóstwo słońca. Do dziś jest to szczególny 
czas dla wielu rodzin.  

 
„Raz do roku, pośród śniegu 
każdy się zatrzyma w biegu, 

by przy świetle świec świątecznym 
usiąść w gronie swym serdecznym. 

Pora składać więc życzenia 
w noc Bożego Narodzenia, 

bowiem szczęście oraz zdrowie 
najważniejsze- każdy powie…” 

 
Życzymy Wszystkim cudownych, magicznych 
świąt spędzonych w gronie najbliższych, w atmosferze 
miłości, ciepła i życzliwości  
oraz samych dobrych dni w nowym roku.  
 

                                                          Redakcja ,,Drzazgi” 



Mój przepis na… 

Ciasto z pomarańczami  

Każdemu z nas święta kojarzą się z pomarańczami i mandarynkami. Ciasto z 
pomarańczami to przepis, który można wykorzystać na święta, ale nie tylko. 

Składniki na blaszkę 22 cmx33cm: 

2 średniej wielkości pomarańcze 

1 szklanka cukru 

4 jajka 

1 szklanka mąki pszennej 

1/2 szklanki migdałów i 1/2 
zmielonych orzechów wło-
skich 

3 czubate łyżeczki proszku do 
pieczenia 

3/4 szklanki oleju 

Sposób przygotowania: 

Pomarańcze dokładnie umyć, 
obrać ze skóry, usunąć pestki 
oraz albedo (białe części, 
które sprawiają, że ciasto 
może być zbyt gorzkie).  

Tak przygotowane pomarańcze zmiksować wraz ze skórą. 

Jaja ubić z cukrem na puszystą masę. 

Do powstałej masy dodać olej, orzechy, mąkę oraz proszek do pieczenia 
(w dowolnej kolejności). Wymieszać przy pomocy miksera na ma-
łych obrotach. 

Do tego dodać zmiksowane pomarańcze i wymieszać przy pomocy łyżki. 

Blachę wyłożyć papierem do pieczenia i przelać na nią ciasto. 

 Piec ok. 45 minut w 180 stopniach. Smacznego !                                                    

                                                      Klaudia Tatarynowicz kl.IV TDS 

 



MÓJ PRZEPIS NA… 
Pierogi z kapustą i grzybami  

według receptury p. prof. Małgorzaty Krzywińskiej - Koniczuk  

Składniki: 

Ciasto: 
1 kg mąki 
Szczypta soli i pieprzu 
Ciepła woda (ok. 1l) 
2-3 łyżki oleju 
Farsz: 
Kiszona kapusta 
Grzyby leśne (nie pieczarki) 

Sposób wykonania: 
Kapustę i suszone grzyby gotujemy. Po wystudzeniu wyciskamy, ka-
pustę łączymy z grzybami i przekręcamy przez maszynkę. Doprawia-
my solą i pieprzem oraz przesmażoną cebulką. Smacznego! 

Magdalena Gierszyńska -  klasa I TDS 



Ten, kto mówi kłamstwo, nie uświadamia sobie, 

jak wielkiego zadania się podejmuje, 

bo będzie musiał wymyślić 

jeszcze dwadzieścia innych kłamstw, 

żeby podtrzymać to jedno. 

Alexander Pope 

 

Czasem, 

kiedy człowiekowi jest bardzo przykro, 

to sam staje się przykry. 

Agnieszka Osiecka 

 

W wojnie domowej linia ognia jest niewidoczna 

- przechodzi poprzez serca. 

Antoine de Saint-Exupery 

 

Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, 

a nic trudniejszego na ziemi 

jak prawdziwa rozmowa. 

Adam Mickiewicz 

 

Myśl sobie, co chcesz 

ale rodzina jest wieczna, tak jak Bóg. 

Na szczęście. 

anonim 

 

AFORYZMY 



Błędy młodego wieku 

pożerają szczęście starości. 

Adolf Kopling 

 

Ludzie wierzą, że są nieszczęśliwi, 

ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy.  

Albert Schweitzer 

 

To, co możesz uczynić nie jest tylko maleńką 

kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, 

co nadaje znaczenie twojemu życiu. 

Albert Schweitzer 

 

Gdy się zobaczyło tylko raz 

piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, 

wiadomo już, że dla człowieka 

nie może być innego powołania, 

jak wzbudzanie tego światła 

na twarzach otaczających nas ludzi.  

Albert Camus 

 

Doniosłość teraźniejszości rzadko jest natychmiast 

rozpoznać, następuje to dopiero o wiele później. 

Arthur Schopenhauer 

 

                                                                     Nikola Stępień kl. ITDO 



Jest to niewielkie miasteczko znajdujące się w południowo-zachodniej części 
Dolnego Śląska, w paśmie Sudetów w Górach Izerskich. Schowane jest w 
kotlinie otoczonej od południa zboczami Stogu, Zajęcznika od północnego-
zachodu oraz Sępiej Góry od strony północno-wschodniej. Środkiem kotliny 
przepływa rzeka Kwisa. 

Miasteczko odwiedza wielu turystów -szczególnie zimą. Goście mają do dys-
pozycji dwa tory saneczkowe. Oprócz wyciągów narciarskich znajduje się 
całoroczna kolej gondolowa na Stóg Izerski nad oświetloną nartostradą o dłu-
gości 2500 metrów. Zasoby naturalne surowców leczniczych ,unikatowy gór-
ki klimat oraz sieć szlaków turystycznych sprawiają ,że kto odwiedził to mia-
sto chociaż raz, wraca tu z przyjemnością. W mieście tym jest dużo interesu-
jących zabytków m.in. Dom Zdrojowy, zespół uzdrowiskowy ,budynek 
"Stary Zdrój". 

Małgorzata Repke - klasa IV TDS 

 

 

  

WARTO ZWIEDZI Ć… 

ŚWIERADÓW ZDRÓJ 



,,LUCY” 

jest to film, którego reżyserem jest Luc 
Basson. Lucy (Scarlett Johansson) jest 
to młoda amerykańska studentka lubią-
ca imprezować. Mieszka w Tajwanie. 
Jej nowy chłopak zmusza ją do zanie-
sienia tajemniczej walizki do Pana Jan-
ga. Okazuje się, że w środku znajduje 
się nowy, innowacyjny narkotyk. 
Główna bohaterka zostaje zmuszona do 
pracy jako przemytnik tego narkotyku. 
Ma przemycić go w sposób dość ryzy-
kowny. Mianowicie woreczek z tą sub-
stancją zostaje wszyty w jej brzuch. 
Dziewczyna zanim zdołała opuścić 
Tajwan, została pobita przez jednego z 
ludzi Janga i na skutek tego woreczek 
pęka. Substancja dostaje się do jej 
krwioobiegu. Początkowo bohaterka 
wykazuje niesamowitą siłę fizyczną…. 
Zwraca się o pomoc do znajdującego 
się w Paryżu naukowca, profesora Nor-

mana (Morgan Freeman). W pościg, za bohaterką wyrusza Pan Jang. 

W akcję filmu wpleciona jest wypowiedź wyżej wymienionego profesora. 
Reżyser prezentuje skróconą historię rozwoju człowieka. Profesor informuje 
widza, jak i swoich studentów, że człowiek wykorzystuje tylko 10% swojego 
mózgu. Zaś najbardziej inteligentną formą życia są delfiny.  

Uważam, że akcja filmu jest ciekawa, chociaż niektóre informacje są nie-
prawdziwe. Wszystko to co Luc Basson zawarł w tym filmie tworzy jednolitą 
całość.  

OCENA: 6/10 

                                               Klaudia Tatarynowicz kl.IVTDS 



Wywiad z Joanną Krup ą 
 
04 grudnia 2015 roku odwiedził 
nas Prezydent Słupska Robert 
Biedroń i światowej sławy model-
ka- Joanna Krupa, z którą prze-
prowadziła wywiad uczennica 
klasy IV Pamela Szczerba. 
 

Pamela Szczerba  

Jak to się stało, że została Pani mo-
delką?  

Joanna Krupa  

Gdy miałam pięć lat wyjechałam z 
mamą do Chicago. Kiedy byłam 
starsza zaczęłam uczęszczać do 
szkoły modelek. To było moje ma-
rzenie. Przeprowadziłam się do Los 
Angeles. Było bardzo ciężko. Nikt nie chciał wziąć mnie „pod swoje skrzy-
dła”. Ale pewnego razu jedna z agentek, przeglądając portfolio jednego z fo-
tografów, który robił mi zdjęcia powiedziała do niego: „Kto to jest? Ja chcę z 
nią współpracować". Spodobałam jej się, zauważyła coś we mnie. Od tego 
momentu zaczęłam robić karierę. Każdy ma swój gust i nie każdemu się po-
dobałam. Musiałam być silna, zmagałam się z wieloma przeciwnościami oraz 
częstą krytyką. 

Pamela Szczerba 

Co można zrobić, żeby zdobyć sławę? Taki przepis na sukces.  

 



Joanna Krupa  

Żeby zostać sławnym, trzeba wiele się napracować, ale przede wszystkim 
znaleźć agenta. Osobę, która dostrzeże Twoje umiejętności i uwierzy w Cie-
bie. Trzeba oczarować czymś ludzi, czy to osobowością, czy też talentem, grą 
aktorską. Musimy również uważać ,żeby nie uderzyła nam ,,woda sodowa” 
do głowy.  

Pamela Szczerba 

Jakie są konsekwencje bycia sławnym? 

Joanna Krupa 

Bardzo trudno jest być sławnym. To ciągła i ciężka praca nad sobą i swoim 
wizerunkiem. Sława jest jak loteria: raz wygrasz, a za drugim razem prze-
grasz. 

Pamela Szczerba  

Jakich rad udzieliłaby Pani młodym projektantom?  

Joanna Krupa  

Trzeba mieć dużo motywacji i wiary w siebie. Musimy pamiętać, że każdy 
człowiek ma swój gust. Każdy młody projektant będzie się zmagał z wieloma 
przeciwnościami. Komuś może się nie spodobać Twój projekt, ale nie można 
się poddawać. Trzeba walczyć o swoje, szukać osób, które docenią Twój ta-
lent. Najlepiej jest, jak pokażesz gwiazdom swoje projekty, kreacje. Którejś 
gwieździe się spodoba, założy to na galę i dzięki temu zyskasz rozgłos. 

Pamela Szczerba 

Jest Pani ikoną stylu. Jakie ubrania według Pani powinna mieć każda kobieta 
w swojej szafie?  

 



 

Joanna Krupa  

Mała czarna i buty na wysokich obcasach to jest to, co każda kobieta powin-
na mieć w swojej szafie. Kobieta musi pokazywać swoje nogi. Obcasy ekspo-
nują, wyszczuplają nogi i sprawiają, że wyglądają na dłuższe. 

Pamela Szczerba  

Jaki jest, według Pani, największy sukces w Pani życiu?  

Joanna Krupa  

Uważam, że największym wyróżnieniem i sukcesem w moim życiu jest to, że 
zostałam zaproszona do udziału w amerykańskiej edycji "Tańca z gwiazda-
mi". Tam zapraszane są tylko takie osoby, które cieszą się szacunkiem.  

Pamela Szczerba  

Co podoba się Pani najbardziej w naszym mieście?  

Joanna Krupa 

W Słupsku podoba mi się wszystko. Mieszkańcy, całe miasto oraz oczywi-
ście Robert Biedroń. 

Pamela Szczerba - dziękuję Pani za rozmowę i życzę wielu sukcesów. 
 

 

Zdjęcia wykonał Patryk Leśniewski uczeń klasy III TF  



- Pozdrowienia dla Jacka z kl. I TI - od " Black & White" 

 

- Pozdrawiam Sylwię z kl. IV TDS - Jesteś najlepsza w szkole !  

 

- Pozdrowienia dla laleczki z kl. IV TDS - Kocham Cię blondyneczko ! 

 

- Pozdrawiam najlepszego chłopaka z IV klasy stylistów świetne masz tatuże ! 

 

- Pozdrowienia dla Mateusza - Dominika 

 

- Serdeczne pozdrowienia dla p.prof. Aliny Widejko - klasa III TDS 

 

- Pozdrowienia dla Arka Klimek od Eweliny Boguckiej 

 

- Pozdrawiam Klaudię Klimek - Arek Klimek 

 

- Pozdrowienia dla Mateusza oraz całej kl. IV TDS - Patrycja 

 

- Pozdrowienia dla wspaniałej klasy IV TF i Wychowawcy ! 

 

- Pozdrawiam Oliwię Zakrzewską ,Annę Bedzyk i Angelikę Bazowską - " 

Repson" 

 

 

 

 

Pozdrowienia 



- Pozdrawiam całą ekipę z Hiszpanii -Krzysztof D. 

 

- Pozdrawiam Klaudię Tatarynowicz- wielbiciel 

 

- Pozdrawiam Oliwię Zakrzewską - cichy wielbiciel  

 

- Gorące buziaczki dla kl. IV TDS!- Pamela 

 

- Życzę wszystkim wesołych świąt - Anna Bedzyk 

 

- Pozdrawiam Gosię Repke - Anna  

 

- Pozdrowienia dla śliczej Kingi Głuszek 
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