
GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SŁUPSKU 

DRZAZGA 
Styczeń  -  Luty 2015 

„Czapy śniegu na gałęzi 

Ze zmęczenia ledwo wiszą 

Melancholia w sercu rzęzi 

Uwięziona ciężką ciszą. 

 

Pod stopami skrzypi styczeń 

Optymizmem pachnie w dali 

Miesiąc ważnych to rozliczeń 

Z przesilenia głowa boli. 

 

Białą szatą świat okryty 

Niebezpiecznie w takim tempie 

Z Nowym rokiem się przywitać 

Na cyfrowych rubryk spędzie…” 



WYWIAD Z P.WICEDYREKTOR LA-
RYSSĄ KUMOROWSK Ą 

Od tego roku szkolnego pełni Pani funkcję wicedyrektora, jakie ma Pani 
plany związane z objęciem tego stanowiska? 

Funkcje tę pełnię od września i dopiero poznaję tajniki nowej dla mnie roli. 
Wspólnie z p. dyrektor Grażyną Zienkiewicz i p. wicedyrektor Izabelą Mrocz-
kowską-Bujak będziemy pracowały nad podniesieniem jakości i atrakcyjności 
nasze szkoły. Życzyłabym sobie, aby była to szkoła na miarę XXI wieku-
nowoczesna, dobrze wyposażona, a przede wszystkim gwarantująca solidne 
wykształcenie. 

Oprócz pełnienia funkcji wicedyrektora jest Pani również nauczycielem, 
jak pracuje się Pani z młodzieżą? 

Świetnie, bardzo lubię swoją pracę i kontakt z młodzieżą. Drażni mnie jednak 
to, że niektórzy uczniowie lekceważą swoje obowiązki i nauczycieli. 

Co sądzi Pani o dzisiejszej młodzieży? 

Myślę, że młodzi ludzie mają za mało obowiązków i zbyt lekceważąco pod-
chodzą do wielu ważnych spraw. Oczywiście nie odnosi się to do wszystkich. 
Wśród Was są również osoby odpowiedzialne, inteligentne, dowcipne, realizu-
jące swoje pasje. 

Co Pani najbardziej ceni u uczniów? 

Inteligencję, kulturę, krytyczny stosunek do siebie, kreatywność, dowcip, za-
radność                 i empatię. 

W jaki sposób zachęciłaby Pani gimnazjalistów, aby wybrali naszą szkołę? 

Przedstawiając największe atuty naszej szkoły: szkoła jest godna zaufania, daje 
możliwość zdobycia konkretnych zawodów, uczenia się zawodu w krajach 
UE, poza tym jest bezpieczna i panuje w niej sympatyczna atmosfera. 

Czy lubi Pani czytać książki? Jeśli tak to jakie? 

Oczywiście! Czytam bardzo różną literaturę (nie tylko naukową). Ostatnio za-
uroczyła mnie seria skandynawskich kryminałów Camilli Lackberg, jak rów-
nież innych norweskich               i szwedzkich autorów. Nie oznacza to, że czy-
tam jedynie kryminały. Lubię literaturę współczesną, przygodową, nie pogar-
dzę też dobrym romansem. 



Jaki jest Pani ulubiony autor? 

Nie mam jednego ulubionego. Myślę, że byłoby ich wielu. 

Proszę dokończyć zdanie. Mam marzenie by… 

wynaleziono skuteczne leki na choroby, z którymi współczesna medycyna 
nie może sobie poradzić. Marzę również o wygranej w LOTTO. Spełniłabym 
wówczas swoje marzenia o dalekich podróżach oraz wspomogłabym słupskie 
hospicjum i schronisko dla zwierząt. 

Ulubiona potrawa? 

Tatar. 

Ulubiony film? 

,,Czas apokalipsy” Francisa Capolli. 

Ulubiona forma rozrywki? 

Spotkania z przyjaciółmi, dobry film, książka. 

Najbardziej lubi ę… 

odpoczynek na łonie natury. 

Boję się …. 

pająków, tak serio mówiąc boję się, aby we współczesnym, brutalnym świe-
cie ludzie nie zagubili podstawowych wartości, będących istotą człowieczeń-
stwa takich jak: uczciwość, lojalność, prawdomówność, szacunek dla drugie-
go człowieka (jak również zwierząt) . 

Gdyby nie była Pani nauczycielką… 

zostałabym z pewnością weterynarzem lub lekarzem. 

Jakie jest Pani motto życiowe? 

Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie cierpiał. 

 

Bardzo dziękuj ę za rozmowę i życzę Pani wszystkiego dobrego zarówno 
w  życiu osobistym jaki i zawodowym. 

 

Klaudia Tatarynowicz kl.IVTDS 



CO O NASZEJ SZKOLE SĄDZĄ 
PIERWSZOKLASI ŚCI ? 

Po rozmowach z uczniami klas pierwszych na temat tego co sądzą  o 
Drzewniaku z zadowoleniem muszę stwierdzić ,iż większość odpowiedziała, 
że szkoła jest bardzo fajna. Nauczyciele są bardzo wyrozumiali, koledzy/ ko-
leżanki ze starszych klas nie dokuczają młodszym wręcz przeciwnie, są bar-
dzo pozytywnie nastawieni i życzliwi. Większość po przyjściu do nowej 
szkoły spodziewała się pogardy ze strony starszych klas lub "kocenia".     Na 
szczęście w tej szkole nic takiego nie miało miejsca. Wszyscy trzymają się 
razem, nikt nikogo nie odrzuca. Relacje uczeń - nauczyciel też są bardzo do-
bre. Uczeń ma szacunek do nauczyciela, a nauczyciel do ucznia.  

 

                                                                         Magda Gierszyńska kl.I TDO 

                        



PRZEPIS  NA  UDANE  WALENTYNKI  DLA  
PAR  ORAZ  SINGLI 

Propozycje dla singli. 

Większość samotnych lub porzuconych osób nienawidzi tego dnia. Nie ma co 
się dziwić.... wszędzie pełno serduszek, amorków- dla singli to zgroza ! Jed-
nakże kto powiedział, że single nie mogą mieć udanych walentynek ? Nikt ! I 
właśnie po to tu jestem, by podać Ci trzy odpowiednie składniki na udanego 
14-go lutego.  

 

Składnik nr 1 - zamiast załamywać się brakiem drugiej połówki przełam się, 
wyjdź z przyjaciółmi, zobacz jakie to fajne kiedy nie musisz się przejmować 
czy Twój chłopak Cię zdradza czy nie, czy aby nie przykuł uwagi Twojej 
koleżanki lub innej dziewczyny i doceń to, że nie musisz godzinami zastana-
wiać się co mu kupić na urodziny, święta czy no właśnie.. na walentynki !

 
Składnik nr 2 - jeżeli dbasz o siebie lub chciałbyś/ chciałabyś zadbać- idź na 
siłownię, pobiegaj, spal to, co zebrało się w Świę- ta. Jeżeli szukasz 
chłopaka siłownia na pewno Ci w tym pomoże. Po wysiłku fizycz-
nym jesteśmy zrelasowani, poprawia się również nasze samopoczu-
cie.  

 
Składnik nr 3 - skoro jesteś singlem to nikt nie zabroni Ci iść na imprezę! 
To najlepszy sposób aby poznać nowych, interesujących ludzi, kto wie... mo-

że właśnie gdzieś tam jest Twoja wymarzona połówka  

Teraz, gdy już masz te trzy proste składniki baw się nimi ! Połącz je wszyst-
kie razem lub do każdego z osobna dodawaj szczyptę radość, odrobinę pew-
ności siebie i wszystkiego co sprawi, że Twój przepis będzie idealny !  

 

 



Propozycje dla par. 

Jeżeli jesteście w związku to nie oszukujmy się... każdy wasz dzień powinien 
być wyjątkowy, taki jak walentynki. Niektórzy o tym zapominają :/ liczy się 

tylko ilość lików  na facebook'u pod postem : "w związku" i dlatego pro-
ponuję trzy, mam nadzieję, pomocne składniki na udane walentynki.  

 

Składnik nr 1 - jest to dzień, który chcecie spędzić we dwójkę, więc zamiast 
wybierać się do centrum handlowego gdzie zawsze jest tłum ludzi wybierzcie 
zaciszne miejsce, np: zostańcie w domu.  Nie ma nic lepszego niż ciepły koc, 
pyszne jedzenie, druga osoba i do tego dobry film.  

Składnik nr 2 - jeżeli jednak lubicie się  bawić, zorganizujcie imprezę razem 
z innymi imprezowymi parami. Jest to świetny sposób na zabawę z przyja-
ciółmi. 

 

Składnik nr 3 – jeżeli nie preferujecie ,,domówki”  proponuję kino, dobrą 
restaurację a potem spacer w jakieś ładne miejsce, gdzie możecie powspomi-
nać stare czasy.  

Widzisz ? Trzy  proste składniki i wcale nie musisz się bardzo wysilać, żeby 
sprawić by były to najlepsze walentynki. Dodaj do tego garstkę wspólnych 
zdjęć, wspomnień i wszystkiego, co wydaje Ci się pasować do wykwintnego 
przepisu.  

                                                                                                       

                                                                           Magda Gierszyńska kl.I TDO 



REPERTUAR MULTIKNO SŁUPSK: 
W Multikinie 14.02.16r. czekają nas same  premiery! 

Deadpool 2D / Napisy  

Ekranizacja jednego z najoryginalniejszych komiksów Marvel Comics. Wade 
Wilson – niegdyś agent służb specjalnych, a obecnie najemnik – poddany 
zostaje nielegalnemu eksperymentowi,    w wyniku którego nabywa niezwyk-
łych mocy samouzdrawiania. Odtąd staje się znany jako ”Deadpool” i wy-
posażony w nowe zdolności oraz czarne poczucie humoru wyrusza z misją 
wymierzenia sprawiedliwości człowiekowi, który niemal zniszczył mu życie. 

https://www.youtube.com/watch?v=CnYv2yj2D3M 

GODZINY: 

1 3 : 4 5  
1 6 : 1 5  
1 8 : 4 5  
2 1 : 1 5  
 

Jak to robią single 2D / Napisy 

Istnieją szczęśliwi single, nieszczęśliwi single i jest jeszcze... Alice. I Robin, 
Lucy, Meg, Tom oraz David. W Nowym Jorku roi się od singli poszukują-
cych drugiej połówki — nieważne czy pragną miłości na całe życie, rozrywki 
na jedną noc, czy czegoś pomiędzy jednym a drugim. Tym, co łączy ich 
wszystkich, miotających się w gąszczu zaczepnych sms-ów i przygód na 
jedną noc, jest potrzeba zrozumienia, jak to jest tak naprawdę być singlem w 
świecie pełnym, stale ewoluujących definicji, miłości. Poszukiwanie 
szczęścia w mieście, które nigdy nie śpi dawno nie było tak ekscytujące... 

https://www.youtube.com/watch?v=RU13QI1Hnb0 

GODZINY: 

1 3 : 1 5  
1 5 : 4 5  
1 8 : 1 5  
20:45  



Planeta Singli 2D / PL  
Ania (Agnieszka Więdłocha) jest uroczą, romantyczną, ale niezbyt pewną 
siebie nauczycielką, poszukującą idealnego mężczyzny na internetowych 
portalach randkowych. Przypadkiem, w walentynkowy wieczór, spotyka 
showmana Tomka (Maciej Stuhr), który prowadzi najpopularniejszy i na-
jbardziej kontrowersyjny program telewizyjny w kraju. Zachwycony niepo-
prawnym romantyzmem Ani, proponuje jej, żeby została bohaterką jego 
show – ona będzie umawiać się na randki przez internet, a on w swoim pro-
gramie pokaże prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmieje nai-
wność kobiet szukających tam ideału. Szalone randkowe przygody Ani szy-
bko stają się wielkim przebojem. Jednak pewnego dnia Ania nieoczekiwanie 
spotyka… idealnego faceta – Antoniego (Michał Czernecki). Naciskany 
przez bezwzględną szefową stacji (Ewa Błaszczyk) Tomek musi ratować 
oglądalność programu. A może i własne uczucie do Ani? 
https://www.youtube.com/watch?v=FsBL8r2j0o4 
GODZINY: 
11:30  
14:30  
15:30  
17:30  
18:30  
20:30  
21:30 
 
SŁUPSKIE KINO ,,REJS”  PROPONUJE NAM 13 LUTEGO        
,,MARATON DLA ZAKOCHANYCH”  
Na swojej stronie opisują go tak: 

Początek imprezy o godzinie 16.00. W programie przedpremierowe pokazy 
filmów nominowanych        do tegorocznych Oscarów: CAROL i MUS-
TANG oraz film niemy BESTIA z towarzyszeniem muzyki wykonywanej 
p o d c z a s  s e a n s u . 
Ponadto na uczestników maratonu czekać będzie poczęstunek w sali 
TANGO, a dla chętnych konkursy filmowe z nagrodami. Zakończenie im-
prezy planujemy o godzinie 22.00. W sprzedaży dostępne są wyłącznie kar-
nety w cenie 50,00 zł. 



"Carol" godzina 16.00 
"Film subtelnie i emocjonalnie opowiada o spotkaniu dwóch kobiet, które 
różni dosłownie wszystko: począwszy do wieku, przez doświadczenie ży-
ciowe po status majątkowy. Teresa jest skromną ekspedientką w domu to-
warowym, Carol mężatką w trakcie rozwodu i kochającą mamą. Obie kobiety 
połączy fascynacja i głęboka miłość, przekonująco zagrana przez fan-
tastyczne aktorki, Kate Blanchett        i Rooney Mara. Obok aktorstwa na-
jwyższej próby film warto zobaczyć dla klimatu lat 50., który budują znako-
mite zdjęcia, świetna muzyka i niesamowita dbałość o detale scenograficzne, 
znakomicie odwzorowujące realia lat 50." 
https://www.youtube.com/watch?v=Lt-WC9xa7qs 

"Mustang" godzina 18.30 
"Francusko-turecki film został okrzyknięty Europejskim Odkryciem Roku i 
został nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. 
Bohaterkami jest pięć sióstr w różnym wieku, najstarsza stoi już u progu dor-
osłości, najmłodsza jest jeszcze dzieckiem. Akcja filmu rozpoczyna się w 
dniu zakończenia roku szkolnego, dziewczyny radośnie wracają w upalny 
dzień brzegiem morza, bawią się beztrosko, niewinnie flirtując z kolegami. 
po powrocie do s=domu okazuje się, że ich zabawa nie wszystkim się spodo-
bała, we wsi wybucha skandal. Opiekunowie sióstr, żeby chronić honor 
rodziny i uwolnić się od problemu, postanawiają zamienić dom w więzienie i 
wydawać dziewczyny po kolei za mąż." 
https://www.youtube.com/watch?v=dLGClZ5dQgE 

"Bestia" godzina 21.00 
„Bestia” to niemy film fabularny z 1917 roku. Jest to jedyny zachowany pol-
ski film z Polą Negri nakręcony dla warszawskiej wytwórni "Sfinks". Znany 
też pod tytułem „Kochanka apasza”, a od 1921 dostępny też w USA jako 
„The Polish Dancer”. Film Aleksandra Herza wykreował Polę Negri (1897-
1987) jako femme fatale i divę niemego kina. Podczas maratonu walen-
tynkowego DLA ZAKOCHANYCH W KINIE film zobaczymy (i us-
łyszymy) z towarzyszeniem muzyki skomponowanej i wykonanej przez Mar-
cina Pukaluka."                                                      

     Klaudia Tatarynowicz kl.IV TDS 



"DLA CIEBIE WSZYSTKO" 

Gatunek: Melodramat 
Rok produkcji: 2014 
reżyseria: Michael Hoffman 
scenariusz: J.Mills Goodloe,  
       Will Fetters 
 

Amanda to śliczna, ciepła i pełna energii 
dziewczyna. Pewnego dnia poznaje ona 
intrygującego Dawsona. Amanda nie mo-
że się powstrzymać i zaprasza go na 
randkę. Dawson jest bardzo nieśmiałym 
chłopakiem.  Z powodu pewnych zdarzeń 
nie pojawia się na spotkaniu. Główny 
bohater ucieka z domu, wkrada się do 
garażu Tucka, który pozwala mu u siebie 
zamieszkać. Młodzi szybko się w sobie 
zakochują, spędzają ze sobą dużo czasu. 
Były to najpiękniejsze chwile w ich życiu. Główny bohater pochodzi z rodzi-
ny, w której była przemoc, agresja, nienawiść, alkohol oraz narkotyki. Ta 
traumatyczna sytuacja oraz kolejne trudne wydarzenia sprawiły, że zostali 

rozdzieleni. Po dwudziestu 
latach spotykają się na po-
grzebie Tucka, ich dawnego 
przyjaciela. Ona ma prawie 
dorosłego syna, żyje u boku 
człowieka, który się nią nie 
interesuje. Zaś życie Dawso-
na ogranicza się niemalże 
wyłącznie do pracy na plat-
formie wiertniczej. To nie-
spodziewane spotkanie jest 

okazją, by mogli sobie wszystko wyjaśnić, porozmawiać, powspominać oraz 
do tego, aby zastanowić się nad własnym życiem.  

 

                                                           Klaudia Tatarynowicz kl.IV TDS 



KĄCIK LITERACKI 

 
 
 
 
 

Nie kocham cię tak, jakbyś była różą soli, topazem 
albo strzałą z goździków, które rozsiewają  ogień: 
kocham cię, jak się kocha jakieś rzeczy mroczne, 

potajemne, między cieniem a duszą. 
  

Kocham cię jak roślinę, która nie kwitnie, a niesie 
wewnątrz siebie ukryte światło tych kwiatów, 

i dzięki twojej miłości żyje ciemny w mym ciele 
ściśnięty zapach, który unosi się z ziemi. 

 
  

Kocham cię nie wiedząc jak ani kiedy, ani dlaczego 
kocham cię po prostu, bez wątpliwości ani dumy: 
tak cię kocham, bo nie umiem kochać cię inaczej, 

  
jedynie w ten sposób, którym nie ma jestem, jesteś, 
tak blisko, że twoja ręka na mojej piersi jest moją, 
tak blisko, że zamykają się twoje oczy w moim śnie. 

 

,,Nie kocham cię tak, jakbyś była…” Pablo Neruda 

                                

     

 

 

    Wybrała: Nikola Stępień kl.I TDO 



AFORYZMY O MIŁO ŚCI  

Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym 
patrzeniu w tym samym kierunku. (Antoine de Saint-Exupéry) 

Miłość jest męką, brak miłości śmiercią. (Marie von Ebner-Eschenbach) 

Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą. (François Rene de Chateau-
briand) 

Prawdziwa miłość przenika tajemnice i samotność kochanej osoby, pozwala-
jąc jej zachować swoje sekrety i pozostawia jej wewnętrzną wolność. 
(Thomas Merton) 

Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w szczęściu. (Selma Lagerlöf) 

Są ludzie, którzy nigdy by nie byli zakochani, gdyby nie słyszeli o miłości. 
(François de La Rochefoucauld) 

Miłość platoniczna jest to udawanie przed samym sobą, że rewolwer jest nie 
nabity. (William Somerset Maugham) 

Nieszczęśliwie zakochany jest jak przedsiębiorca, który wciąż dopłaca do 
deficytowej imprezy, żeby nie stracić tego, co już zapłacił. (Hugo Dionizy 
Steinhaus) 

Kto prawdziwie kocha, ten nie troszczy się o nagrodę za swą miłość, lecz 
tylko o to, by kochać coraz lepiej. (Zbigniew Trzaskowski) 

Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym 
szczęściem jest kochać. (Sigrid Undset) 

W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się 
przez nie nawiedzonym. (Marie von Ebner-Eschenbach) 

W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, 
że dla ciebie świat nie jest już taki sam, jaki był do tej pory. (Jiddu Krishna-
murti) 

Piekło to ledwie niemożność miłości (Cyprian Kamil Norwid) 

Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić 
sobie nic bardziej skromnego. (Mahatma Gandhi) 

                                                                     
       Wybrała: Nikola Stępień kl.ITDO 



FERIE 

 to czas niezwykle oczekiwany przez uczniów. Zarówno  młodzież jak i doro-
śli z wyprzedzeniem planują swoje podróże. Jakie jest najlepsze miejsce na 
odpoczynek i świetną zabawę? Zaproponuję Wam kilka atrakcyjnych miejsc 
w Polsce często odwiedzanych przez turystów. 

1 . Z A K O P A N E 
jest największym ośrodkiem miejskim w bezpośrednim otoczeniu Tatr oraz 
dużym ośrodkiem sportów zimowych. Jeśli chcesz spędzić aktywnie czas, 
proponuję przygotować odpowiedni sprzęt i korzystać z wielu możliwości. 
Nie zapominajmy o zakopiańskich Krupówkach , gdzie każdy znajdzie coś 
dla siebie, począwszy od pamiątek po wyśmienite jedzenie i grzane wino. 
Warto również zwiedzić liczne muzea i galerie sztuki.  

2 . S Z C Z Y R K 
to tzw. biegun zimna Beskidu. Najpopularniejszym celem górskich  wyciec-
zek jest schronisko PTTK na Skrzycznem. 

3 . Ś W I E R A D Ó W - Z D R Ó J 
jest niewielkim miasteczkiem w południowo-zachodniej części Dolnego 
Śląska. .Miasteczko nazywane jest perłą uzdrowisk dolnośląskich. W XVIII 
wieku odkryto tu lecznicze wody mineralne, a w 1899 r. wybudowano sto-
jący do dziś Dom Zdrojowy wraz z  otaczającym go Parkiem Zdro-
jowym.Miasteczko i okolice to wspaniałe miejsce dla turystów szukających 
ciekawostek historycznych.Na obrzeżach Świeradowa znajduje się wiele 
zabytkowych chat, powstałych jeszcze w XIX wieku i stanowiących obecnie 
ciekawe urozmaicenie pięknej architektury uzdrowiska. 

 



4 . K O Ł O B R Z E G 
Ferie kojarzą nam się zazwyczaj z odpoczynkiem w górach, ale czy tak musi 
właściwie być ? Od niedawna zakceptowany został trend odpoczynku nad 
morzem. Czy czas spędzony zimą na plaży to dobry pomysł? Udowod-
niono,że przesycone jodem powietrze jest dużo zdrowsze niż               w 
górach. Kolejnym plusem są widoki, które z pewnością zaskoczą odwiedzają-
cych. Kołobrzeskie sople na molo robią wrażenie. 

5 . U S T K A 
Kolejnym przepięknym miejscem, które z pewnością warto zwiedzić jest 
Ustka. Wspaniały klimat, możliwość długich spacerów brzegiem morza, 
różnego rodzaju SPA, baseny przyciągają turystów nawet zimą. 

                                                                             Małgorzata Repke kl.IV TDS 
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