
   

 

 Jak twierdzi prof. James Waterhouse z Wydziału Fizjologii Manchester University,  

najlepszymi miesiącami na wypoczynek są, prócz listopada, wiosenne miesiące: marzec,  

kwiecień i maj. Wiosną bowiem jesteśmy mniej wydajni, a winę za to ponosi przesilenie  

wiosenne.  

Co ci grozi na wiosnę?  Osłabienie, senność, częste bóle głowy i mięśni (być może z powodu 

niedoboru witamin i soli mineralnych), osłabienie refleksu i mięśni (za mało potasu),  

rozdrażnienie, mniejsza odporność na stresy, bolesne skurcze mięśni (brak magnezu), nagłe  

ataki zmęczenia (niedobór żelaza), wypadanie włosów (brak cynku).  

Jak zapobiec kłopotom na wiosnę:?  Nie przepracowuj się, śpij nie mniej niż 8 godzin,  

koniecznie od  około godz. 22, odżywiaj się lekkostrawnie, pij dużo soków owocowych, nie 

unikaj nowalijek, uzupełnij dietę preparatami wielowitaminowymi, ćwicz, ćwicz i jeszcze raz 

ćwicz. A przynajmniej spaceruj, dlatego ruszaj na majówkę!  

 To idealny moment, żeby wypocząć i naładować akumulatory na kolejne tygodnie. 

Od ciebie zależy, czy wybierzesz aktywny wypoczynek, czy też zdecydujesz się na błogie 

leniuchowanie. Ale pamiętaj, żeby spędzić ten czas w sposób najbliższy twoim  

potrzebom. Możesz zorganizować krótki wypad w góry, nad morze albo na wieś. Ważne 

jest, żeby spędzić wolne dni na świeżym powietrzu - dlatego 

nawet urządzenie pikniku w pobliżu domu będzie dobrym pomysłem.  

Zafunduj sobie upragniony wypoczynek. Jeśli na co dzień prowadzisz aktywny tryb życia nie 

miej wyrzutów sumienia, że spędzasz dzień z książką, którą już dawno chciałeś przeczytać.  

A jeśli na nic nie masz siły - regeneruj siły snem. 

       Maj bywa miesiącem kapryśnym - ciepłe dni przeplatają się z długimi wiosennymi  

deszczami. Dlatego, jeśli zaplanowałeś majówkę na świeżym powietrzu, powinieneś mieć  

w zanadrzu plan awaryjny. Już wcześniej sprawdź repertuary teatrów i kin. Deszczowy dzień może okazać się świetną okazją 

do nadrobienia filmowych zaległości albo spędzenia długiego wiosennego popołudnia u przyjaciół. 
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 W Warsztatach Szkolnych realizowany był projekt w ramach ochrony i promocji zdrowia w zakresie prawidłowego 

odżywiania pod patronatem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Gliwice. Zadanie polegało na 

przeprowadzeniu edukacji żywieniowej dla uczniów klas trzecich z gliwickich szkół gimnazjalnych - swój udział zgłosiło  

8 placówek. Każde spotkanie obejmowało część teoretyczną i praktyczną i trwało trzy godziny zegarowe. Potrawy tak  

zaplanowano, aby pokazać uczniom, co mogą samodzielnie zrobić  zdrowego i pożywnego w domu na II śniadanie do szkoły, 

używając różnych produktów spożywczych i przypraw. Umożliwiono młodzieży „poznanie” nowych smaków i produktów 

żywnościowych, pokazano różne techniki sporządzania potraw. Szkolnym koordynatorem tego przedsięwzięcia była  

p. Elżbieta Toczyńska. Pierwsze warsztaty odbyły się 24 XI 2017 r. z udziałem uczniów z Gimnazjum nr 1 w Gliwicach,  

natomiast  15 XII 2017r. odbyło się ostatnie w tej edycji spotkanie z uczniami z Gimnazjum nr 7 przy ZSO nr 4 im. Piastów 

Śląskich. Uczniowie brali czynny udział w części teoretycznej i praktycznej, ale wszystkich zżerała trochę trema, bo zajęcia 

filmowała lokalna telewizja.  Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli okazję spróbować różnych potraw, a dodatkowo do domu 

otrzymali materiały szkoleniowe (książki, broszury o tematyce żywieniowej) i sporządzone potrawy. Młodzież gimnazjalna 

bardzo chętnie uczestniczyła w edukacji żywieniowej. 

 Realizując ten projekt, podjęto szereg działań naborowych do CKZiU nr 1: zapoznano gimnazjalistów z naszą szkołą,  

rozdano foldery i gadżety reklamujące CKZiU nr 1, warsztaty szkolne zrefundowały pojemniki na żywność opatrzone  

firmowymi naklejkami promującymi CKZiU nr 1, zajęcia udokumentowano na stronie internetowej szkoły, na Facebooku, 

filmie zrealizowanym przez lokalną telewizję, co pozwoliło zapoznać się z naszą szkołą szerokiemu gronu społeczeństwa. 

13 kwietnia 2018 r. rusza druga edycja edukacji żywieniowej. Pierwszymi gośćmi warsztatów szkolnych będzie Gimnazjum 

nr 10 przy ZSP nr 12 w Gliwicach. 

       Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach: Technikum nr 5 - zostało laureatem najpopularniejszego 

w Polsce programu promującego pracę metodą projektu - „Projekt z klasą” - Wydawnictwa Nowa Era, na który wpłynęło 

ponad 700 zgłoszeń ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Kapituła Komisji VIII edycji Konkursu nagrodziła nasz pomysł , który zatytułowaliśmy:  

USIĄDŹ, SPOTKAJMY SIĘ! 

OTWÓRZMY SIĘ NA PIEKNO PRZYRODY I DRUGIEGO CZŁOWIEKA! 

Otrzymana nagroda pomoże nam zrealizować następujące zadania, które są częścią projektu: 

ŁAWECZKA POD WIERZBĄ - szkolny ogródek z własnoręcznie zrobionymi ławkami z europalet, belek i pustaków,  

ogrodzeniem zielonym przez cały rok.  

SZYDEŁKO - ZRÓB SOBIE TORBĘ! - warsztaty rękodzieła, które zorganizowane zostaną 24 kwietnia 2018r .  

Uczniowie ZSO nr 11 

Uczniowie Gimnazjum nr 22 

Uczniowie Gimnazjum nr 7 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 
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 „Społeczeństwo obywatelskie a szczęśliwa rodzina” to tytuł już ósmego  

Uczniowskiego Salonu Edukacyjnego, który odbył się 7 marca 2018 r. w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach o godzinie 12 w auli  

im. Konstytucji 3 Maja. W spotkaniu z młodzieżą wystąpiła sędzia Anna Maria  

Wesołowska. 

 Zgromadzonych w auli przywitał Mikołaj Maciasz przewodniczący samorządu 

uczniowskiego CKZiU nr 1, a następnie oddał głos Dyrektorowi Centrum panu  

Krystianowi Szatce, który uroczyście otwarł podwoje Salonu, przywołując problem 

winy i kary w literaturze oraz filmie. 

 Spotkanie z Anną Marią Wesołowską rozpoczęło się od emisji fragmentów 

programu telewizyjnego „Prześwietlenie”, w których pani sędzia opowiedziała  

o najtrudniejszej sprawie, jaką miała w swoim referacie, a także o projekcie  

polegającym na uczestnictwie młodzieży szkolnej w rozprawach sądowych. 

Po filmach pani Wesołowska, przytaczając historię o chłopcu z różą, wyjaśniła 

czym jest przestępstwo. Następnie zachęcała uczniów do zakładania kącików 

prawnych oraz udziału w rozprawach sądowych. 

 W kolejnej części Salonu pani sędzia odpowiadała na pytania zadawane 

przez młodzież. Młodzi ludzie byli ciekawi, czy pani Wesołowska żałowała  

jakiegoś wydanego wyroku, czy spotkała się z nękaniem ze strony oskarżonych, czy 

nie obawiała się nigdy zemsty ze strony skazanych, a także jak radzi sobie ze  

świadomością, że decydowała o przyszłym życiu innego człowieka. Wiele pytań 

dotyczyło kariery telewizyjnej naszego gościa. Pani Wesołowska ze swadą  

i cierpliwie opowiadała o najbardziej zaskakującej sprawie w swojej karierze.  

Wyjaśniała, jakie postawy powinny być kształtowane u młodych ludzi przez  

rodziców, aby oni mogli w przyszłości tworzyć dobrze funkcjonujące społeczeństwo 

obywatelski, a także tłumaczyła, kiedy nieletni odpowiadają za przestępstwa oraz 

jak chronić dzieci przed zagrożeniami – groomingiem, zbyt wczesną inicjacją seksualną, cyberprzemocą, używkami. 

 Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską było bardzo ciekawe i niezwykle udane. Spotkało się z żywym  

zainteresowaniem młodzieży, która jeszcze po zakończeniu debaty zadawała dodatkowe pytania. Uczestniczyło w nim około 

200 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami, a także przedstawiciele zespołu 

interdyscyplinarnego oraz Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

 W drugiej części Salonu w ramach prezentacji osiągnięć uczniów gliwickich 

szkół ponadgimnazjalnych zgromadzeni mogli poznać Patrycję Mędralę z klasy 4TT 

Technikum nr 6 o specjalności: technik obsługi turystycznej. Patrycja, laureatka  

międzyszkolnego konkursu podróżniczego na Festiwalu Carpe Diem, opowiedziała  

o swojej pasji, jaką jest Azja wschodnia i południowo-wschodnia. Przedstawiła  

prezentację z kilku podróży w te egzotyczne rejony świata. 

 Na zakończenie Pan Dyrektor Krystian Szatka podziękował gościom, uczniom  

i nauczycielom za udział w ósmym Salonie i zaprosił na drobny poczęstunek  

przygotowany przez warsztaty szkolne.  
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CKZiU nr 1 kształci m.in. handlowców. Często jednak się słyszy, że handlowiec to sprzedawca. Czy faktycznie  

kończąc technikum handlowe absolwent może objąć tylko stanowisko sprzedawcy? 

 

 Dla mnie handlowiec to osoba, która lubi ludzi oraz potrafi budować relacje. To styl bycia i zarazem sposób  

porozumiewania się z ludźmi – klientami, dostawcami czy współpracownikami. Uważam, że misja handlowca nie ogranicza 

się tylko do sprzedawania – to zawód który pełni ważną rolę społeczną. To właśnie do handlowca w sklepie zwracamy się  

w przypadku gdy chcemy się poradzić np. jak poprawnie zamontować zlew czy w jakich kolorach dobrać zasłony w salonie. 

W Leroy Merlin taką osobą, która doradza w zakresie produktów i usług dla domu i ogrodu jest Doradca Klienta, poza tym 

w naszym zespole jest również Specjalista ds. Serwisu i Usług, czy Pracownik Działu Relacji z Klientami, tak więc,  

odpowiadając na pytanie, handlowiec to nie tylko sprzedawca. 
 

Jakie są możliwości rozwoju, ścieżki kariery pracowników Państwa firmy? 

 

 Jesteśmy dużą, prężnie rozwijająca się firmą, zatrudniającą w Polsce łącznie ponad 10 tys. osób. Dbamy o naszych 

pracowników i zależy nam  żeby każdy mógł rozwijać się zgodnie z potencjałem. W ramach naszych ścieżek rozwojowych 

proponujemy wewnętrzny program „Ja chcę – Jesteś gotów” – czyli otwartą rekrutację do programów rozwojowych  

Akademia Orląt i Program Menedżerski. Oznacza to, że każdy pracownik firmy może sam zgłosić chęć rozwoju. 

Pierwszym stopniem jest Akademia Orląt, której celem jest zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy merytorycznej 

na temat tego, jak pracuje skuteczny Koordynator Sprzedaży. Kolejnym stopniem jest Program Menedżerski, skierowany do 

kandydatów ze sklepów i centrali, przygotowującym do pełnienia funkcji menedżerskich w naszej firmie. 

Mamy również program, którego celem  jest pozyskanie kandydatów o wysokim potencjale rozwojowym, także  

menedżerskim, którzy w przyszłości będą mogli stanowić solidny filar naszej organizacji i obejmą stanowiska kierownicze. 

Program skierowany jest głównie do absolwentów uczelni wyższych. Poszukujemy osób nastawionych na kontakt z ludźmi, 

ambitnych, wykazujących zaangażowanie i pracowitość, zdolnych do przejścia ścieżki od Doradcy Klienta poprzez  

Koordynatora Sprzedaży do Kierownika Działu Handlowego w okresie maksymalnie do 24 miesięcy. Firma dba też  

o rozwój osób bardziej doświadczonych – czyli Dyrektorów Sklepów. Sama miałam okazję ukończyć ten program i cieszę 

się, że pracuje w firmie, która dba o rozwój pracowników. Dla osób o ambicjach rozwoju zawodowego poza granicami  

naszego kraju również mamy ofertę – jest to program Talent Booster, skierowany do pracowników ADEO zainteresowanych 

rozwojem kompetencji w zakresie handlu i posługujących się biegle językiem angielskim. 
 

Pani jako menadżer na pewno obserwuje pewne trendy w rozwoju szeroko rozumianego handlu, a co za tym idzie 

rozwoju nowych stanowisk. Proszę przybliżyć jakie nowe stanowiska powstaną, czy już powstały, czym się  

charakteryzują, jakich specjalistów w dziadzinie handlu będzie poszukiwał potencjalny pracodawca. 

 

 Tak jak mówiłam wcześniej – handel zmierza w kierunku relacyjności i to jest kierunek, który widzę na ten moment. 

Chętnie podzielę się naszymi oczekiwaniami wobec kandydatów na stanowisko Doradcy Klienta w Leroy Merlin. Nasze 

ogłoszenia  każdy może obserwować na stronie internetowej: www.kariera.leroymerlin.pl. Szukamy osób, które chcą  

rozwijać się w obszarze handlu, lubią współpracować i działać zespołowo, są nastawione na działanie, poszukują coraz  

lepszych rozwiązań i co ważne – stawiają na budowania relacji.   

pani Sylwia Straż,  

Dyrektor Sklepu Leroy Merlin 

Gliwice  ul. Rybnicka 211 

Na  zadane pytania odpowiedzi udzieliła:  

http://www.kariera.leroymerlin.pl
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Jakie umiejętności, cechy i wiedza są dla Pani, jako pracodawcy szczególnie ważne i cenne u młodych, potencjalnych 

pracowników? 

 

 Cenię sobie w ludziach zaangażowanie i silną motywację. Jeśli posiadają takie cechy, jestem przekonana, że będą  

pracownikami, którzy szybko nabędą kompetencje zawodowe. Lubię jak dociekają, zadają pytania, ale potrafią też słuchać. 

Ważne są dla mnie zdolności komunikacyjne, które są postawą w codziennej pracy z klientem. Jako firma jesteśmy otwarci na 

osoby, które dopiero zaczynają swoja karierę zawodową. Jeśli przychodząc do nas nie mają wiedzy, gwarantuję, że ją zdobędą 

- muszą tylko chcieć się uczyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie CKZiU nr 1 odbywali u Państwa praktykę zawodową. Jak ocenia Pani naszych uczniów? 

 

 Cieszę się, że miałam przyjemność poznać uczniów, pokazać im, jak wygląda praca w naszym sklepie. Dla młodego 

człowieka, to mogło być zaskoczenie ile czasu zajmuje przygotowanie działu na przybycie klienta, ile potrzebujemy czasu, 

aby uzupełnić towar w półkach oraz ceny i i że takie czynności wykonujemy codziennie. 

Jestem zadowolona z ich pracy i dziękuję, że wybrali mój sklep do realizacji swoich praktyk zawodowych.  To co na pewno 

wymaga zauważenia i co bardzo doceniam to fakt, że do dnia dzisiejszego pracujemy z Mateuszem, który wspiera nas na  

dziale ogród, a poznaliśmy się właśnie podczas praktyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Czy jest coś co chciałaby Pani przekazać naszym uczniom? 

 

 Zachęcam uczniów do nauki w kierunku handlowca. Zapewniam każdego, że to nie jest nudny zawód, wręcz  

przeciwnie. Bycie handlowcem wymaga uzupełniania wiedzy, szkoleń, to zawód który daje możliwość ciągłego doskonalenia 

się. Możliwości  rozwoju zawodowego są i będą, a na pewno jest to zawód, który potrzebuje nowych potencjałów. Handel 

zawsze będzie miał  znaczenie. Bardzo serdecznie zapraszam na praktyki do mojego sklepu. 

 

Pytania zadała pani Julita Machowska.  

Pani Sylwii Straż dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi.  
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 W dniach 12-15 marca w naszej szkole królowała matematyka. Odbywające się od kilku lat pod hasłem Tyka mnie  

matematyka święto królowej nauk obfitowało w konkursy i wydarzenia.  

Rozstrzygnięte zostały konkursy indywidualne:  

1. Śladami matematyki po zabytkowej architekturze Gliwic i okolic: I miejsce zajęły dziewczyny z klasy 4 au: Nikola Wesoły  

i Dominika Pęcherzewska,  

2. Matematyka okiem obiektywu: I miejsce zajął Jakub Szproch z klasy 3tt , 

3. Tańcowała igła z nitką: I miejsce zajęła Klaudia Janusz z klasy 3ta ,  

4. Zakodowana matematyka: I miejsce zajęła Oliwia Pałasińska z klasy 2al.  

 Młodzież z klas drugich i trzecich technikum miała okazję wziąć udział w konkursie drużynowym Matematyka od  

kuchni - bezkonkurencyjny okazał się zespół z klasy 3au w składzie: Edyta Knapik, Kinga Kopczyńska, Natalia Domańska – 

dziewczęta zajęły I miejsce, natomiast wszyscy uczniowie z klas pierwszych doskonale bawili się w trakcie rywalizacji  

Z matematyką za pan brat: wygrała klasa 1au, na drugim miejscu znalazła się drużyna z klasy 1al, trzecie miejsce zajęły  

ex aequo zespoły z klas 1uh oraz 1tt. 

Ponadto został rozstrzygnięty: 

 - konkurs na plakat matematyczny: najlepszy plakat stworzyła Vanessa Mularczyk z klasy 1tt , 

 - konkurs “Gwiazda Sudoku”: w zaciętej rywalizacji zwyciężyła i zaszczytny tytuł otrzymała Oliwia Malcherczyk z klasy 4bu.  

14 marca pięknie ubrana młodzież CKZiU paradowała po szkole w strojach, które w swojej nazwie zawierają cząstkę pi. 

 Przy okazji relacji ze święta matematyki należy podkreślić, że duża część nagród rzeczowych została ufundowana przez 

radę rodziców, za co organizatorki serdecznie dziękują. Specjalne podziękowania kierujemy też dla Kuby Szprocha za  

fotorelację ze święta królowej nauk . 

„Tyka mnie matematyka” powróci za rok!! 
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          III Gliwickie Targi Zawodów  za nami. Impreza odbyła się w dniu 16 marca 2018 r. Organizatorami 

III Gliwickich Targów Zawodów był Gliwicki Ośrodek Metodyczny oraz Zespół Szkolnych Doradców  

Zawodowych. Jaki jest cel takiej imprezy? Rozwój szkolnictwa zawodowego jest odpowiedzią na rosnące 

zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników technicznych i rzemieślników. Przedsięwzięcie  

skierowane jest do uczniów uczęszczających do trzecich klas gimnazjalnych oraz klasy VII szkoły podstawowej.  

 Wybór szkoły i zawodu to najtrudniejsze zadanie, jakie stoi przed uczniami ostatnich klas gimnazjum. Dobrze wiedzieć, 

gdzie dalej się uczyć i jak od podszewki wygląda praca np. kucharza, ekonomisty, energetyka, cukiernika albo introligatora. 

Być może to właśnie nauka konkretnego zawodu okaże się w przyszłości zawodowym strzałem w dziesiątkę?  

 III Gliwickie Targi Zawodów współtworzą wszystkie gliwickie szkoły zawodowe. Na swoich stoiskach prezentują  

kulisy wykonywania zawodów, w których można kształcić się w danej szkole. Stoisko prowadzone jest przez nauczycieli  

i uczniów, z którymi odwiedzający mogą porozmawiać również mniej formalnie. W końcu nie od dziś wiadomo, że  

najbardziej wiarygodne informacje pochodzą od rówieśników, dlatego na targach uczniowie opowiadają, czym zajmują się  

w trakcie nauki i jak teoria zawodu wygląda w praktyce.  

Impreza cieszyła się dużą popularnością wśród gimnazjalistów i zakończyła sukcesem.  
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     W Rajdzie o puchar wiosny 2018 wzięło udział około 290 uczniów i uczennic z naszej szkoły. Zaprosiliśmy gimnazjalistów  

z GM nr 4, GM nr 9 i GM nr 11, którzy aktywnie uczestniczyli w imprezie . Najważniejszy był oczywiście moment ogłoszenia 

wyników i wyłonienia zwycięzców na poszczególnych trasach oraz kto zdobył najważniejszą nagrodę. 

W ogólnym podsumowaniu I miejsce zdobyła  

klasa 1al na czele z p. Joanną Uramowską—Kwoczak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W Rajdzie uczestniczyły również dzieciaki z  Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci 

Niepełnosprawnych z GOARu w Gliwicach. 

Na zakończenie Rajdu wystąpiły: 

 Mażoretki z Knurowa, 

 odbył się pokaz boksu z GUKS Carbo, 

 dziewczęta z Ukrainy, które zaprezentowały tańce ukraińskie . 

 Uczniowie klasy 2 au ugotowali pożywną i smaczną grochówkę w Warsztatach Szkolnych  a chłopcy z 1 uh wydali ją 

"wygłodniałym wędrowcom". Zupa cieszyła się dużym powodzeniem !!!   

GRATULUJEMY wszystkim zwycięzcom a zwłaszcza klasie 1 al!!!! 

Z turystycznym pozdrowieniem - Organizator. 

21.03.2018 r. 

Trasa nr 1: Radiostacja - CKZiU: wygrała kl.1 al na czele z p. Joanną Uramowską - Kwoczak 

Trasa nr 2: Lotnisko - CKZiU: wygrała kl. 2 tt na czele z p. Izabelą Sarleją - Parat 

Trasa nr 3: Wójtowa Wieś - CKZiU: wygrała kl. 3 ta na czele z p. Agatą Steinhoff - Szurmą 

Trasa nr 4: Ligota Zabrska - CKZiU: wygrała kl. 1 au na czele z p. Agnieszką Wlocką 

Trasa nr 5: Park KiW - CKZiU: wygrała kl. 1 tt na czele z p. Anną Kaczmar 
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Październik - Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych: z tej okazji biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na 

NAJCIEKAWSZE OPOWIADANIE, KTÓREGO AKCJA DZIEJE SIĘ W BIBLIOTECE. Prace można było składać do 

końca listopada, a ogłoszenie wyników odbyło się przed świętami.  

 Rozpiętość tematyczna opowiadań była olbrzymia. Młodzi adepci pisarstwa wykazali się imponującą pomysłowością - 

niemal każdy z nich przedstawił swoje opowiadanie w niepowtarzalny sposób. Po obradach jednogłośnie wytypowaliśmy 

teksty, które wciągnęły nas w swój świat. 

 I tak Grand Prix zdobyło opowiadanie pod tytułem „Chłopak z biblioteki”. Autorem nagrodzonej pracy jest Patrycja 

Mędrala z klasy 4 tt. GRATULUJEMY!! 

Laureaci pozostałych nagród zachwycili nas swoimi pomysłami. Stworzyli ciekawe postacie i zaimponowali 

kreatywnością. Autorzy nagrodzonych tekstów to: 

   II miejsce - Rafał Woźniczek z klasy 4 al 

   III miejsce: - Piotr Stasiów z klasy 4au 

                     - Denis Małysa z klasy 4 au 

Pozostałym uczestnikom, których teksty były intrygujące, ale wymagające dopracowania warsztatu literac-

kiego, dziękujemy i chcemy, aby wiedzieli, że warto kontynuować przygodę z pisaniem! Stąd wyróżniliśmy jeszcze pracę 

Wiktorii Zawadzkiej z klasy 2 tt. 

Pragniemy pogratulować zaangażowania wszystkim uczestnikom konkursu! W naszych oczach każdy z Was jest zwycięzcą, 

ponieważ mieliście odwagę spróbować, zdobyliście nowe doświadczenie i zmierzyliście się z trudnym zadaniem. 

Zasługujecie na wielkie brawa! 
 

Jeśli chcecie się dowiedzieć kim był chłopak z biblioteki, przeczytajcie opowiadanie Patrycji: 

Nawet jedna osoba, pojawiająca się nagle, 

może zmienić całe nasze życie. 

Był to chłodny styczniowy wieczór. Śnieg srebrzył się pod światłem latarni 

padającym na podjazd szkoły. Powoli zsuwał się z nieba, tworząc mleczną  

poświatę gubiącą całą okolicę w bieli. Chłodny wiatr pieścił różowe policzki 

młodego chłopaka i mierzwił jego kruczoczarne włosy. Nazywał się Taehyung 

Han i był uczniem ostatniej klasy liceum.  Biegł właśnie przed siebie w stronę 

biblioteki, znacząc swoją drogę ciężkimi butami na sprószonym świeżym  

śniegiem chodniku. Mijając tablicę z napisem „Taeyeon Han 31.01.2017”, przełknął głośno ślinę i pobiegł dalej. Otworzył 

wielkie dębowe drzwi i zasapany wtargnął do środka. O godzinie 19 wszyscy uczniowie już zajmowali swoje miejsca  

przygotowani na nocną naukę. Było to normalnym zjawiskiem w Korei Południowej - po zakończonych zajęciach uczniowie 

udawali się do bibliotek, gdzie uczyli się do godziny 23 nocy…  

Egzaminy zbliżały się już pełną parą, został tylko miesiąc do zakończenia semestru i trzeba było z werwą zabrać się za  

powtarzanie materiału z całego roku. Taehyung nienawidził się uczyć, a już tym bardziej robić tego w bibliotece. Zbyt wiele 

myśli kłębiło się w jego głowie w tym jednym miejscu. Bez słowa, z ogromnym grymasem na twarzy wgramolił się za jedyny 

wolny stolik i zaczął rozpakowywać torbę. Z wielkim westchnieniem rozejrzał się po sali, lustrując wszystkich pilnie  

studiujących swoje książki. Przyglądał się tak jednemu chłopakowi ślepo wpatrzonemu w doniczkę na stole i bezgłośne  

powtarzającego jedną frazę. - Pewnie uczył się literatury - pomyślał. Wpatrywał się tak w niego z politowaniem, gdy zauważył 

coś, co o wiele bardziej przykuło jego uwagę. Na prawo od tęgiego chłopaka, jedna dziewczyna również zadawała się coś  

intensywnie powtarzać. Jednak nie to tak zaintrygowało Taehyunga. Śledził uważnie znajome rysy nieznajomej.. Z zamyślenia 

wyrwał go nagle huk książek spadających na podłogę. Sprawca zamieszania tylko wstał i grzecznie ukłonił się mamrocząc 

przeprosiny. Taehyung wraz z kilkoma innym uczniami jedynie zerknął w jego stronę, zatrzymując wzrok na zegarze. Była 

już 19:30. – kiedy ten czas tak minął? - szepnął do siebie. Dopiero teraz do niego dotarło, że od dobrych kilkunastu minut  

wpatrywał się w dziewczynę. Otworzył usta, jednak nie wydobyło się z nich żadnego słowo. Zdziwiony swoim zachowaniem, 

pośpiesznie je zamknął przegryzając wargę i dyskretnie spoglądając w stronę nieznajomej. Dziewczyna wciąż się uczyła. 

Uśmiechnął się blado i spojrzał na swoje książki. Otworzył podręcznik z matematyki i zaczął robić pierwsze zadania. Co jakiś 

czas spoglądał w stronę tajemniczego stolika, jednak postać dziewczyny nie zdawała się nawet zmieniać pozycji. Przez chwilę 

poczuł, jakby cofnął się w czasie. Czy to zmęczony nauką umysł płata mu figle? Mógłby przysiąc, że przy stoliku siedzi  

Taeyeon, ucząca się do egzaminu, którego nigdy nie miała już zdać. Wszyscy wiemy, że to niemożliwe. Codziennie setki 

uczniów kroczących do biblioteki zapala dodatkowe znicze upamiętniające zmarłą rok temu dziewczynę... Jego siostrę.        
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 Podpierał się na łokciach główkując kolejne przykłady, a każdy z nich wydawał się być coraz bardziej trudniejszy. - Jak tak 

dalej pójdzie, to nie zdam tego testu – jęknął w myślach i ze zrezygnowaniem zerknął na stolik przy oknie, jakby szukając  

pocieszenia. Dziewczyna patrzyła właśnie w jego stronę, delikatnie ruszając wargami. Powtarzała sobie coś i pewnie nawet go 

nie widziała. Taehyung zaczął wzrokiem badać twarz dziewczyny, którą teraz mógł zobaczyć w całej okazałości. Skóra  

nieznajomej była blada, wręcz porcelanowa. Para brązowych, kocich oczu z zapałem wpatrywała się w jakiś bliżej  

nieokreślony punkt. Oplótł wzorkiem drobne usta dziewczyny, a długie, ciemnobrązowe włosy iskrzyły w cieniu srebrnych 

płatków śniegu tańczących za oknem. Jedyne, co różniło ją od Taeyeon, były właśnie te włosy. Doskonale pamiętał krótką  

fryzurę siostry. Nosiły również te same mundurki z czerwoną kokardką przy kołnierzu, która zawsze pięknie komponowała się 

z zaróżowionymi policzkami. Cała twarz nieznajomej zdawała się być perfekcyjnie dopracowana w każdym detalu, za co  

Taehyung mógł oskarżyć matkę naturę za przesadną doskonałość. Miał wrażenie, że właśnie siedział przed nim anioł, jakby 

Bóg zesłał ją z powrotem specjalnie dla niego. Tak bliski mu porcelanowy anioł. Czuł, jak jego serce delikatnie drży z każdą 

sekundą spędzoną na przyglądaniu się uczennicy. Nie minęła nawet minuta, gdy jej postać wypełniła cały jego umysł,  

a nękający obraz nagrobku zaczął ustępować miejsca nowemu wyobrażeniu, jakim stała się dziewczyna. Zdawało się, jakby 

czas stanął w miejscu. Ocknęło go dopiero szuranie krzeseł po drewnianej podłodze. Uczniowie zaczęli pakować torby  

i powoli wychodzić z sali. Chłopak podniósł brwi przyglądając się całej scenie. Pośpiesznie spojrzał na zegarek. Była 22:50, 

zmrużył oczy z niedowierzania i zabrał się za pakowanie torby. - Skończyłem przynajmniej matematykę. - uśmiechnął się  

blado. Ubierając kurtkę, zerknął w stronę okna. Stolik stał pusty. Przerażony zarzucił torbę na plecy i wybiegł mając nadzieję, 

że jeszcze dogoni dziewczynę. Irracjonalna panika zawładnęła jego sercem. – Tobie nie pozwolę tak zniknąć – prawie  

krzyknął w panice. Noc przywitała go przeszywająco zimnym powiewem wiatru uderzającym w twarz. Wtulił się w szalik  

i pobiegł za dziewczyną.. 

Następnego dnia Taehyung jako pierwszy wybiegł z sali po ostatniej lekcji i ruszył w stronę biblioteki. Ciężki plecak obił mu 

wszystkie żebra, gdy zdyszany dobiegł do dębowych drzwi. Rozpromienił się na ich widok. Pośpiesznie popchnął je do przodu 

i wleciał do środka. Nigdy by nie pomyślał, że kiedyś z takim zapałem będzie spieszył to tak znienawidzonego przez siebie 

miejsca. Biblioteka zawsze kojarzyła mu się ze śmiercią siostry. Widział jej zmęczoną twarz w każdej zgromadzonej tam  

osobie. Pamiętał, gdy wracała wykończona w późnych godzinach do domu. Wiedział, że nie powinna wracać sama w takim 

opłakanym stanie, ale tłumaczył sobie, że przecież wszyscy tak tu żyją. Pamiętał, jak wielkie miała plany na przyszłość,  

nie przypuszczając nawet, że dzień przed egzaminem zginie w wypadku, wychodząc z biblioteki. Ciarki przeszły go na samą 

myśl, że i tą dziewczynę mogłoby to spotkać. Odgarnął mokre włosy z czoła, odsłaniając błądzące już po sali zamyślone, 

ciemne oczy. Przyjemne ciepło spłynęło po jego ciele ogrzewając zmarznięte kończyny. Dziewczyna siedziała już przy swoim 

stoliku i pilnie uczyła się do egzaminu. – No tak. – pomyślał. – Przecież wczoraj widziałem jak wraca bezpiecznie do domu. 

- Nie spuszczając z niej wzroku, usiadł przy tym samym stoliku co ostatnio, obok działu z literaturą. Rozpakował się  

i otworzył podręcznik do historii. Czytał rządy najsłynniejszego cesarza, na przemian zerkając na dziewczynę. Obserwując ją, 

czuł, że tę historię można napisać na nowo. Zdawało mu się, że kilka razy usłyszał, jak ktoś wypowiada jej imię. Soomin…

Soona…Soojin... Wiedział, że na pewno zaczynało się od Soo, ale nie mógł dosłyszeć drugiej części. Nie wiedział też, do  

której klasy chodzi. Soojin najbardziej Ci pasuje – uśmiechnął się do siebie, patrząc na zamyśloną twarz uczennicy. Płatki 

śniegu połyskiwały jeszcze delikatnie wplątane w jej włosy. Nagle dziewczyna podniosła się z krzesła i zaczęła iść w jego 

stronę z zeszytem w ręce. Poczuł jak serce podchodzi mu do gardła, ciało sztywnieje, a plecy oblewa zimny pot. Pośpiesznie 

wbił wzrok w książkę historii i tępo czytał pierwsze akapity. Soojin zatrzymała się tuż przy nim, wodząc zgrabnym palcem po  

tytułach literatury pięknej. Spojrzał za nią kątem oka, dopiero teraz zauważył, że oprócz olśniewającej urody, dziewczyna jest 

również bardzo zgrabna. Nie była jednak wysoka, mogła dosięgać mu zaledwie do ramion, a jej drobne ciało wydawało się 

takie kruche. – Szukasz czegoś kochanie? – spytała bibliotekarka, pojawiając się nagle przy jego stoliku. – Już znalazłam,  

dziękuję. – delikatny i dźwięczny głos wydobył się z ust dziewczyny zostawiając słodki ślad na duszy chłopaka, po czym  

z lekkim ukłonem wróciła pod okno. Taehyung przegryzł wargę żałując, że to nie on zadał to pytanie. Może wtedy mógłby 

poznać jej prawdziwe imię, porozmawiać z nią, być przy niej… Rozmarzył się, a jego twarz rozpromienił delikatny uśmiech. 

Energicznie potrząsnął głową wyrywając się z zadumania i wrócił do nauki. Nie mógł się jednak skupić. Jego myśli błądziły 

bowiem w zupełnie innym kierunku. Przymknął delikatnie powieki i powoli położył się na stole opierając o rękę. Oczami  

wyobraźni zobaczył Taeyeon siadającą obok niego. Dziewczyna zamknęła jego książkę i spojrzała na niego swoimi wielkimi 

oczami w kolorze gorzkiej czekolady. Odgarnęła mu włosy z twarzy. – Przestań się zadręczać i zacznij żyć. – powiedziała 

uśmiechając się ciepło. Otworzył oczy i poczuł nagle ogarniający go pokój, którego nie zaznał od czasu jej odejścia. Biblioteka 

była już prawie pusta. Tylko nieliczne osoby zapisywały ostatnie słowa w notatnikach, odkładały książki z powrotem na półki 

i pakowały plecaki. Taehyung leniwie spojrzał na zegar. W jego oczach pojawiło się przerażenie, gdy spostrzegł, że jest po  

godzinie 23. Pośpiesznie spojrzał na stolik przy oknie. Dziewczyny już tam nie było. Westchnął głęboko patrząc na krzesło, 

gdzie siedziała jego siostra. Przekręcił głowę, zastanawiając się, kiedy dokładnie zasnął i jak długo to trwało. Podniósł się  

z krzesła i ruszył w stronę wyjścia kilka razy oglądając się za siebie. Gdy stanął w otwartych drzwiach biblioteki, śnieg zdążył 

już okryć całe miasto mleczną pierzyną. Patrzył jak delikatne lodowe kwiaty powiewały lekko na wietrze, tworząc na ziemi  
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kolejne warstwy białego puchu. Blade światło latarni oplotło twarz chłopca, odbijając się w kropelkach łez spływających  

po jego policzkach. Dopiero teraz dotarło do niego, że uczennica, którą zobaczył w bibliotece, nie była Taeyeon, a tylko  

dziewczyną, łudząco do niej podobną. Uśmiechnął się jednak na myśl, że wciąż może ją zobaczyć. Ukrył twarz za granatowym 

szalikiem i zamknął za sobą drzwi.  

Kolejne tygodnie mijały podobnie. Taehyung wbiegał do gmachu biblioteki zdyszany i pełen podekscytowania. Nawet uczenie 

się na pamięć najbardziej zawiłych formułek z fizyki nie wydawało się już tak straszne na myśl, że znów będzie mógł  

zobaczyć dziewczynę z czerwoną kokardą przy kołnierzu i długich ciemnobrązowych włosach. – Zawsze chciałaś mieć takie 

włosy. – mówił do siebie. Codziennie wbiegał tak, by na nowo poczuć więź łączącą go z nieznajomą. Nie wystarczała mu  

tajemnica, w jakiej istniała, chociaż zdawało się, że właśnie ten sekret rysuje ją tak piękną i niewinną. Ich więź pozostawała 

magiczna i należała tylko do niego, za co chłopak czuł się niezwykle wdzięczny.  

Był już 31 stycznia, ostatni dzień przed egzaminem, a zarazem rocznica śmierci Taeyeon. Uczniowie ostatnich klas liceum  

dopinali swoją wiedzę na ostatnie guziki i żwawo powtarzali materiał do późnych godzin. Minęła 1 w nocy, gdy zaczęli powoli 

wracać do domu. Taehyung wciąż jednak siedział przy stoliku obok działu z literaturą. Przez ostatni miesiąc zdołał  

przypomnieć sobie cały materiał i mógł iść do domu już długi czas temu. Siedział tak jednak napawając się widokiem pięknej 

dziewczyny. Bał się, że tego dnia miał zobaczyć ją po raz ostatni. Już jutro razem z innymi uczniami udadzą się na salę  

egzaminacyjną, skończą szkołę, ich drogi się rozejdą i wszyscy ruszą w swoją stronę. Wiatr wdzierał się do pomieszczone 

przez uchylone okno, pieszcząc długie włosy młodej Koreanki. Dziewczyna zapięła kurtkę i zaczęła wychodzić. Taehyung  

tylko się temu przyglądał, walcząc ze sobą, czy jej nie zatrzymać i nie wyjść razem z nią. Może wtedy skończyłoby się to  

inaczej, gdyby tylko tamtej nocy był przy niej... Zrezygnował jednak wiedząc, że powinien pozwolić jej w końcu odejść.  

Zacisnął wargi i poczuł jak łzy napływają mu do oczu. Patrzył na ostatnie kroki dziewczyny tak łudząco podobnej do jego  

siostry, zanim zniknęła w cieniu biblioteki, a w sali rozległo się tylko głuche skrzypnięcie zamykanych ciężkich, dębowych 

drzwi. Chłopak wpatrywał się w miejsce w którym szła Soojin jeszcze kilka minut, po czym podniósł się z miejsca i zaczął 

pakować torbę. Niespiesznie ruszył w kierunku stolika przy oknie, rozglądając się po pomieszczeniu, tak jak zawsze to robił  

z nadzieją, że coś mogłoby się zmienić. Biblioteka jeszcze nigdy nie zdawała się skrywać tylu tajemnic i magii jak w tą zimną, 

śnieżną noc poprzedzającą nadejście lutego. - Teraz skrywasz również mój sekret - szepnął do siebie. Wyrwał z zeszytu  

kawałek papieru i zaczął pisać, uśmiechając się smutno. Położył karteczkę na stoliku i niespiesznie ruszył w stronę wyjścia, 

tym razem nie oglądając się za siebie. Obraz nagrobka zniknął z jego głowy zastąpiony ciepłym uśmiechem dziewczyny.  

Bibliotekę po raz kolejny przepełnił chłód zimowego wiatru i cichy huk dębowych drzwi, a na stoliku został tylko list.  

„ Dziękuję, że pozwoliłaś znowu mi ją zobaczyć i pożegnać się tak, jak powinienem zrobić to już dawno temu. ”  

Chłopak z biblioteki 

BIBLIOTEKA SZKOLNA  

ZAPRASZA 

UCZNIÓW i PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 

 KONKURSIE 

       FOTOGRAFICZNYM pt.: 

„Przyłapani na czytaniu” 
Regulamin konkursu: 

1.Warunkiem udziału zdjęcia w konkursie jest obecność książki, 

2. Akcja trwa do 15 października 2018 r., 

3. Zdjęcia przysyłajcie na adres: biblioteka@ckziu.gliwice.pl lub przynieście do biblioteki, 

4. Atrakcyjną nagrodę wygrywa najciekawsze zdjęcie. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania zdjęć prac nadesłanych na konkurs w mediach:  

Internecie, prasie, gazetkach szkolnych. 

Jednocześnie informuje, że wizerunek osoby na zdjęciu będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji  

i potrzeb funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach.  
 

       Wszelkie pytania lub niejasności prosimy kierować do biblioteki szkolnej. 
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 Gliwicki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Miastem Gliwice  

organizuje Gliwickie Targi Edukacyjne – Education Fair 2018 skierowane do 

rodziców, uczniów i uczennic wszystkich typów szkół i placówek  

oświatowych. 

Gliwickie Targi Edukacyjne odbędą się 26 kwietnia 2018 r. (czwartek)  

w godzinach od 10.30 do 16.00 w Hali Sportowej przy Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach, ul. Kozielska 1. 

 W trakcie Targów odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą oraz 

obejrzeć stoiska wystawiennicze gliwickich szkół i placówek oświatowych  

i porozmawiać w punktach konsultacyjnych. 

 Uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych i gimnazjów  

odwiedzą Targi w zorganizowanych grupach. Rodziców i pozostałych 

uczniów zainteresowanych ofertą gliwickiej oświaty, zapraszamy do odwie-

dzin stoisk po uroczystości otwarcia Targów, która jest planowana na godz. 

10.00. 

          NIECH MOC 

          BĘDZIE Z WAMI! 

 

Podoba się Wam nasza szkoła?  

Mamy nadzieję, że tak :) 

Zareklamujcie ją wśród młodszych!! 

Zachęćcie ich do przyjścia do nas!! 

UCZNIU CKZiU nr 1!! 

PRZYPROWADŹ  

koleżankę lub kolegę z gimnazjum :) 


