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Dylematy kinomaniaka
Są takie wieczory, w
których
ma
się
ochotę obejrzeć jakiś
ciekawy film –
samemu lub z kimś,
ale pustka w głowie
i zbyt wiele opcji nie
pozwala
na
wybranie
czegoś
konkretnego.
Dlatego przychodzę
z częściową pomocą,
bo miałam ostatnio okazję obejrzeć dwa bardzo
interesujące filmy. Ponieważ są gusta i guściki,
mam w zanadrzu coś dla romantyków oraz dla
miłośników kina grozy. Obie ekranizacje są z roku
2018 i wyprodukowane zostały w USA. I na tym
podobieństwa się kończą.
Pierwszy film to komedia romantyczna
zatytułowana “Do wszystkich chłopców, których
kochałam” w reżyserii Susan Johnson. Jest to
adaptacja powieści Jenny Han o tym samym tytule,
premierę miała 17 sierpnia tego roku, chociaż sama
książka została wydana w 2014. Na wzmiankę o
niej trafiłam przypadkiem już po premierze i z
początku średnio mnie zainteresowała, ale gdy
trafiłam na nią po raz piąty, postanowiłam
zapoznać się bliżej z tą produkcją.
I tak film opowiada o perypetiach młodej
dziewczyny azjatyckiego pochodzenia Lary Jean
Covey – licealistki, która ma bardzo oryginalny
sposób na radzenie sobie z problemami miłosnymi.
Otóż, żeby poradzić sobie z niechcianymi
uczuciami, nastolatka do każdego chłopca, w
którym była kiedykolwiek zakochana adresuje list,
opisując w nim swoje najskrytsze myśli, nadając im
bardzo intymny charakter. Oczywiście wszystkie
zostawia dla siebie,
przechowując je w
starym pudełku na
kapelusze,
który
dostała od swojej
nieżyjącej już mamy.
Lara ma dwie siostry
- starszą Margot i
młodszą Kitty. Gdy
Margot wyjeżdża na
studia, a młodsze
dziewczyny
rozpoczynają nowy
rok szkolny, listy
niespodziewanie

wyciekają, a życie miłosne Lary zaczyna nabierać
kształtów, lecz nie brakuje w tym wielu
komicznych, a nawet kłopotliwych sytuacji, już nie
wspominając
o
drobnych
dramatach
rozgrywających się na oczach widzów. Omówione
są tu szeroko problemy, z jakimi boryka się
współczesna młodzież, trudności z nawiązywaniem
kontaktów towarzyskich, a także różne sposoby na
wyrażenie siebie. Jest też pokazane, jak ważna
potrafi być wiara w siebie i we własne możliwości.
Pomimo tego, że obsada jest nieco starsza
od tytułowych bohaterów, nadała im wyrazu i
charakteru. W roli głównej bohaterki wystąpiła
Lana Condor – 21-letnia aktorka z Wietnamu, którą
znamy między innymi z filmu “X-men:
Apocalypse”. Ale film nabrał smaku przede
wszystkim dzięki wyrazistości reszty postaci.
Przykładowo w oczy rzucili się: charyzmatyczna i
posiadająca własny,
niepowtarzalny styl
przyjaciółka Lary –
Chris grana przez
Madeleine Arthur,
przezabawny,
samotnie
wychowujący trzy
córki ojciec - Dan
Covey, w którego
rolę wcielił się John
Corbett,
optymistyczna
i
tryskająca energią młodsza siostra Cathrine, dla
przyjaciół “Kitty” wzorowo zagrana przez Annę
Cathcart, Emilija Baranac - tutaj w roli posiadającej
wysokie mniemanie o sobie rywalki Lary i jej
przyjaciółki z młodszych lat Genevieve, aż
wreszcie obiekt westchnień naszej bohaterki Pieter
Kavinsky, którego zagrał Noah Centineo.

Moim zdaniem film jest bardzo lekki,
wywołuje uśmiech na twarzy i w odpowiedni,
delikatny sposób porusza poważne problemy.
Idealnie nadaje się zarówno na samotne wieczory,
gdy pragniemy chwili oderwania się od
rzeczywistości, jak i na wspólne spędzenie czasu w
przyjemny sposób.
A teraz zmieniam klimat o sto osiemdziesiąt
stopni, bo drugi film jest długo wyczekiwanym
przez kinomaniaków horrorem o wdzięcznym
tytule “Zakonnica” w reżyserii Corina Hardy’ego i
Gary’ego Daubermana znanego z takich produkcji
jak: “To”, “Annabelle: Narodziny Zła” czy
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“Potwór z mokradeł”. Premierę w Polsce miał
całkiem niedawno, bo 7 września. Studio Warner
Bros przeznaczyło na produkcję “Zakonnicy” 22
miliony dolarów, a już w pierwszy weekend po
premierze zarobiło aż 53,3 miliona dolarów, co
zapewniło jej najlepsze otwarcie w tym sezonie w
kategorii ‘horror’. Pomimo tak wysokiej
oglądalności film został mocno skrytykowany.
Akcja rozgrywa się w latach 50. ubiegłego
wieku w Rumunii. W tamtejszym opactwie młoda
zakonnica popełnia
samobójstwo, a jej
ciało
zostaje
znalezione przez
miejscowego,
który zgodnie z
umową, co tydzień
dostarczał siostrom
zapasy do zamku,
ale nigdy żadnej z
nich nie widział.
Na wieść o tym,
Watykan wzywa
księdza od zadań
specjalnych – ojca
Burke, egzorcystę,
którego
dręczą
demony
przeszłości i wraz z
siostrą Irene, która śluby zakonne ma jeszcze przed
sobą, wysyła go w celu zbadania całej sprawy na
miejsce zdarzenia. Gdy docierają do położonego na
uboczu miasteczka, spotykają się z już
zamieszanym w sprawę Franko – Kanadyjczykiem,
który każe się zwać “Francuzikiem”. Jako jedyny w
wiosce miał styczność z opactwem i jest w stanie
bez cienia strachu zaprowadzić ich pod jego mury.
Nie od razu poznają sekrety starego zamczyska.
Najpierw spędzają w nim noc, podczas której są
zdani na pastwę sił nieczystych. Gdzieniegdzie
mignie demoniczna twarz, tam coś trzaśnie,
przedmioty zaczynają żyć własnym życiem, a po
dworze hasają żywe trupy - atmosfera się
zagęszcza. I choć napięcie budowane jest powoli, z
czasem akcja zaczyna nabierać tempa, a w scenach
finałowych nawet najbardziej niewzruszeni
widzowie zacisną zęby w oczekiwaniu na to, co
nastąpi za chwilę. Dużą rolę w filmie pełnią efekty
specjalne i muzyka. I jeśli z jednej strony oprawa
była dosyć przewidywalna i oparta na motywach
innych filmów z tego gatunku, co dawało efekt
powtarzalności, tak muzyka, swoją drogą autorstwa
polskiego
artysty
Abla
Korzeniowskiego
urodzonego w Krakowie, idealnie wpasowywała
się w tonację produkcji i odniosła zamierzony

Szkolna gazetka GRANAT

skutek.
Nie brakowało też humoru. Komiczny
wątek do filmu wprowadzał właśnie “Francuzik”
tutaj grany przez Jonasa Bloqueta. Pełnił rolę
buntownika i łamacza kobiecych serc, który nie
potrafił odróżnić zakonnicy i księdza od
dziewczyny, z którą spędził noc i wzburzonego
takim zachowaniem jej ojca. Na domiar tego po
potwornych
przeżyciach
w nocy na cmentarzu, scena, w której siedzi przy
barze z wielkim, drewnianym krzyżem plotkując o
grobowych wydarzeniach ostatniego dnia z
barmanem i opróżniając kolejne kieliszki wydaje
się wręcz groteskowa. Grze aktorskiej głównych
bohaterów, w których role wcielili się Demian
Bichir i Taissa Farmiga, nie da się zarzucić zbyt
wiele. Oboje byli bardzo ekspresyjni i wiarygodni.
Jednak wszystkie laury zebrała demoniczna
zakonnica mistrzowsko zagrana przez Bonnie
Aarons i choć większą zasługą wizerunku była
charakteryzacja, aktorka też nadała postaci
unikatowość.
Mnie osobiście film bardzo podszedł,
pomimo tego, że na każdym horrorze drżę ze
strachu. Wiele jest opinii negatywnych mówiących
o przeciętności fabuły, braku subtelności,
powtarzalności motywów, mało zwrotów akcji. Ja
jednak wyrażę się raczej przychylnie – jest pomysł,
jest akcja, jest napięcie i tragizm, a także
niekonwencjonalne zakończenie, czyli wszystko to,
co powinien posiadać horror. Jeśli nie jesteście
przekonani do mojego zdania, polecam obejrzeć i
ocenić samemu. Nawet, gdy będziecie mieli inną
opinię na pewno nie będzie to stracony czas, a
wzbogacenie się o nowe doświadczenie i może
nowy temat do dyskusji, kto wie?
Z mojej strony to tyle, serdecznie polecam
oba filmy i życzę miłego seansu.

Roksana Zmorek 3C
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Śląskie w mieście
Pchani ciekawością, co o naszej szkole wiedzą i jakie mają na jej temat zdanie mieszkańcy Śląska,
wpadliśmy na pomysł przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na ulicach naszego miasta. W tym celu
zadaliśmy wybranym przechodniom w różnych przedziałach wiekowych kilka pytań. Poniżej przedstawiam
ich odpowiedzi.
Redakcja: Czy wie Pani/Pan czym są Śl.TZN i gdzie się znajdują?
1. To szkoła średnia. Teraz są na Sokolskiej, kiedyś były gdzie indziej, ale nie pamiętam nazwy ulicy.
2. Szkoła średnia. Wydaję mi się, że tak.
3. Gdzieś przy Sokolskiej.
4. Tak, dużo moich kolegów tam chodziło.

R: Czy wie Pani/Pan w jakich kierunkach kształcenia specjalizują się Śl.TZN?
1. Kiedyś w hutnictwie, teraz nie wiem. Zresztą syn kończył tę szkołę 50 lat temu.
2. Nie.
3. Nie, nie wiem.
4. Słyszałem o mechatronice, informatyce, elektryce.
R: Z czym kojarzą się Pani/Panu Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe?
1. Kiedyś z renomą, teraz trudno powiedzieć.
2. Z prestiżem.
3. Ze szkołą średnią.

4. Z kujonami.
R: Jak Pani/Pan ocenia Śl.TZN?
1. Jako dobrą szkołę.
2. Nie mogę się wypowiedzieć.
3. Dobrze.
4. Nie mam zdania, nie chodziłem.
R: Czy uważa Pani/Pan, że mundurek szkolny w dzisiejszych czasach dalej jest dobrą tradycją?
1. Tak, ale nie wiadomo jak dzisiejsza młodzież do tego podchodzi.
2. Tak, przez to większość ludzi takich jak ja kojarzy tę szkołę.

3. Widać uczniów tej szkoły właśnie przez mundurki.
4. Nie jestem tradycjonalistą, wolę wygodę.
R: Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan Śl.TZN osobom wybierającym szkołę średnią?
1. Na pewno, zawsze to jakiś zawód.
2. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
3. Oczywiście, że tak.
4. Koledzy byli zadowoleni.
Emilia Fąfara 3C
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Twórczość Śląskich
„Luźna kartka z pamiętnika:
Tam, gdzie przeszłość tonie”

„Czwarta kartka z pamiętnika:
Srebrny Naszyjnik”

Tam, gdzie przeszłość tonie, przyszłość się zradza.

I

Stojąc w jarzmie wspomnień, doglądając słońca.
Widzę gladiatora, którego los życiem nagradza,
Lecz czymże jest życie jego, życie świata gońca,
Co ma wartość, niczym pyłek pchnięty wiatrem,
Podążający ku nieznanemu horyzontowi zdarzeń,

Który jest dosyć słabym dla wieczności teatrem,
A wnet zapomnianą szklanką ludzkich marzeń.
Tam, gdzie przeszłość tonie, przyszłość się zradza.
I tak co dnia, który imponuje kresom swoją bielą.

Hefajstos tejże nocy kuł mu charyzmę,
Błąd popełnił, lecz przez dobrą patrzył pryzmę,
Obrócił plecy przed wsze siostry i braty.
Włamał się do skarbca, wybijając kraty,
Skradłszy cuda najwspanialsze Dzeusowi,

Wypowiadając wojnę przyjacielowi.
W nadziei żelaznych słów i w idei wykuty
Silny i potężny, niczym niezasnuty.
Hartowany w doświadczeniach ciężkich,

I tak co nocy, która z bielą i kresami dzień zdradza,

Które pozwalają śnić o chwilach lekkich,

Która do biednych przychodzi wraz ze zgubną
nadzieją

Bity w świetle gwiazd srebrzystych,
Na oczach bóstw myśli nieczystych.

I od głuchoszarej codzienności ludzi odwraca,

W tajemnicy przed całym znanym światem

Otula smutnych, wzbogaca biedaków, ściąga
trwogi z myśli.

Przelał w niego duszę barwną, malowaną,

Lecz tylko złudnie, gdyż nazajutrz okrutniejsza
powraca.

Młodą niewinną, wnet złością bogów oblaną.

Ze snu zaś wybudza i bajeczne marzenia kreśli.
I stoję sam na murze wieków ciemnych,

Niczym łąka obsypana każdej maści kwiatem.
Och nie Kefeuszu, cóżeś ty uczynił!
Za które winy ją tak ciężko obwinił?
Żeś ją wydalił z estrady królewskiej

Będących wieczności pyłem i odłamem
I nim zerknę na gladiatora i wiwatujących,
wiernych

Utrudniając drogę do sfery niebieskiej?
Och nie Andromedo, cóżeś uczyniła!

Temu, iż coś znaczą poza Puli miejskim wałem.

Czym Ci ona nieszczęsna zawiniła?

Wiem, że choć jeszcze nie dojrzałem południa.

Żeś skazałaś ją na nieszczęścia losy

Mimo że słońce liże wschód, że jest tak nisko.

Podkładając jej pod nogi cierpień stosy?

I w zwyczaj daleko mi do życiowego grudnia,

Och nie Erydanie, cóżeś ty uczynił!

Nadal nieme i głuche jest me nazwisko.

Czemu swym pięknem życie skrzywił?

Niemniej nie każdą inicjatywę wieczność odradza,

Żeś ją namawiał do porwania się w nurty

Bo tam, gdzie przeszłość tonie, przyszłość się
zradza.

A co gdyby ona wyskoczyłaby za burty?

Pula 1938r.

Teraz Perseusz, a cóż Ty uczynisz?
II
Od kiedy rosą zeszkliły się drogi nasze spiżowe,
Od kiedy rosą spłynęły ambicje nasze niedorosłe,
Od kiedy rosą spowiły się serca nasze płomienne,
Od tedy nago stoimy przed oblicza zwierciadłem,
6
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Pływając w prologu życia poezji.

Kochana, czy to Ty za to odpowiadasz?

Od kiedy kosą przetarły się przez drogi zjawy

Coś się zmieniło...

demonowe,

Ty i Ja,

Od kiedy kosą stępiły się ambicje uznane za

leżymy.

wyniosłe,

Kochana, czemu na mnie już nie spoglądasz?

Od kiedy kosą spłonęły śmiertelnie serca węgielne,

Coś w Tobie umarło?

Od tedy sromo uginamy się przed świata imadłem,

Kochana, spójrz w niebo!

Tonąc w akcie życia tragedii.

W Twojej pozbawionej
dostrzegam lecącego ptaka.

Od kiedy nocą zniknęły na drodze naszej zakręty,
Od kiedy nocą usnęły bolesne ambicji wyzwiska,

Od kiedy nocą zastygły ślady różanej pożogi,
Od tedy pewnie przedzieramy się przez nieznane,
Twardo stąpając po życia realnej noweli.
Od kiedy mocą błysnęły na drodze filozoficzne
gawędy,
Od kiedy mocą roświetliły się ambicji autorytetów
nazwiska,
Od kiedy mocą wyniosły się wszelakie trwogi,
Od tedy wiemy że znać się na zawsze jest nam
dane,
Wchodząc w piękne życie ballady.
Kattowitz-Nikischschacht 1915r.
***

„Ty i Ja / List z dedykacją”

połysku

źrenicy

Kochana, wytęż słuch zza drzewa!
A usłyszysz gdzieś z dala gąsienicę stu-kołową i
każdego żuczka.
Coś się zmieniło...
Ty i Ja,
...
Kochana, czemu nie patrzysz? czemu nie słuchasz?
czemu nie wzruszasz się na me słowa?
Kochana, czemu dla Ciebie już nic nie ma
znaczenia?
Po co to wszystko?
Po co ten smoking i biała suknia ze szkarłatnym
akcentem?
Po co plany na przyszłość?
Kochana, boli mnie to wszystko!
Nie! Czekaj!

Coś się zmieniło...

Ten ból to przeszywająca me ciało kula.

Ty i Ja,

Kochana, błagam spójrzmy ten raz ostatni

biegniemy,

Tylko Ty i Ja!

nie zwracamy uwagi na zmieniające się otoczenie.

Patrz! To o co walczyliśmy cały ten czas!

Jesteśmy tylko Ty i Ja,
uśmiechnięci, beztrosko patrzymy przed siebie.

Czy to wschodzące słońce? Czy to tylko krwawa
chmura?

Coś się zmieniło...

To Twoja i Moja nadzieja.

Ty i Ja,

Coś się zmieniło..

padamy,
lądujemy na ostatnim skrawku soczysto zielonej
łąki w lesie.

Warszawa 1943r.
Maciej Wajs - I miejsce w konkursie „Gęsie Pióro”
w kategorii „Poezja” w roku szkolnym 2017/18

Spoglądamy na siebie,
lecz Twoja twarz nie odwzajemnia już uśmiechu do
mnie.
W jednej chwili czas przestaje płynąć, a świat
przestaje wydawać znane dźwięki.
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Sekrety sadu
Pierwsze promienie słoneczne padły na twarz Temis leżącej w objęciach snu, tym samym ją
wybudzając. Rozciągając się, zauważyła, że jej mąż Silvius zdążył już wyjść. Zawsze zrywał się tuż przed
świtem, by być pierwszym farmerem w polu. Pracował rzetelnie i dzięki jego wysiłkowi rodzina
zawdzięczała uznanie w ich niewielkiej społeczności.
Nie ujmowała jednak sobie zasług, sama miała swój wkład w zapewnieniu pożywienia dla swoich
ludzi. Niektórzy mówili, że była najlepszym sadownikiem w Enisei, co, szczerze mówiąc, nie było trudne,
ponieważ ów archipelag posiadał tylko jeden sad.
Sięgnęła ku grzebieniowi, który leżał na stoliku obok łóżka i wzięła się za rozczesywanie swoich
długich, złocistych włosów. Siedząc tak, wyjrzała przez okno wyglądające na bezkresny ocean.
Mieszkali u brzegu Ancestragrodu, na którym żyła większość ludzi. Gęsto rozstawione budynki z
kamiennej cegły sięgały serca wyspy, piętrząc się niemalże w wieże. Żyły tam zazwyczaj osoby o wyższym
poziomie, jej jednak nie przeszkadzało mieszkanie na obrzeżach wśród innych prostych ludzi – nawet to
lubiła.
Założyła białą, zwiewną sukienkę z wyhaftowanymi na niej kwiatami róż. Uszyła ją dla niej ich
sąsiadka, przeurocza starsza kobieta. Musiała przyznać, że miała dobre oko – kolorystyka sukni świetnie
komponowała się z jej delikatną, jasnozieloną cerą.
Na stoliku leżała drewniana szkatułka z wygrawerowanymi złotymi kwiatami, a wewnątrz
znajdowała się bransoletka, którą założyła. Na cienkim, czarnym rzemyku wisiał niewielki klejnot – cytryn.
Opuszczając sypialnię, minęła swojego syna, który właśnie wychodził z domu.
– Kieran, jadłeś coś? – zapytała go z troską w głosie.
– Tak, mamo – odpowiedział zniecierpliwionym tonem.
Miał na sobie swój czarny strój bojowy – otrzymał go od Zakonu w dniu dołączenia do niego. Od
kiedy został strażnikiem, nosił go niemalże cały czas, nawet jeśli nie miał żadnej misji ani nie był na
służbie. Musiała jednak przyznać, że wyglądał w nim dobrze. Czarny uwydatniał kolor jego jasnych
włosów i zielone listki rosnące wśród nich, natomiast jego skóra wyglądała niemalże na białą.
Przed oczami stanął jej syn z czasów dzieciństwa. Jak każde dziecko, bawił się w wojownika. Robił
z patyka miecz i walczył z rówieśnikami. Gołym okiem można było dostrzec zapał, jaki towarzyszył
małemu bojownikowi.
Taki sam zapał towarzyszył mu i teraz. Starał się nie okazywać emocji, ale widziała w jego oczach
ekscytację przed każdą misją – i to dosłownie. Na samą myśl o czekającym go zadaniu jego tęczówki
stawały się różowe!
Jednak jego praca była bardzo niebezpieczna, czego Temis doświadczyła na własnej skórze.
Pewnego dnia ich dom zaatakował demon. Do teraz pamiętała różowawy kolor skóry i puste oczy osoby,
którą opętał. Osoby, za pomocą której zabił wojownika tuż przed jej domem.
Tą osobą była dziewczyna o długich, zielonych włosach. Jeśli się nie myliła, na imię miała Medow.
Była niewiele starsza od Kierana, walczyli ramię w ramię – na myśl o tym, że to jej syn mógł wtedy zginąć,
robiło jej się słabo.
Po wszystkim Kieran zabrał jej ciało. Jego twarz nie wyrażała żadnych emocji, ale oczy zalała
żałoba. Kilka dni później Temis znalazła przed domem bransoletkę z żółtym klejnotem – tę sama, którą
miała teraz na ręce. Zapewne jej syn nawet nie zauważył, że zsunęła się z ręki Medow. Zachowała ją, by
pamiętać o poświęceniu tej dziewczyny.
Potrząsnęła głową i wróciła do rzeczywistości. Zauważyła, że syn spoglądał na nią
pomarańczowymi oczyma – oznaczało to, że był poirytowany nadopiekuńczością matki. Ale jak miała się o
niego nie martwić?
– Nie wiem, kiedy wrócę – rzucił, zbliżając się do drzwi. – Mam bardzo ważną misję.
Przed wyjściem odwrócił się, by na nią spojrzeć. W ręku ścisnął swój naszyjnik – jego również
dostał od Zakonu Kwarcu. Na jego szyi wisiał właśnie ten kryształ, a dokładniej jego czarna odmiana –
morion. Z tego co zauważyła Temis, każdy członek miał jakąś biżuterię z tym klejnotem. Domyślała się, że
to kwestia symboliki.
Podeszła do drzwi i nacisnęła klamkę, otwierając synowi drzwi. Pocałowała go w policzek.
Zauważyła, że spojrzał na jej rękę.
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– Miłego dnia – powiedział życzliwie.
Temis wyszła zaraz za nim. Wydeptaną ścieżką skierowała się ku mostowi, który łączył tę wyspę z
sąsiednią – na Letornej znajdowały się wszelkie uprawy. Przechodząc między wyspami, zawsze przeklinała
niestabilność mostów, trzymających się na grubych linach, które przywiązane były do, starych już,
drewnianych pali. Zastanawiała się, jak radzą sobie osoby z lękiem wysokości – każda wyspa znajdowała
się wysoko nad oceanem, a najniższy most przechodził ponad dwadzieścia metrów nad poziomem wody.
Pozostało jej cieszyć się z braku tej fobii.
Gdy trafiała do sadu, liczyła się tylko ona i otaczające ją rośliny. Kochała swoją pracę, a zwłaszcza
to, że każdego dnia mogła pielęgnować i opiekować się tymi drzewami. W każdym z nich widziała coś
wyjątkowego. Te stare zapewne miałyby jej do opowiedzenia wiele ciekawych historii, zaś te młode,
owocowe, miały do czynienia jedynie z nią i pozostałymi sadownikami, więc pewnie powiedziałyby jej, co
robią tutaj inni, gdy myślą, że są sami.
Stanęła na palcach, zrywając owoc z najbliższej gałęzi. Strużka soku spłynęła jej po brodzie, gdy
łapczywie wgryzła się w jego miękką skórkę, a w ustach poczuła jego słodki, soczysty smak. Uśmiechnęła
się do siebie. Na śniadanie uwielbiała jeść owoce prosto z drzewa.
Unosząc wzrok, dostrzegła, że niebo było dzisiaj czyste – nie widziała na nim ani jednej chmurki.
Mimo że co chwilę tutaj padało, Temis wiecznie zamartwiała się o swoje rośliny. Postanowiła je podlać,
więc udała się do kamiennego spichlerza na skraju sadu. Składowali w nim zbiory, ale również swoje
narzędzia. Zabrała stamtąd konewkę i wiklinowe kosze na owoce, ruszając w kierunku studni po wodę.
Znajdowała się ona pośrodku ogrodu. Stała tam od zawsze i krążyły wokół niej przeróżne legendy.
Najbardziej jednak podobała jej się ta opowiadająca o parze kochanków wygnanej na Letornę jeszcze w
czasach, nim założono tu wszystkie uprawy Enisei. Elwood i Pernel, bo tak im było na imię, zostali
oskarżeni o zdradę. Mieli zostać poddani egzekucji, lecz zdjęty litością władca okazał im łaskę i zesłał ich
na niezamieszkaną wtedy wyspę.
To właśnie oni wykopali ową studnię. Podobno byli również odpowiedzialni za rozpoczęcie
rolnictwa w tym miejscu – hodowali rośliny, by razem przeżyć. Mimo wielu trudności nie poddali się i
dawali radę dzięki miłości – właśnie to najbardziej wzruszało Temis w całej tej historii. Wygnańcy spali
razem pod gołym niebem, podziwiając setki gwiazd na niebie. To musiało być niesamowicie romantyczne!
Napełniła konewkę wodą i wzięła się za podlewanie każdego drzewka z osobna, co jakiś czas
uzupełniając naczynie; następnie zebrała owoce, zapełniając koszyki najdorodniejszymi okazami. Cały czas
wypełniając swoje obowiązki, jednak myślami znajdowała się daleko od tego miejsca.
Tutejsza ludność przekazuje sobie od pokoleń wiele przeróżnych legend. Najciekawszą z nich była
ta o Drzewie Życia. Zachowało się wiele obrazów czy witraży, które przedstawiają zakapturzonych
mnichów – członków Bractwa Księżyca – stojących w kręgu wokół potężnego drzewa. Każdy liść w jego
koronie miał należeć do jednego obywatela, jednak nie dało się określić, który należał do kogo – a to
dlatego, że każde życie, niezależnie jak prowadzone, miało taką samą wartość. Można byłoby jednak
dostrzec, co dzieje się z osobą przynależącą do danego listka, gdyż ten wraz z człowiekiem starzał się,
usychał, zwijał, a z jego śmiercią opadał na ziemię. Legenda głosiła, że działało to również w drugą stronę –
uszkodzenie owego liścia powodowało uszczerbek na zdrowiu osoby, do której należał.
Nikt jednak nie wiedział, że Temis udało się Drzewo Życia odnaleźć.
Skończywszy pracę, kobieta udała się w nieuczęszczane miejsce Letornej. Za pomocą krzewów i
liści bardzo starannie ukryła wejście do znajdującej się tam jaskini, w której mistyczne drzewo mogło
bezpiecznie rozkwitać.
Do głównej groty prowadziła skomplikowana sieć ciasnych tuneli, lecz dla Temis nie stanowiło to
problemu – była tu tyle razy, że znała już drogę na pamięć. Nie przeszkadzała jej wszechobecna wilgoć ani
zaduch panujący na pewnym odcinku przejścia. Choć korytarze były wąskie, sama pieczara była bardzo
duża – trudno było ocenić jej ogrom. Kobieta potrafiła jednak dostrzec jej piękno, które niesamowicie
urzekało.
Pośrodku groty, na malutkiej wysepce otoczonej przez jezioro, rosło kolosalne drzewo. Przez starą,
pofałdowaną korę przebiegały jaskrawe, zielone linie, które delikatnie pulsowały, emanując przygaszonym
światłem. Przywodziły na myśl żyły, przez które zdawała się płynąć życiodajna energia. Ale to nie było
złudne wrażenie – Temis wiedziała, że tak jest. Wokół drzewa latały chmary świetlików, nadając temu
miejscu niezwykłego uroku. Mogłaby je podziwiać godzinami.
Przeszła przez płytki zbiornik, podchodząc do pnia drzewa. Faktura jego kory była chropowata, ale
jednocześnie wydawała się… delikatna? Kobieta sama nie wiedziała, jak to opisać. Przesunęła dłonią po
konarze, aż do gałęzi, by wreszcie dotknąć małego listka.
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Była w głowie małego chłopca, bawiącego się w berka z innymi dziećmi wśród wysokich traw. Jej
serce ogarnęła przedziwna lekkość, a jej umysł zalała fala szczęścia i beztroski. Część jej świadomości
pragnęła, by ta chwila trwała wiecznie, zmusiła się jednak, by rozluźnić uchwyt.
Gdy dotknęła kolejnego liścia, znalazła się pośrodku pola. Orała fragment wilgotnej ziemi, na której
miała wkrótce zasiać zboża. Czuła się wykończona, aczkolwiek zadowolona i dumna ze swojej pracy.
Uświadomiła sobie, że widzi oczyma Silviusa, swojego męża.
Liście pozwalały jej na dostęp do świadomości każdej osoby w Enisei. Możliwość oglądania, co
robią właśnie mieszkańcy archipelagu, była naprawdę kusząca – i często nie mogła oprzeć się tej pokusie.
– Temis – usłyszała nagle głos w swojej głowie. Był niewyraźny, dodatkowo odbijał się niczym
echo.
– Drzewo Życia? – szepnęła niepewna. – Czy to ty?
– Tak, to ja. Potrzebuję twojej pomocy.
– Co mogę dla ciebie zrobić? – Czuła się zdezorientowana, ale bez zawahania zaoferowała chęć
pomocy.
– Jestem duchem tego Drzewa. Twoja bransoletka może mnie uwolnić – słowa nakładały się na
siebie, a dźwięki stawały się nie do zrozumienia. Mimo wszystko kobieta doskonale wiedziała, co
przekazywało jej Drzewo. – Chwyć tylko kryształ i pozwól mi wyjść. Otwórz na mnie swój umysł.
Temis posłusznie zamknęła oczy i podążając za instrukcjami tajemniczego głosu, zdjęła bransoletkę.
Chwyciła w obie dłonie kryształ, a w jej głowie pojawiły się słowa: “Bądź wolny!”. Nie miała pewności,
czy należały do niej czy do ducha.
Nagle poczuła, że cytryn zaczyna pękać, aż wreszcie rozpadł się w jej dłoniach na tysiące kawałków.
Dwa kroki przed nią pojawiła się różowawa mgła – był to demon. Nim zdążyła cokolwiek zrobić, ten
wleciał w prosto w jej klatkę piersiową. Siła, z jaką to zrobił, przewróciła ją na plecy. Skóra Temis zaczęła
nieznośnie piec, a po chwili wykwitły na niej rozległe plamy, kolorem zbliżone do samego bytu.
Właśnie przejmował kontrolę nad jej ciałem.
Poczuła, jak w ustach zbiera jej się krew. Zakaszlała gwałtownie i po raz ostatni spojrzała na
Drzewo Życia. Wszystkie żywe istoty były w niebezpieczeństwie, i to wyłącznie przez jej łatwowierność.
Ogarnął ją wstyd. Zawiodła cały swój lud, zawiodła swojego syna... Przecież Kieran walczył przeciwko tym
stworom. Chronił mieszkańców… nie, chronił ją przed tym niebezpieczeństwem, ryzykując życie, a teraz
ona naraziła każdego swoją żałosną naiwnością. Miała ochotę zawyć z bezsilności.
Zacisnęła mocno szczękę, powstrzymując jęk i gwałtownie wciągnęła powietrze przez zęby,
zwijając się z bólu. Jej wzrok padł na ciemniejącą fioletową plamę, wyróżniającą się na tle zielonej
poświaty Drzewa. Zrozumiała wtedy, że to listek odzwierciedlający jej życie. Patrzyła, jak usycha – jak
umiera razem z nią. Gdy zamykała oczy, żegnał ją widok martwego liścia - jej liścia – opadającego z
drzewa.
Ostatnim, co usłyszała, był głos, wołający z oddali jej imię.
Sebastian Wesoły - I miejsce w konkursie „Gęsie Pióro” w kategorii „Proza” w roku szkolnym
2017/18
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Wywiad z uczniami klas pierwszych
Co roku chcąc dowiedzieć się czegoś nowego wypytujemy pierwszoklasistów o odczucia, jakie mają
po pierwszym miesiącu spędzonym w naszej szkole. Tym razem wywiad przeprowadziłyśmy z
dziewczynami z różnych klas pierwszych, znienacka łapiąc je na długiej przerwie.
Redakcja: Cześć dziewczyny! Jesteśmy z trzeciej klasy i prowadzimy gazetkę szkolną. Chciałybyśmy
zadać Wam parę pytań do corocznego wywiadu z pierwszoklasistami Śląskich.
Pierwszoklasistki: No jasne, postar amy się na wszystko odpowiedzieć, ale nie będziecie r obić nam
zdjęć?
R: Oczywiście, jako poważna i doświadczona redakcja gwarantujemy anonimowość. No więc
pierwsze pytanie, co Was podkusiło, aby wybrać właśnie Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe?

P: Zdecydowanie pr zyszłość, ja na pewno chcę iść po Śląskich na r obotykę, a tutaj są na to
odpowiednie kierunki i poziom nauki.
R: Każda z Was ma takie samo zdanie?
P: Absolutnie! Tr afiłam tutaj z czystego pr zypadku i jak na r azie nie żałuję, choć nie mam w tym
momencie tak rozbudowanego planu na przyszłość jak koleżanka, to uważam, że dobrze wybrałam szkołę.
R: Czyli można śmiało stwierdzić, że większość z Was kierowała się swoimi zainteresowaniami.
Przejdźmy do pytania drugiego. Jaki stosunek macie do dress codu Śląskich Technicznych?
P: Mnie się podoba, myślę, że da się pr zyzwyczaić, w dodatku byliśmy już dawno upr zedzeni o
wymogach ubioru w tej szkole. Jedyne, co mi się nie podoba, to zasada, że nie można ubierać kolorowych
skarpetek. Skoro już mają być ciemne lub cieliste, to niech mogą być chociaż we wzorki.

R: Podejrzewam, że fartuchy też Wam się podobają.
P: Oj tak. Ten jeden dzień, w któr ym możemy pr zyjść ubr ani na luzie.
R: Jak oceniacie atmosferę w szkole?
P: J a myślę, że jest całkiem spoko. Nie ma żadnych kłótni ani złośliwości. Nauczyciele też są całkiem
mili. W sumie to jesteśmy pozytywnie zaskoczone i mamy nadzieję, że się to nie zmieni.
R: A osoby ze starszych klas? Pomagają Wam, przekazują informacje?
P: Mam par ę znajomych w star szych klasach, owszem pomagają i na całe szczęście nie są złośliwi.
Myślę, że w trakcie trwania roku szkolnego nawiążemy więcej znajomości z osobami ze starszych klas.
R: Miło słyszeć taką opinię na nasz temat. Czy macie swój ulubiony przedmiot?

P: Uuu...No na pewno nie PTL.
R: A to czemu? Nie lubicie liczyć zadań z chemii? Na Waszym miejscu jeszcze bym się cieszyła, że to
takie proste zadania, bo to dopiero początek.
P: Ulubiony pr zedmiot....Na pewno labor ator ia, tam zawsze dzieje się coś ciekawego i pr zynajmniej
się nie nudzimy. Ogółem lubimy wszystkie zawodowe przedmioty, gdzie mamy zajęcia praktyczne.
R: Co najbardziej zaskoczyło Was w Śląskich?
P: Mnie na pewno pięciominutowe pr zer wy. W tr akcie tych par u minut tr zeba pr zejść z jednego
budynku do drugiego budynku, zjeść śniadanie i ewentualnie powtórzyć jakieś zagadnienia na kartkówkę.
R: Na pewno się przyzwyczaicie i dojdziecie do wprawy już w drugim półroczu. Czy zmieniłybyście
coś w naszej szkole po tym miesiącu?
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P: Wagi ocen, tak by u każdego nauczyciela była ta sama skala wag, żeby było jasno okr eślone jaka
waga na sprawdzian i kartkówkę i tak na każdym przedmiocie. A ja bym zmieniła kolor spodenek na wf,
zdecydowanie wolałabym czarne albo w ogóle jakieś ciemne. Byle nie czerwone...
R: Czy uważacie, że w Śląskich Technicznych dobrze przygotujecie się na dalszą drogę zawodową lub
naukową?
P: J asne, że tak. Właśnie dlatego tutaj pr zyszłyśmy. Dobr a opinia się potwier dziła, uważam, że
bardzo dużo zależy od nauczycieli. A w Śląskich nauczyciele szczególnie przedmiotów zawodowych są
bardzo dobrzy, na przykład prof. Stachurka widać, że jest nauczycielem z powołania.
R: W tej kwestii na pewno się z Wami zgadzamy. Czy uważacie, że nasza szkoła daje możliwości do
rozwijania swojego hobby?
P: Pół na pół....jest dosyć ciężko, jednak nauki jest dużo. Wielu z nas musi długo dojeżdżać do szkoły i
to także zabiera wiele czasu. Niektórzy chodzą na zajęcia popołudniowe i wracają do domu późno lub są
bardzo zmęczeni. Mój kolega musiał zrezygnować z zajęć w szkole muzycznej, ponieważ nie pogodziłby
ich z planem lekcji. To także temat sporny, zdania są podzielone.
R: Dziękujemy Wam bardzo za odpowiedzi i za poświęcenie dla nas długiej przerwy.
P: Nie ma za co, mamy nadzieję, że wam pomogłyśmy.
Natalia Siodłak 3C
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