LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE
Idzie luty… idzie zakochanie…
W lutowym wydaniu szkolnej gazetki
skoncentrujemy się przede wszystkim
na święcie zakochanych.
Kalendarz będzie pretekstem
do rozważań o emocjonalnej kondycji
współczesnych nastolatków.
Nie zabraknie oczywiście miejsca
na walentynkowy koncert życzeń.
„Czułe słówka”- znajdziecie
na ostatniej stronie.
Podzielimy się z Wami zdumiewającym
listem A. Einsteina.
W Klubie Dyskusyjnym „BE” wsadzimy
przysłowiowy kij w mrowisko,
stawiając pytanie o komercjalizację
święta zakochanych.
Salonik Literacki w różowej bibule
zaserwuje powieść o miłości
niekoniecznie łatwej i przyjemnej.
Wyniki sondy: „Powiedz jak mnie
kochasz”, zapewnią Wam drodzy
Czytelnicy okazję do wymiany zdań.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM ZAKOCHANYM
UDANYCH WALENTYNEK,

Gazetka ogłasza konkurs: Czytelnicy,
którzy w bieżącym numerze odnajdą
najwięcej odwołań do literatury,
podadzą autora i tytuł utworu,
otrzymają ciekawy upominek.

a Tym, którzy czekają na miłość,
SZYBKIEGO ZAKOCHANIA,
najlepiej
OD PIERWSZEGO WEJRZENIA

Miłego czytania!

Zapraszamy do współpracy!
Wiktoria Pic, Inez Komańska, Patrycja Czerwińska, Paulina Drozdowicz,
Piotr Chmielewski, Julia Kędzia, Natalia Bartela, Krystian Stępień.
Witamy: M. Lukaska, Ł. Styczyńskiego oraz A. Polaka – sekcja techniczna.
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E=

C2

Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku,
Lieserl, córka sławnego geniusza, przekazała
Uniwersytetowi Hebrajskiemu 1400 listów napisanych
przez Einsteina z zastrzeżeniem, aby nie publikować
ich treści dopóki nie minie 20 lat od jego śmierci.
Oto jeden z nich, napisany do Lieserl Einstein.
… Kiedy przedstawiłem teorię względności, bardzo
niewielu mnie zrozumiało, a to co teraz wyjawię,
aby przekazać ludzkości, również spotka się w świecie
z brakiem zrozumienia i uprzedzeniem.
Proszę Cię, abyś strzegła tych listów tak długo
jak to konieczne, przez lata, dekady, aż społeczeństwo
będzie na tyle rozwinięte, aby przyjąć to,
co wyjaśniam poniżej.
Istnieje niezwykle potężna siła, dla której, jak dotąd,
nauka nie znalazła oficjalnego wytłumaczenia.
Owa siła zawiera w sobie i wpływa na wszystkie inne,
stoi ponad wszelkimi zjawiskami działającymi
we wszechświecie i do tej pory nie została jeszcze
przez nas rozpoznana. Tą uniwersalną siłą jest
MIŁOŚĆ. Naukowcy, szukając jednolitej teorii
wszechświata, zapomnieli o najpotężniejszej,
niewidzialnej sile.
Miłość jest światłem, które oświetla tych, którzy
ją dają i przyjmują.
Miłość jest grawitacją, ponieważ sprawia, że ludzie
czują się przyciągani do innych.
Miłość jest mocą, ponieważ pomnaża to, co w nas
najlepsze i nie pozwala ludzkości zginąć w jej ślepym
egoizmie. Miłość rozwija i ujawnia.
Dla Miłości żyjemy i umieramy. Miłość jest Bogiem,
a Bóg jest Miłością.
Ta siła wyjaśnia wszystko i nadaje życiu znaczenie.
To czynnik, który zbyt długo ignorowaliśmy,
być może dlatego, że boimy się miłości, ponieważ
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jest jedyną energią we wszechświecie, która nie podlega
woli człowieka. Aby uczynić miłość widzialną,
dokonałem prostego podstawienia w moim
najsłynniejszym równaniu.
Jeżeli zamiast E=mc2, przyjmiemy, że energia potrzebna
do uzdrowienia świata może być otrzymana poprzez
miłość pomnożoną przez podniesioną do kwadratu
prędkość światła, dojdziemy do wniosku, że miłość jest
najbardziej potężną siłą jaka istnieje, ponieważ nie ma
żadnych ograniczeń.
Po tym jak ludzkość poniosła klęskę, chcąc wykorzystać
i kontrolować inne siły wszechświata, co obróciło się
przeciwko nam, konieczne jest, abyśmy karmili siebie
innym rodzajem energii…
Jeśli chcemy, aby nasz gatunek przetrwał, jeśli mamy
znaleźć sens w życiu, jeśli chcemy ocalić świat i każdą
czującą istotę, która go zamieszkuje, miłość jest jedyną
odpowiedzią. Może nie jesteśmy jeszcze gotowi,
aby stworzyć bombę miłości, wystarczająco potężną,
aby całkowicie zniszczyć nienawiść, egoizm i chciwość,
które dewastują naszą planetę.
Jednak, każdy człowiek nosi w sobie mały, lecz potężny
generator miłości, którego energia czeka na uwolnienie.
Gdy nauczymy się dawać i przyjmować tę uniwersalną
energię, moja kochana Lieserl, potwierdzimy, że miłość
pokonuje wszystko, jest w stanie wszystko przeniknąć,
ponieważ miłość jest kwintesencją życia.
Głęboko żałuję, że nie byłem w stanie wyrazić tego,
co jest w moim sercu, które cicho bije dla Ciebie
przez całe moje życie. Być może za późno
na przeprosiny, ale ponieważ czas jest rzeczą względną,
muszę Ci powiedzieć, że kocham Cię i dzięki Tobie
dotarłem do ostatecznej odpowiedzi!
Twój ojciec
Źródło: huffingtonpost.com
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Świat nie składa się tylko z procesorów,
ale żyć się bez nich nie da….

W ostatnim czasie przeprowadziłam wywiad z Krystianem Stępniem z klasy 1bt. Na pierwszy rzut oka jest
on zwykłym chłopakiem, przysłowiową ‘szarą myszką’, na którą nie zwraca nikt szczególnej uwagi, ale po dłuższej
rozmowie, dostrzegłam, że wizerunek Krystiana, ten na pierwszy rzut oka, jest mylny, że wiele w tym chłopaku
można podziwiać.
Krystian lubi majsterkować, odkąd tylko pamięta interesuje się elektroniką. Już od małego przypatrywał
się swojemu tacie, zadając sobie pytanie, co ciekawego robi w warsztacie? Z tego właśnie powodu wybrał
kierunek mechatroniczny. W szkole należy do koła robotycznego, gdzie pracuje się nad wieloma projektami
np. robota ratowniczego, dronów, robotów prędkościowych, programowalnych i minisumo. Na razie koło jest
na etapie szukania sponsora, pozyskiwania części. Jego uczestnicy są dobrej myśli i mają nadzieję na szybką
realizację planów i zamierzeń.
W domu, Krystian, także rozwija swoje pasje. Jest typem samouka, który uczy się metodą prób i błędów.
Na Święta dostał od rodziców sterownik i tu zaskoczył mnie najbardziej, ponieważ jego obsługi nauczył się niemal
w 2 tygodnie. Na pewno nie jedna osoba, (w tym ja), nie miałaby pojęcia, jak się zabrać za projektowanie
programów, wprowadzanie ich do sterownika i obsługiwanie tego urządzenia.
Poza elektroniką Krystian interesuje się także Japonią. Jego małym, skrytym marzeniem jest właśnie
podróżowanie i przekonanie się na własnej skórze, jak żyje się w kraju kwitnącej wiśni. Uważa, że japoński jest
bardzo trudny, ale zarazem interesujący, a spokojny kraj podziwia za wysoko rozwiniętą technologię, która,
jak podkreśla, przedostaje się do Europy.
Krystian koncentruje się także na historii I i II wojny światowej, z zapałem śledzi teksty opowiadające
o technologii zbrojenia i militariach, stąd jego kolejne niezwykłe działanie - organizacja z przyjaciółmi ASG,
w skrócie rozgrywek paramilitarnych z wykorzystaniem repliki broni palnej w skali 1:1.
Krystian zaskoczył mnie tym, że ma wiele zainteresowań. Jednym z nich jest także gitara. Grę na niej zaczął
6 lat temu i tak już zostało do dzisiaj. Przy spotkaniach rodzinnych, świętach zawsze ktoś grał dlatego sam zaczął
się tym interesować, chciał zacząć ‘brzdąkać’. Na samym początku rodzice mieli wątpliwości, zastanawiali się,
czy to słomiany zapał, byli pewni, że po jakimś czasie gitara zwyczajnie mu się znudzi, ale niespodziewanie dostał
ją od swojej cioci. Oczywiście sam nauczył się na niej grać. Po krótkim czasie wszystkie chwyty miał w małym
palcu, więc grał coraz częściej. Niedługo po tym przyłączył się do zespołu Mikołajki. Koncertowali nad morzem
Bałtyckim, jeździli trochę po kraju, a nawet dali koncert na Litwie! Krystian prócz grania na gitarze,
w tzw. międzyczasie, zajmował się sprzętem, był operatorem nagłośnienia.
W rozmowie z Krystianem zauważyłam, że wielkim wsparciem są dla niego rodzice. Zawsze byli przy nim
i próbowali pomagać mu rozwijać się i spełniać marzenia, chyba właśnie o to chodzi. Recepta na szczęście jest
dosyć prosta, należy spełniać swoje pragnienia, rozwijać zainteresowania, robić to, co się lubi i mieć przy sobie
przyjaciół.
Julka
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„Powiedz jak mnie kochasz”

Zakochana Dziesiątka
25 stycznia 2016 roku, przeprowadziliśmy wśród 136 uczniów sondę,
której wyniki publikujemy poniżej

Rose i Jack – „Titanic” – 32 głosy

Hache i Babi – „Trzy metry nad niebem” – 26 głosów
16

Baby i Johny – „Dirty dancing” – 24 głosy

8

Katriss i Peeta – „Igrzyska śmierci”
7

Grey i Anastasia – „50 twarzy Greya”

7

„Zmierzch”
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7

5

„Listy do M”

Hazel i Gus - „Gwiazd naszych wina”
4

„Lol”

„Niezgodna”
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KLUB DYSKUSYJNY „BE”

Co z tą miłością? „Wszystko na sprzedaż ”
Walentynki, znane jako święto zakochanych, stawiane są często na równi z Bożym Narodzeniem lub
Świętem Niepodległości. Każdy z nas ma swój sposób na obchodzenie tego dnia, lecz czy przy okazji
konsumpcyjnego szaleństwa i natłoku reklam, przez które pary poddają się gorączce zakupów, a single
bez opamiętania szukają drugiej połówki, nie popadamy w paranoję?
14 lutego kina, kwiaciarnie, teatry przeżywają oblężenie. W programach TV aż roi się od polukrowanych
reklam, często kiczowatych romansów, a w radiu królują tak zwane lovesongi. W szale zakupów łatwo
stracić rachubę, zapamiętać się w programach telewizyjnych rozrywających serce. Czy święto to zostało
stworzone z powodów czysto komercyjnych? Czy zakochani napędzają rynek, ulegając wszechobecnej
manipulacji? Z tej perspektywy ta teoria znajduje stuprocentowe poparcie. I jeszcze data walentynek.
Co z nią nie tak? Według niepochlebnej teorii również nie jest przypadkowa, pozwala przetrwać, dajmy
na to choćby kwiaciarniom, okres od Bożego Narodzenia do Wielkanocy.
W Chinach święto zakochanych nie jest tak popularne, fakt ten wiąże się z dużą populacją singli. Z tego
względu powstał tam odpowiednik walentynek dla singli, po prostu ,,Dzień singli”. Tego dnia przyjaciele
po prostu obdarowują się prezentami, często o zabarwieniu erotycznym. Chińczycy według mnie dzięki
temu unikają manii gorączkowego poszukiwania partnera bądź partnerki. No tak, ale zapewne
zastanawiacie się tak jak i ja, co z urokiem miłości. Czy oni się nie zakochują? Może przyjęli naukową
definicję zakochania. Zgodnie z optyką biologii strzał Amora to czysta narkomania, reakcja chemiczna
naszego organizmu. Może to wystarczy, aby poczuć się dobrze? Nie wiem.
Współczesny świat nie lubi czekać, a prawdziwa miłość wymaga czasu, mało, musi stawić mu opór.
Czysty erotyzm? Czerwone serduszko? Sweetaśny prezencik? Przecież lubimy szybko załatwiać sprawy,
a „księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”.
Piotrek
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Co z tą miłością? Miłość to niezwykły teleskop

Miłość jest najpotężniejszym motorem życia. Jest jak cudowne widziadło. Trudno ją jednoznacznie
zdefiniować, ponieważ nikomu się to nie udało. Na pewno to bardzo silne uczucie do osoby dla nas ważnej,
uczucie zmieniające nas i nasze życie. Każdy człowiek kocha i chce kochać, dzięki temu staje się wrażliwszy.
Zakochany dba nie tylko o siebie, ale też i o tę drugą połówkę, czuje się za nią odpowiedzialny.
Dzięki miłości każdy potrafi przezwyciężyć najtrudniejsze sytuacje w swoim życiu, bo daje ona nam
niepowtarzalną siłę do działania. Świat dzięki niej jest zupełnie inny - piękny, niepowtarzalny.
Więź jaka jest pomiędzy kobietą i mężczyzną jest tak niezwykła, że nie da się jej opisać słowami.
Nie zgadzam się z psychologiczną – egocentryczną teorią miłości, ani też z naukową, dlatego sięgnę
po stare, znane frazy: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta
złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje”.
Miłość odarta z mistycyzmu, prawdy, sprowadzona do rangi definicji uśmierca świat, pozostawia
go w odmętach technicznych rozwiązań problemów i socjologicznych recept na szczęście.
Miłość jest źródłem twórczości poetyckiej, tematem filmów, piosenek, dlatego tak jej wiele w dniu
zakochanych. Każda zakochana w sobie para obchodzi jakieś rocznice, np. ślubu, pierwszego spotkania.
W naszej kulturze jest też święto dla zakochanych 14 lutego- Walentynki. Jest to dzień wyjątkowy, koronuje
prawdziwe więzi, cudownie je wzmacnia i obnaża uczucia kojarzące się tylko z fizycznym doznaniem.
Walentynki? Tak!
Natalia
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SALONIK LITERACKI
Maybe someday autorstwa Colleen Hoover to książka,
która ma moc emocjonalnej bomby.
Zróżnicowane uczucia: miłość, zazdrość, nienawiść,
wrażliwość wirują w tej powieści, zapewniając do końca
fabuły maksimum doznań, aż słychać trzask łamanych serc.
Historia miłosna, a w jej tle muzyka i rozważania o tolerancji,
bo autorka pisze o miłości poważnej oraz kochaniu wbrew
różnicom i piętrzącym się trudnościom.
Najlepszy moment książki, to scena, gdy główni bohaterowie
spotykają się, by pisać razem piosenki. Będzie to początek
prawdziwej miłosnej serenady, bo Ridge i Sydney, związani
pasją nie będą mogli bez siebie żyć.
Muzyka, słowa płynące z ich wnętrza, pomagają młodym
odkryć jak wiele ich łączy.
W tej części powieści padają słowa, które świetnie definiują
miłość: „Martwię się, że nasze uczucia to jedyna rzecz
w naszym życiu, nad którą nie mamy kontroli”.
C. Hoover świetnie poprowadziła akcję, i mimo oczywistego
zakończenia, książkę czyta się z zapartym tchem
do ostatniego słowa.
Paulina

KARTKA Z KALENDARZA

Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy
zostawił.

Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od
św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest
również tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne
(często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych,
czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją
do obdarowywania się drobnymi upominkami.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walentynki
W dawnej Polsce odpowiednikiem walentynek były: Noc Kupały, Andrzejki i Katarzynki.
Ciekawym podpowiadamy, że święta Katarzyna to patronka cnotliwych kawalerów, którzy
pragną poznać pannę i w przyszłości wejść w szczęśliwy związek małżeński.
Julia
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Też Cię
kocham.
Łukasz

I love you. Moje
kochanie. Dla
Weroniki z 1ct.
Anonim.





Oskar kocham Cię.
Anonimowa
Wielbicielka



Dla Kasi z 1dt.
Kocham Cię.
Pati.

Dla Eliaszka
z 2ct. Anonim

Dużo
zdrówka,
szczęścia
i miłości.
Dla
Piotrusia G.
D.K.

Dla naszych
wspaniałych
mężczyzn z 2ct.
W.W, W.P.



Dla Krzycha.
Wielbicielka

„Czułe słówka”
Dla Tomeczka z 2ct.
Anonim

Dla Wiktorii
z 2ct.
„ Twoje złote
włosy
onieśmielają
mnie…” .
Anonim

Pyłem księżycowym
Pyłem księżycowym być na twoich stopach,
wiatrem przy twej wstążce, mlekiem w twoim kubku,
papierosem w ustach, ścieżką pośród chabrów,
ławką gdzie spoczywasz, książką, którą czytasz.
Przeszyć cię jak nitką, otoczyć jak przestwór,
być porami roku dla twych drogich oczu
i ogniem w kominku, i dachem co chroni
przed deszczem.

Dla Arka.
Ona tańczy
dla mnie.
Anonim




Buziaki dla
Weroniki
i Viktorii, które
zbierały pocztę
walentynkową.
Tomek 1at
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Dla kochanego
Jacusia wszystkiego
najlepszego. Anonim

Dla Inez z 2ct.
Kocham Cię. Pati

Dla Klaudii z 2dt.
Kocham Cię. Pati





„Gdzież mój
spokój,
Serce moje?
Już cię nigdy
Nie ukoję.”

Dla Klaudii z 2et.
Kocham Cię. Pati





Dla Tomeczka
z 2ct. Anonim
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