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                       Walentynki święto zakochanych ale czy tylko?

Walentynki

14 lutego
obchodzimy

Walentynki tzw
święto zakochanych,

jest to najlepszy
czas, aby pokazać
swoje uczucie tym,
których kochamy.

Chłopaki starają się
wybrać swoim
dziewczynom

jak najlepsze
prezenty, one

szykują wszystko,
aby zapewnić ich o
swojej miłości. Lecz

Walentynki to nie
tylko święto tej ,,

romantycznej
miłości” jest to

również czas, aby
pokazać rodzinie,

przyjaciołom i
najbliższym, że o
nich pamiętamy.

!4 luty jest to
cudowna data, jest
do dzień pełen
prezentów ( nie tylko
tych materialnych,
ale tych
najważniejszych
miłości i pamięci),

ciepłych słów oraz
czasu spędzonego w
gronie kochających
nas osób. Według
mnie jest to
wspaniały dzień, ale
nie powinien być to
tylko jeden dzień,
walentynki
powinniśmy
obchodzić

codziennie, zawsze
jest odpowiednia
chwila, aby po prostu
powiedzieć ,,Kocham
cię”, czy aby
przytulić kogoś i
przekonać, że dla
nas zawsze jest
ważny
--
Marysia Suchcicka

***
Zeszyt, tablica -ty
Tablica, ty, kreda
Jak sprawiasz że kocham sposób w który się poruszasz
Kocham sposób w który się uśmiechasz
Pokochaj mnie
Jak ja ciebie
I jeden dzień dłużej
Spójrz na mnie jak za starych dobrych czasów
Nasze spojrzenia się spotkają
Ach, bo kocham sposób w jaki mnie kochałeś
Pokochaj mnie znów tak choć jeden dzień n

Tomek Suchcicki
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               Natalia Majewska poleca niezwykłe ciastka na Walentynki.

Makaronikowe serduszka

Jeżeli lubicie
makaroniki jest to
doskonały przepis
dla was. Będą w
trochę innej odsłonie,
gdyż będą w
kształcie serc.
Uważam, ze będzie
to super prezent na
nadchodzące
walentynki. Składniki
na makaroniki:
150g zmielonych
migdałów
150g cukru pudru
120g białek: 60g +
60g w temperaturze
pokojowej
185g cukru: 150g +
35g
50ml wody
czerwony barwnik
Składniki na krem:
100ml śmietanki
kremówki
100g białej czekolady

100g miękkiego
masła
Wykonanie
makaroników:
Na papierze do
pieczenia rysujemy
ołówkiem kształt
serc. Przez sitko
przesiewamy 150g
zmielonych
migdałów i 150g
cukru pudru.
Następnie 150g
cukru rozpuszczamy
w 50ml wody. Gdy
temperatura osiągnie
110 stopni to
zdejmujemy z
kuchenki.
Zaczynamy ubijać
60g białek, gdy
zaczynają tworzyć
się bąbelki w białku
dosypujemy 35g
cukru. Gdy białka

są ubite na sztywną
pianę dolewamy
wcześniej
rozpuszczony cukier
w wodzie. Do
wcześniej
przesianego cukru
pudru i migdałów
dodajemy 60g białek
i mieszamy na
jednolitą masę.
Następnie obie masy
łączymy, poprzez
mieszanie.
Mieszamy bardzo
wolno aby nasza
masa nie stała się
bardzo rzadka. Gdy
już wszystko
wymieszaliśmy
masę barwimy na
czerwono. Czerwona
masę przekładamy
do woreczka
cukierniczego

a następnie na
odwrocie naszego
papieru z
narysowanymi
serduszkami .
Najpierw staramy się
narysować obwód
serca a dopiero
uzupełniamy środek.
Gdy ciasteczka są
gotowe odstawiamy
je na 20 minut do
wysuszenia do
momentu gdy na
wierzchu powstanie
skorupka. Gdy taka
skórka się pojawi to
wkładamy do
piekarnika
nagrzanego do 150
stopni na 15-20
minut.
Wykonanie masy:Do
wcześniej
zagotowanej

śmietanki dodajemy
białą czekoladę.
Ubijamy masło i
dolewamy śmietankę
wraz z
rozpuszczoną
czekoladą.
Wykończenie: Na
wewnętrznej stronie
ciasteczka
nakładamy krem a
następnie
przykrywamy drugą
częścią serca.
Życzę wszystkim,
żeby spotkania
walentynkowe były
udane.

Tomek Suchcicki
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Książka o miłości, ale nie tylko…
Kilka miesięcy temu zauroczyła mnie pewna książka, którą chciałabym polecić innym osobom, aby ją przeczytały.
Jest to książka pod tytułem „Przypadki Callie i Kaydena” , która napisała Jessica Sorensen. Opowiada ona o
uzdrawiającej mocy przyjaźni i miłości oraz nadziei na lesze jutro. Książka pokazuje, jak jedna chwila i jedna decyzja
mogą zmienić wszystko. On – cierpiał w milczeniu by przetrwać kolejny dzień. Ona – nie wierzyła w szczęśliwe
zakończenia i zmagała się ze swoją tajemnica. Jednak pewnej nocy, kiedy zdawało się już wszystko przesądzone
pojawiła się Callie w życiu Kaydena i odmieniła smak życia ich obojga. Kilka dni po tym spotkaniu lądują przypadkiem
w tym samym college`u. Wtedy Kayden próbuje poznać bliżej dziewczynę, która odmieniła być może jego los.
Następnie chłopak wplątuje się w problemy z prawem, od których może go uratować tylko pomoc Callie, lecz
wymagałoby to od niej wyjawienia skrywanej tajemnicy i poddania się ocenie innych osób. A droga do zmierzenia się z
prawdą i ujawnienia jej nie jest sprawą prostą, gdyż wymaga to nie tylko dużej odwagi, ale także obnażenia swoich
słabości. Niewiele osób jest w stanie tego dokonać. Bohaterowie tej powieści są pełni życia, prawdziwi ze swoimi
słabościami i chwilami szczęścia, wadami i zaletami. Wzruszające jest to, jak się nawzajem wspierają, przez co również
nieopatrznie mogą się ranić. Tak to już jest, że każdy człowiek jest inny i nie jest się w stanie do końca zrozumieć
postępowania drugiej osoby. Książka ta trzyma czasami w niepewności i porusza trudne tematy.
„Ocalenie Callie i Kaydena” jest to czarująca opowieść. Ale również jest to powieść, która ukazuje pewien mrok, który
kryje się w sercach ludzi i cierpienia, które mu towarzyszą. Ból przeplata się z miłością, dobro z mrokiem a strach ze
szczęściem. Warto jest przeczytać tą książkę, aby dowiedzieć się jak ciężko jest zapomnieć o przeszłości i przekonać
się co może zdziałać miłość oraz oddanie drugiej osoby.

Alicja Nowacka
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Miłość - co tak na prawdę oznacza
i czym jest?
Jedni twierdzą, że miłość wkrada się do naszego mózgu i opanowuje
go, natomiast inni, że to ulotna chwila, która na zawsze pozostaje w
naszym sercu. Niektórzy całe życie dążą by znaleźć prawdziwą miłość,
a inni uważają, że jest ona stratą czasu
.                                                                                                                              
Jest wiele definicji słowa „miłość”, ale czym jest ona
naprawdę?                                                                                                         
     Myślę, że każdy ma swoje pojęcie miłości i swoje odczucia związane
z nią. Dla mnie miłość to stan duszy, w który powoduje, że jesteśmy
gotowi zrobić i poświęcić wszystko dla innej osoby, to dzielenie z
drugą osobą swoich zmartwień, trosk jak i radości. Nie jest
krótkotrwałą emocją, lecz czymś, co z troską pielęgnujemy i staramy się
zachować. Czymś, co kieruje naszym życiem i ma na nie ogromny
wpływ, a także określa to, kim jesteśmy i jakimi wartościami kierujemy
się w życiu. 
                                                                                Zuzanna Szydlik
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