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Wywiad z ...
Aleksandrą
Jasiukiewicz,
przewodniczącą
SU

Brodaty grubasek w czerwonym płaszczu i
czapce z pomponem jest nawiązaniem do
wizerunku żyjącego na przełomie III i IV wieku
Mikołaja z Miry. Biskup zasłynął jako
cudotwórca, ratując miasto od głodu i
pomagając potrzebującym.

Skąd wziął się Święty Mikołaj? 

Gdy biskup Mikołaj dowiedział się, że pewien ojciec
trzech córek stracił cały swój majątek, anonimowo
wrzucił przez komin trzy torby złota. Podarunek
wpadł do suszących się przy kominku pończoch, a
dziewczyny miały nazajutrz cudowny, ratujący
życie prezent. I tak oto zrodził się pierwowzór
poczciwego brodacza z workiem pełnym
prezentów. 
Gdzie mieszka Święty Mikołaj? 
Kilkanaście lat temu minister spraw zagranicznych
Finlandii oficjalnie przekazał Mikołajowi Laponię.
Od tej pory Święty Mikołaj jest pełnoprawnym
obywatelem tej zimnej i zaśnieżonej krainy.
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Jak przekonałaś uczniów naszej szkoły, żeby na Ciebie zagłosowali? 
A.J.: Sądzę, że dobrymi pomysłami na prace samorządu,
pozytywnym nastawieniem, że uda mi się zrealizować swoje pomysły.
Dużo zawdzięczam ludziom, którzy mnie wspierali, szczególnie
przyjaciołom. 
Czy praca w Samorządzie Szkolnym jest trudna? 
A.J.: Praca w samorządzie wymaga dużo zaangażowania, ale nie jest
męcząca, sprawia mi dużo przyjemności. Mam wspaniałych
znajomych,  którzy są chętni do pracy i mi pomagają.
Co, według Ciebie, wymaga w naszej szkole natychmiastowej
zmiany? 
A.J.:Nieposzanowanie mienia szkolnego, coraz więcej rzeczy jest
zniszczonych. Uczniowie zapominają, że nasza szkoła, jej
wyposażenie musi wystarczyć jeszcze innym rocznikom . 
Jak spędzasz czas wolny? 
A.J.: Chodzę na sks, ponieważ bardzo lubię grać w koszykówkę.
Uczęszczam na dodatkowy angielski. Spotykam się ze znajomymi,
oglądam seriale i lubię słuchać muzyki.
Jesteś uczennicą klasy ósmej i niebawem opuścisz szkołę
podstawową? Czy masz już plany na przyszłość?
A.J.: Po podstawówce chcę się dostać do liceum
ogólnokształcącego,rozszerzać biologię i geografię. Po skończeniu
liceum chciałabym zostać pilotem wycieczek zagranicznych,
stewardessą lub przewodnikiem. Mam nadzieję, że uda się
zrealizować moje plany.
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Pani
Iwona
Szczecina
poleca
przepis
na...

Co słychać 
u Cynamona?

... zupę śledziową

Symbolika składników
wigilijnej kolacji:

.

Moja siostra, Ida, przez parę lat opowiadała Wam o
Cynamonie. Teraz skończyła naszą szkołę, więc ja,
młodsza właścicielka psiaka, przejmę jej rolę.
Jak co roku, przed świętami wybraliśmy się całą
rodziną po zakup choinki. W szkółce leśnej
spotkaliśmy pana leśniczego z psem.
Cynamon od razu wyczuł bratnią duszę. Obaj
ruszyli między choinki. Po kilkunastu minutach
nasze psy same wyglądały jak świąteczne
drzewka, a Cynamon miał w pysku choinkową
gałązkę, której nie można mu było odebrać. Po
powrocie do domu zakopał ją pod kocyk. 
Tak nasz przyjaciel rozpoczął przygotowania do
świąt...

Lena Cisowska-Środecka

Ryby podczas wieczerzy wigilijnej były gwarancją
zdrowia i dostatku.

Przynajmniej jedna potrawa musiała zawierać mak,
by w przyszłym roku zapewnić sobie pomyślność,
bogactwo, a także potomków.

Grzyby miały zapewnić szczęście oraz dostatek.

Miód był symbolem obfitości, szczęścia i miłości.
Spożywany w dniu wigilii miał zapewnić
przychylność sił nadprzyrodzonych, a także
pomyślność i długie życie.

Orzechy od wieków symbolizują tajemnicę,
pieniądze i płodność

Składniki:
-cztery płaty śledziowe,
- 2 cebule,
- litr przegotowanej zimnej wody,
- sól, pieprz, liść laurowy,
- ocet,
- śmietana 12%.

Sposób przygotowania:
Płaty śledziowe kroimy na czterocentymetrowe kawałki, cebule w
piórka. W miseczce układamy warstwę śledzi, cebuli, doprawiamy
solą, pieprzem. Dodajemy liść laurowy, kropimy octem i odstawiamy
na jeden dzień do lodówki.
Do dużej szklanej miski wkładamy wcześniej przygotowane śledzie,
dodajemy śmietanę oraz wodę. Wszystko razem mieszamy.
Całość można oprószyć świeżo zmielonym pieprzem. 
Zupę podajemy z ziemniakami ugotowanymi w mundurkach.
Smacznego!
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Ilu jest na świecie św. Mikołajów? -Tylu, ilu jest
rodziców.

Tata pyta Jasia: -Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj
przyniósł ci dwa komplety kolejki elektrycznej? -Bo ja
też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.

Małgosia pyta mamę: -Czy w tym roku św. Mikołaj
przyniesie mi nową lalkę? -Przecież lalka, którą masz,
jest prawie nowa! -Co z tego? W zeszłym roku ja też
byłam prawie nowa, ale pomimo to bocian przyniósł
mi nową siostrzyczkę!

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy.
Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi: -Święty
Mikołaju, dziękuję ci za prezent. -Głupstwo -
odpowiada święty Mikołaj.-Nie masz mi za co
dziękować. -Wiem, ale mama mi kazała.

Burek mówi do Azora: -Już nie mogę się doczekać
tych świąt! -Dlaczego? -Nie dość, że dostanę dwa
worki świeżuteńkich kości, to jeszcze ludzkim głosem
będę mógł powiedzieć swojemu panu, co o nim myślę!

Przedszkolak pyta kolegę: -Co dostałeś na gwiazdkę?
-Trąbkę. -Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! -To
super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 10
złotych! -W jaki sposób? -Tata mi daje, żebym
przestał trąbić!

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: -Chciałbym
narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii
świątecznych!

:) :) :)
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