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Nasze motto: Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejsciu
pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego lamią chleb
biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
C.K. Norwid

Boże

Narodzenie

świąteczna krzątanina w kuchni, tłok
w sklepach rybnych, wigilijna wieczerza,
zapach jodły i pomarańczy - czy jednak
coś więcej... Istotnie, te i inne symbole
są niezbędne w poszukiwaniu „ducha
Świąt Bożego Narodzenia", nie można
pomijać tradycji i zwyczajów kształtowa
nych przez pokolenia. Nie można też pomijać milczeniem faktu, że te
święta ustanowione zostały ku czci Dzieciątka Jezus, które narodziło
się w żłobie „ by zbawić ludzki ród".
Trochę przekornie, w tym felietonie nie będę pisać o istocie
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świąt lecz o roślinnych symbolach związanych
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z tradycją bożonarodzeniową. Nie, nie o pachnącej
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choince - to zbyt oczywisty przykład - o jemiole
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i ostrokrzewie. Ostrokrzew nawet zimą ma niewiel
kie czerwone owoce i zielone, drobne ostre liście,
dlatego zwany jest krzakiem cierniowym. W języ
ku angielskim znany jest jako „Holly" - co można rozumieć jako
Święty (holy). Według celtyckich wierzeń ostrokrzew
zapewnia
ochronę przed złem. Magiczne właściwości ostrokrzewu wykorzystu
je Harry Potter, który posiada różdżkę zrobioną
z gałązki tego krzewu. Ostrokrzew jest atrybutem
świąt w Wielkiej Brytanii i Ameryce.
Jemioła (staropolska nazwa - starzęśla) jest
rośliną półpasożytniczą drzew,
występującą
w niemal całej Europie. Zgodnie z tradycją zawie
sza się gałązki jemioły nad wigilijnym stołem
oraz nad drzwiami frontowymi co zapewnia ochronę
przed złymi mocami. Zwyczaj ten przejęli Anglicy od Celtów, którzy
wierzyli w lecznicze i magiczne właściwości jemioły. Natomiast
w XVII w. Anglicy zapoczątkowali tradycję całowania się pod jemio
łą, która jest już bardzo popularna na całym świecie. Pamiętajmy, że
całus skradziony pod jemiołą jest bezkarny! No i oczywiście w ludo
wych wierzeniach to symbol płodności...
Janina Fąderska

Redakcja Bibliowieści życzy wesołych, pełnych magii
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności
w Nowym 2014 Roku!

Święta
z p r z y m r u ż e n i e m oka

Książka najlepszym
prezentem:)

KSiĄZKA POD CHOMKE?

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?
Od najmłodszych lat czytanie nie było dla mnie jedynie "sposobem na
nudę", lecz również pasją. Zawsze uważałam, że książki mają istotny wpływ na
rozwój intelektualny. Nie tylko wzbogacają słownictwo i poprawiają pamięć, ale
też pomagają w zapamiętywaniu zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
dzięki czemu doskonalimy swoją pisownię. Czerpiemy wiedzę z różnych dziedzin
nauki. Ponadto, czytając, możemy przenosić się w świat bohaterów, razem z nimi
przeżywać dane wydarzenia , odczuwać ich emocje, czasami nawet się z nimi utożsamiać. W książkach
mamy możliwość znalezienia wielu sposobów przezwyciężania trudności, które spotykamy na swojej
drodze. Wiele osób twierdzi, że lepiej obejrzeć film niż przeczytać książkę. Nie zgadzam się z tym,
ponieważ czytając, sami wyobrażamy sobie, jak wyglądają bohaterowie, miejsca akcji. Podczas ogląda
nia filmu nie mamy takiej szansy, ponieważ wszystko jest ustalone przez reżysera, który narzuca własną
wizję. Gwarantuję, że każdy znajdzie w bibliotece coś odpowiedniego dla siebie - wrażliwiec czy
buntownik - wystarczą chęci. Warto czytać, czego potwierdzeniem mogą być słowa "kto nie czyta,
przeżyje tylko swoje życie, czytający przeżyje więcej".
Sandra Kęska ki. HIT AK

PODIUM CZYTELNICZE
I MIEJSCE

Anna Krogul ki. I V TŻiGD 30 książek
I I MIEJSCE
Sandra Kęska ki. I I I TAK 29 książek
I I I MIEJSCE
Ewelina Skonieczka ki. I I I TAK 21 książek
Kostyk Michał ki. I I TMR 21 książek
Najlepsza klasa - I V TŻiGD 125 książek,
czyli 7,81 książek na ucznia w klasie
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Moliki biblioteczne za b e z i n t e r e s o w n ą pomoc przyznajemy:
Uczniom klasy IEZ — Bartkowi
Adamowi

Ziomkowi

i Sebastianowi

Suszyńskiemu,
Sikorze.
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