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WSZECHNICA
ŒWIÊTOKRZYSKA

Jednodniówka studentów Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej

Szanowni Pañstwo!
Drodzy Studenci!
To kolejne, jedenaste Œwiêta Bo¿onarodzeniowe
w naszej Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej. Niedawno, bo w paŸdzierniku tego roku,
podsumowywaliœmy 10-letni dorobek naukowo-dydaktyczny, kulturalny
i edukacyjny naszej Uczelni. Poza tym akcentowaliœmy tak¿e m.in. pewne
przedsiêwziêcia i dzia³ania, które wpisuj¹ siê oraz wyznaczaj¹ tradycje
tej Uczelni, okreœlaj¹c jej specyfikê i to¿samoœæ.
Jedn¹ z wielu zaczynaj¹cych siê œcie¿ek tradycji naszej Spo³ecznoœci
jest wspólne ³amanie siê op³atkiem, wspólne ¿yczenia, symboliczna kolacja,
wspólne zasiadanie do wigilijnego sto³u przez cz³onków Senatu, profesorów,
nauczycieli akademickich oraz Pracowników pozosta³ych grup zawodowych
Uczelni, jak równie¿ przedstawicieli Studentów.
Pozwólcie kochani moi, ¿e z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t,
jak równie¿ Nowego 2005 Roku, pragnê ¿yczyæ wszystkim Pracownikom
i Studentom wiele zdrowia, spe³nienia planów i zamierzeñ, szczêœcia
i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym oraz radoœci w tworzeniu rzeczy nieprzemijalnych.
Niech nadchodz¹cy Nowy Rok przyniesie nam wszystkim, równie¿ naszym
rodzinom, naszym najbli¿szym, wiele znacz¹cych sukcesów i satysfakcji.
Do Siego Roku!
REKTOR
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W UCZELNI

PEDAGOGIKA NA 5!

Pedagogika otrzyma³a pozytywn¹
ocenê jakoœci kszta³cenia! Oznacza to, ¿e Pañstwowa Komisja Akredytacyjna, która przeprowadzi³a
kontrolê w paŸdzierniku br., nie
znalaz³a uchybieñ organizacyjnych
ani programowych na tym kierunku
studiów. Nastêpna ocena nast¹pi
nie wczeœniej ni¿ w roku akademickim 2009/2010.
Uchwa³¹ nr 1040/2004 Prezydium
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 28 paŸdziernika br. nasza
Uczelnia otrzyma³a akredytacjê dla
kierunku pedagogika. W uchwale czytamy, i¿ Prezydium: „(…) – po zapoznaniu siê z przedstawion¹ przez Rektora dokumentacj¹ i raportem Zespo³u Oceniaj¹cego, a tak¿e po zasiêgniêciu opinii Zespo³u Kierunków
Studiów Spo³ecznych i Prawnych,
w sprawie powtórnej oceny jakoœci
kszta³cenia na poziomie zawodowym na
kierunku „pedagogika” prowadzonym na
Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym
Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej w Kielcach – wydaje ocenê pozytywn¹.”
Uzasadniaj¹c sw¹ opiniê Komisja
stwierdza, i¿ spe³nione s¹ wszelkie wymogi dotycz¹ce planów studiów
i programów nauczania, poziomu prac licencjackich, proporcji liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich,
a tak¿e formalno-prawnych aspektów dzia³alnoœci Uczelni. W zwi¹zku z tak wysok¹ ocen¹, kolejna kontrola pedagogiki przez przedstawicieli ministerstwa
nast¹pi najwczeœniej w roku 2009.
Przypomnijmy równie¿, ¿e pozytywne oceny jakoœci kszta³cenia uzyska³y wczeœniej kierunki: wychowanie fizyczne – w 2003 roku – oraz
turystyka i rekreacja – wiosn¹ 2004 r.

WSZECHNICA
W NURCIE

26 listopada br. w Kieleckim Centrum Kultury odby³ siê fina³ X Ogólnopolskiego Niezale¿nego Przegl¹du
Form Dokumentalnych NURT 2004. Jedn¹
z nagród – dla m³odego twórcy za debiut – podobnie jak w ubieg³ym roku
ufundowa³ JM Rektor naszej Uczelni,
prof. dr hab. Mieczys³aw Adamczyk.
Pan Rektor zdecydowa³ siê w tym
roku nagrodziæ Agnieszkê Tarczyñsk¹
m³od¹ kielczankê, zwi¹zan¹ z miejscowym Oœrodkiem TVP – za projekt
„Ksi¹¿ki, które pisz¹ siê same”. Film
jest portretem „wszechstronnie uzdolnionego Radka Nowakowskiego – muzyka
Grupy Osjan i autora „Nietypowych
Ksi¹¿ek”, który przenika wizja malarza rzeczywistoœci.” – czytamy w zg³oszeniu produkcji do konkursu. Pan
Rektor, oceniaj¹c propozycjê i uzasadniaj¹c swój wybór, podkreœli³ nie
tylko talent m³odej autorki, ale równie¿ nowatorskie ujêcie tematu reporta¿u. Wyrazi³ te¿ swe zadowolenie, i¿ wyró¿niona zwi¹zana jest
z regionem œwiêtokrzyskim.
Uroczystoœæ, a tym samym nagroda, któr¹ ufundowa³ Pan Rektor, by³y
tym bardziej szczególne, ¿e jubileuszowy NURT, zbieg³ siê w czasie
z tegoroczn¹ rocznic¹ 10-lecia powstania Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej.
W ubieg³ym roku nagrodê Rektora
Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej otrzyma³
Micha³ Glock za produkcjê pt. „Moja
podró¿ – przystanek Kielce…”. Dowiedzieliœmy siê, i¿ wyró¿nienie przyczyni³o siê wymiernie do dalszego
rozwoju kariery m³odego re¿ysera –
nakrêci³ bowiem kolejny film. Liczymy, ¿e podobnie bêdzie w przypadku
tegorocznej laureatki.

(mol)
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W UCZELNI

WIADOMOŒCI SAMORZ¥DOWE
W dniach 6 i 7 listopada 2004 r w Sali Konferencyjnej warszawskiego
hotelu Gromada odby³ siê zjazd sprawozdawczo-wyborczy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszechnica Œwiêtokrzyska otrzyma³a dwa mandaty, nasz¹ Uczelniê reprezentowali Tomasz Szwajgiel i Pawe³ Kozubek – przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorz¹du Studentów. W obradach, które trwa³y w sumie 18
godzin, uczestniczy³o 415 delegatów.
Zjazd rozpocz¹³ siê od sprawozdañ ustêpuj¹cych w³adz PSRP. W dalszej
czêœci obrad wybrano now¹ komisjê skrutacyjn¹, komisjê rewizyjn¹ oraz
udzielono absolutorium ustêpuj¹cym w³adzom.
Jednak g³ównym wydarzeniem zjazdu by³y wybory nowego przewodnicz¹cego PSRP, którym zosta³ Arkadiusz Doczyk z SGH. Jego g³ównym zamierzeniem
w tej kadencji jest rozwiniêcie dzia³alnoœci rzecznika praw studenta,
tworzenie lokalnych przedstawicielstw, g³êbsza wspó³praca z samorz¹dami
studenckimi wszystkich oœrodków, stworzenie niekomercyjnego studenckiego
portalu internetowego. Liczymy, ¿e dzia³alnoœæ nowych w³adz Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej bêdzie d¹¿yæ w kierunku niwelowania
ró¿nic miêdzy studentami uczelni pañstwowych i niepañstwowych.
Tomasz Szwajgiel

ŒWIÊTA W DOMU CZY W PRACY?

Jest wiele sposobów na spêdzenie œwi¹t. Nie zawsze i nie ka¿dy jedzie
do domu na ten okres. Mowa tu zw³aszcza o osobach, które w tym czasie maj¹
szansê dorobienia kilku dodatkowych z³otych. A zarobiæ mo¿na w ró¿ny
sposób. Jednak najwiêcej osób decyduje siê na pracê dorywcz¹ w supermarketach rozk³adaj¹c towar na pó³kach. Jest to wbrew pozorom ciê¿ka praca.
To nie tylko towar, który trzeba roz³o¿yæ, ale i kontakt z ludŸmi, a ci,
zw³aszcza w œwi¹tecznym poœpiechu, nie zawsze s¹ mili i wyrozumiali.
Niejednokrotnie potrafi¹ tak cz³owiekowi ubli¿yæ, ¿e siê odechciewa wszystkiego. Jednak ¿ycie zmusza nas do wielu kompromisów: trzeba przemilczeæ
i robiæ swoje. Mo¿emy pracowaæ równie¿ jako hostessy, itd., itp. Powiedzmy sobie szczerze w supermarketach jest du¿o pracy, tylko za jakie
pieni¹dze?! Nie mo¿na liczyæ na dodatkowe premie œwi¹teczne. Jeszcze ten
zwyczaj do naszej kultury nie wszed³, pomimo i¿ jesteœmy od pó³ roku
w Unii Europejskiej. Praca w okresie œwi¹t zmusza nas do wyboru, jechaæ
do domu czy zostaæ, ale wiadomo, ¿e w drugi dzieñ œwi¹t sklepy s¹ ju¿
otwarte i szkoda, aby ta „kaska” przesz³a nam ko³o nosa. Jeszcze inni
próbuj¹ dorobiæ sobie sprz¹taniem u ludzi, którzy nie maj¹ na to czasu,
a pragn¹, aby ich dom wygl¹da³ œwi¹tecznie. Tutaj da siê troszkê wiêcej
zarobiæ, ale z drugiej strony – ile takich domów uda nam siê posprz¹taæ?
Nie powiem, ¿eby tutaj by³a l¿ejsza praca, bo w niektórych domach nie
wiadomo, od czego zacz¹æ.
S¹ ró¿ne sposoby dorabiania i okres œwi¹teczny jest bardzo dobrym na to
czasem. Jednak nie zapominajmy, ¿e gdzieœ tam s¹ nasze rodziny, które chcia³yby spêdziæ z nami œwiêta. Mo¿e jednak, póki mamy naszych bliskich, podtrzymujmy piêkne tradycje spêdzania wspólnie czasu, choæby tylko w œwiêta.
Agata Sa³apa
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NAUKOWE KO£O PENITENCJARNE

JAK POMÓC SKRZYWDZONYM DZIECIOM
17 listopada przedstawiciele Naukowego Ko³a Penitencjarnego Wszechnicy Œwiêtokrzyskiej wziêli udzia³ w ogólnopolskiej konferencji pn. „Powiedz komuœ! Jak pomóc dzieciom drêczonym i molestowanym?.
Spotkanie zorganizowa³o Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne przy wspó³pracy Biura Polityki Spo³ecznej Urzêdu Miasta Warszawy oraz Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej ZNP w Warszawie.
Decyduj¹c siê na udzia³ w konferencji, wziêliœmy pod uwagê przede
wszystkim tematykê wyk³adów oraz referentów, którymi byli znakomici specjaliœci w dziedzinie pomocy dziecku krzywdzonemu.
Obrady rozpocz¹³ Bohdan Bielski prezentacj¹ na temat tajemnic
i sekretów dzieci molestowanych. Wybitny psycholog s¹dowy i bieg³y S¹du
Okrêgowego w Warszawie, za³o¿yciel Fundacji Pomocy Dzieciom – Ofiarom
Gwa³tu i Przemocy, dziel¹c siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem, pomóg³ nam
– przysz³ym pedagogom – popatrzeæ oczami dziecka na doznawan¹ krzywdê.
Pani Miros³awa K¹tna, reprezentuj¹ca Komitet Ochrony Praw Dziecka,
przedstawi³a zjawisko przemocy seksualnej wobec dzieci. Swoje wyst¹pienie
opar³a na 23-letnich doœwiadczeniach dzia³alnoœci Komitetu oraz w³asnych
obserwacjach z pracy o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym.
Niezwykle interesuj¹ca by³a równie¿ prezentacja dotycz¹ca kampanii
spo³ecznych w mediach, które poruszaj¹ temat krzywdzonych dzieci. Wyg³osi³ j¹ Mariusz Moderski – pedagog, przedstawiciel Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski uwra¿liwi³ nas na pierwsze sygna³y
przemocy seksualnej wobec dziecka. To w³aœnie nauczyciele, pedagodzy,
rodzice mog¹ najszybciej rozpoznaæ niepokoj¹ce objawy. Znaj¹c dziecko,
obserwuj¹c jego zachowanie, mog¹ zauwa¿yæ zmiany w jego funkcjonowaniu
spo³ecznym i emocjonalnym. Prof. Izdebski zwróci³ uwagê na skalê zjawiska
przemocy seksualnej, ró¿norodne formy wykorzystywania seksualnego, ³atw¹
dostêpnoœæ pedofilów do potencjalnych ofiar oraz konsekwencje ponoszone
przez skrzywdzone dzieci – czêsto przez ca³e ¿ycie. Wiele miejsca poœwiêci³ równie¿ profilaktyce, która ma istotne znaczenie w zapobieganiu
krzywdzenia dzieci, ale to my – doroœli – jesteœmy zobowi¹zani do m¹drej,
konsekwentnej, skutecznej ochrony dzieci przed molestowaniem.
Krzysztof Sarza³a, przedstawiciel Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdañsku, przedstawi³ swe refleksje na temat skutecznej pomocy i interwencji pedagogicznej wobec dzieci, które bywaj¹ ofiarami nadu¿yæ ze strony doros³ych.
Jakub Œpiewak, za³o¿yciel Fundacji Kidprotect – jedynej organizacji
w Polsce, która specjalizuje siê w ochronie dzieci korzystaj¹cych
z Internetu – zwróci³ uwagê na mo¿liwoœci chronienia dziecka, które ma
kontakt z tak modnym w obecnej rzeczywistoœci medium. Najwa¿niejsze w tym
zakresie jest towarzyszenie dziecku w jego wirtualnych wêdrówkach, interesowanie siê tym, co robi i rozmawianie o tym.
Komisarz Ireneusz Romañski, przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, przybli¿y³ przepisy prawa, chroni¹ce dziecko: miêdzynarodowe standardy ochrony ofiar przestêpstw oraz wybrane akty prawne obowi¹zuj¹ce w Polsce.
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NAUKOWE KO£O PENITENCJARNE
Dr El¿bieta Zubrzycka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdañskiego stworzy³a kompendium wiedzy na temat „Co dziecko wiedzieæ powinno, aby
by³o bardziej bezpieczne wœród ludzi?”
Otrzymaliœmy równie¿ dane statystyczne na temat wykorzystywania
i drêczenia dzieci w Polsce.
Konferencja pozwoli³a nam zrozumieæ poszerzony aspekt patologii rodziny, jakim jest molestowanie seksualne i przemoc. Przekazana w trakcie
wyk³adów wiedza pozwoli³a nam utwierdziæ siê w przekonaniu, ¿e nie ma
¿adnej cechy demograficznej ani rodzinnej, która wykluczy³aby wyst¹pienie wykorzystywania seksualnego, a statystyki pokazuj¹, ¿e dzieci
w Polsce s¹ bezbronnymi ofiarami przemocy. Nam – przysz³ym pedagogom –
spotkanie to da³o dobre podstawy teoretyczne dzia³añ profilaktycznych,
które podejmowaæ bêdziemy w pracy zawodowej. Doœwiadczenia przekazane
przez profesjonalistów w tej dziedzinie z pewnoœci¹ pomog¹ nam w pracy
diagnostyczno-pedagogicznej.
Anna Kowalik, Urszula Pietroñ
W konferencji uczestniczyli równie¿: Agnieszka Mojak, Aneta Szewczyk,
Marta Haryga i Micha³ Winiarski oraz mgr Edyta Laurman-Jarz¹bek.

AIDS - wiedzy nigdy dosyæ
8 grudnia w Instytucie Kszta³cenia Medycznego odby³a siê konferencja
poœwiêcona problematyce AIDS, w której uczestniczyli cz³onkowie Naukowego
Ko³a Penitencjarnego naszej Uczelni. Program przewidywa³: warsztaty na temat
„HIV – AIDS postawy wobec osób ¿yj¹cych z HIV”, które prowadzi³a mgr Edyta
Laurman-Jarz¹bek, nastêpnie wyk³ad na temat „Ryzyko zaka¿eñ HIV – Czy na
pewno mnie nie dotyczy?” prowadzony przez Ewê Ziemkiewicz i Ewê Czarneck¹
z Wojewódzkiej Stacji Sanepid oraz przedstawiciel Polskiej Fundacji Pomocy
Humanitarnej „Res Humanae” na temat „HIV – AIDS mity i rzeczywistoœæ”.
Tegoroczna kampania prowadzona jest pod has³em „Nie daj szansy AIDS,
zrób test na HIV”. W Kielcach od maja dzia³a punkt konsultacyjny i mo¿emy
siê pochwaliæ, ¿e mamy najlepsz¹ sytuacjê epidemiologiczn¹ w kraju. Badania
na wykrywalnoœæ wirusa prowadzone s¹ od 1985 r. przez Pañstwowy Instytut
Higieny. W 2002 r. na œwiecie ludzi ¿yj¹cych z HIV i AIDS by³o ogó³em 42 mln,
zaka¿eniu HIV uleg³o 5 mln, a z powodu AIDS zmar³o 3,1 mln osób. Na
podstawie badañ prowadzonych w Polsce we wrzeœniu 2004 r. wiemy, ¿e liczba
zaka¿onych zwiêkszy³a siê o 61 osób, chorych na AIDS – 8, odnotowano 1 zgon.
W naszym województwie liczba ta zwiêkszy³a siê o 1 osobê zaka¿on¹ i 1 osobê
chor¹. Na pytanie o sposób zaka¿ania przy wiêkszoœci odpowiedzi podkreœlono
„brak danych”, nastêpnie: osoby stosuj¹ce narkotyki w iniekcjach, mê¿czyŸni
homo- i biseksualni, dzieci matek zaka¿onych wirusem HIV oraz osoby utrzymuj¹ce ryzykowne kontakty heteroseksualne. AIDS przesta³ byæ chorob¹ œmierteln¹, a sta³ siê chorob¹ zakaŸn¹ przenoszon¹ drog¹ p³ciow¹.
Zapoznaliœmy siê tak¿e z programem „Domowej Opieki” realizowanym
przez Polsk¹ Fundacjê Pomocy Humanitarnej.
„HIV nie wybiera, ja mogê” - czasem warto siê zastanowiæ, ile mo¿e
kosztowaæ nierozwa¿ny krok. Aby dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej na temat choroby
nale¿y wejœæ na stronê www.unaids.org lub zadzwoniæ pod numer Zielonej Linii
AIDS – (0-22) 6213367 oraz Fundacji „Res Humanae” – (0-22) 6268660.
Agata Sa³apa
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KLUB M£ODYCH TWÓRCÓW
Jeœli piszesz wiersze, jeœli rysujesz, malujesz albo robisz coœ, czym
mo¿na siê pochwaliæ i co mo¿na w tym miejscu zaprezentowaæ - czekamy na
Ciebie.

Myœl na dziœ

Tak¿e najmocniejszy cz³owiek w ciê¿kich czasach potrzebuje
wsparcia innych.
Julis Segal
BEZ WZGLÊDU NA WSZYSTKO
bez wzglêdu na wszystko
co siê w ¿yciu dzieje
czy wiatr piaskiem
w oczy ci sypie
czy dopiero czekasz
na zawiejê
idŸ œmia³o przed siebie
z podniesion¹ g³ow¹
nie ogl¹daj¹c siê wstecz
pamiêtaj co by³o
czekaj¹c na to, co bêdzie
¿yj teraŸniejsz¹ chwil¹
bo cz³owieka nie mo¿na
oderwaæ od przesz³oœci
zbyt mocno siê jej trzyma
lub kazaæ mu ¿yæ
tylko w teraŸniejszoœci
pozbawiaj¹c nadziei
któr¹ przysz³oœæ skrywa

ZWYK£Y DZIEÑ
tak wygl¹da mój
zwyk³y dzieñ:
nadzieja na œniadanie,
du¿o wiary na ca³y dzieñ
i marzenia przed snem.

MI£OŒÆ I PRZYJA Ñ
Nie wierzy³am kiedyœ w mi³oœæ,
a pewnego dnia j¹ spotka³am.
Nieproszona sama przysz³a,
rozgoœci³a siê, pozosta³a.
Wierzy³am za to w przyjaŸñ.
tak¹ prawdziw¹ i szczer¹,
która ca³e ¿ycie trwaæ mo¿e,
lecz odesz³a ode mnie,
po prostu posz³a sobie.

CZEKANIE
¿ycie jest czekaniem
czekaniem na autobus
na wiosnê
na noc
czekaniem na coœ
na list
na mi³oœæ
na sen
¿ycie ci¹g³ym jest czekaniem
czekaniem na œmieræ

Autorka publikowanych wierszy kryje siê pod pseudonimem Kasandra.
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¯YCIE SPORTOWE UCZELNI
4 i 5 grudnia br. rozegrano drug¹, ostatni¹ rundê Akademickiej Ligi
Pi³ki No¿nej Halowej na rok 2004. Uczestniczy³o w niej 6 uczelni z naszego
regionu, tj.: Politechnika Œwiêtokrzyska, Akademia Œwiêtokrzyska, Wy¿sza
Szko³a Ekonomii i Administracji, Wszechnica Œwiêtokrzyska, Wy¿sza Szko³a
Umiejêtnoœci, Wy¿sza Szko³a Biznesu i Przedsiêbiorczoœci w Ostrowcu Œw.
Akademickim mistrzem w pi³ce no¿nej halowej na rok 2004 zosta³ zespó³
Politechniki. Ekipa Wszechnicy zajê³a II miejsce. W odm³odzonym zespole
wystêpowali: Marek Madej (3), Przemys³aw Ryñski, £ukasz Szymkowiak (2),
Jakub Fabianowski – bramkarz, Micha³ Rogala (2), Pawe³ Sroka (4), Tomasz
Bartnik (1), Dariusz Bartnik (2), Pawe³ Oczkowski, Daniel Latos (3) I rok WF (zaoczne); Piotr Paw³owski (2), Szymon Ubo¿ak (3) - III rok WF
(zaoczne); Micha³ Hajdenrajch - I rok WF (dzienne); Maciej Kalina (bramkarz) - II rok TiR (dzienne).
(W nawiasach podano liczbê zdobytych bramek w drugiej rundzie rozgrywek.)
8 grudnia br. w krytej p³ywalni przy ulicy Toporowskiego 27 w Kielcach
odby³y siê Akademickie Mistrzostwa Kielc w P³ywaniu. Dru¿ynowo – zarówno
w kategorii kobiet, jak i mê¿czyzn – I miejsce zajêli nasi studenci.
Studenci naszej Uczelni zwyciê¿yli indywidualnie w wiêkszoœci konkurencji oraz w trzech sztafetach. W zawodach Wszechnicê reprezentowali s³uchacze Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Turystyki:
KOBIETY: Anna Tetela – II r. TiR, Edyta Kita – II r. WF, Anna Duliñska –
II r. WF, Agata Noworyta – III r. WF - studia zaoczne; Ewa G³adyœ – I r.
WF, Edyta Magalon – I r. WF, Monika Stêpieñ – II r. WF, Marta Surga – II r.
WF - studia dzienne.
MÊ¯CZY NI: Mariusz Goco³ – II r. WF, Grzegorz Ko¿uchowski – II r. WF - studia
zaoczne; Dominik Szymanowski – I r. WF, Filip Szo³owski – II r. WF, Micha³
Turkowski – II r. WF, Pawe³ Pi³at – III r. WF, £ukasz Sa³ata – III r. WF,
Przemys³aw Idzik – III r. WF, Kamil So³tysiak – I r. WF - studia dzienne.
Wszystkim startuj¹cym nale¿¹ siê s³owa pochwa³y, jednak na szczególn¹ uwagê zas³uguje
wyczyn Filipa Szo³owskiego, który – podczas sztafety 4x50m
stylem zmiennym – maj¹c oko³o 25 metrów
straty i p³yn¹c stylem motylkowym, wyprowadzi³ dru¿ynê Wszechnicy na prowadzenie.
Zwyciêstwa ju¿ nie oddaliœmy. Wœród pañ
niekwestionowan¹
gwiazd¹ by³a studentka II roku wychowania
fizycznego (zaoczne)
E d y t a K i t a, k t ó r a
trzykrotnie stawa³a na
najwy¿szym podium.
MD
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rozmaitoœci
CZAS MAGII I NADZIEI
Œwiêto po¿egnania Starego Roku i powitania Nowego, zwane Godami,
siêga czasów pogañskich. Czas to niezwyk³y, wype³niony obrzêdami, praktykami magicznymi maj¹cymi zapewniæ obfity plon w roku przysz³ym, zdrowie, a przede wszystkim powrót S³oñca.
W przesz³oœci uroczyste obchody powitania s³oñca, wró¿by, ³¹czy³y
siê w Polsce z dniem œw. £ucji, w czas zimowego przesilenia s³oñca.
Okazuje siê, ¿e istotnie dzieñ œw. £ucji, 13 grudnia (wg kalendarza
juliañskiego 23 grudnia) jest prawie dok³adn¹ dat¹, gdy s³oñce przekracza
zwrotnik Kozioro¿ca i powoli zmierza do naszej pó³kuli. W tym dniu,
zgodnie ze zwyczajem, na KielecczyŸnie panny powszechnie wk³ada³y do wody
ga³¹zki wiœni, je¿eli zakwit³y na Nowy Rok zdobi³y nimi g³owê id¹c do
koœcio³a, na znak dziewictwa. Nadzieja na powrót S³oñca by³a powodem
wielkiego œwiêtowania, które rozpoczyna³o siê Bo¿ym Narodzeniem.
W polskim zimowym œwiêtowaniu najwa¿niejsza jest Wigilia. Wraz
z pojawieniem siê pierwszej gwiazdy na niebie zasiadamy do wieczerzy.
Zgodnie z prastarymi polskimi wierzeniami gwiazdy s¹ œwiat³em bo¿ym
i znacz¹ cz³owiekowi drogê na tamten œwiat, natomiast zielone ga³¹zki
drzew (dziœ choinka) tradycja ludowa obdarzy³a moc¹ chronienia od z³ego.
W wigiliê w niektórych miejscowoœciach Kielecczyzny gospodynie piek³y
obrzêdowy placek z dziewiêciu zbó¿ i dawa³y do zjedzenia krowom, aby
czarownice nie „odbiera³y im mleka”.
Zwyczaj wypêdzania Starego Roku i „demonów z³a” oraz wprowadzania
szczêœcia do Roku Nowego musia³ mieæ dla naszych przodków ogromne znaczenie, skoro od wieków w tak wielu kulturach powtarzamy Czas Pocz¹tku.
Agata Sa³apa
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