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Jednodniówka studentów Wszechnicy wiêtokrzyskiej

EURO VISA

DLA

WSZECHNICY

JM Rektor Wszechnicy wiêtokrzyskiej w Kielcach,
prof. dr hab. Mieczys³aw Adamczyk odebra³ statuetkê
EURO VISA dla Z³otej Firmy Regionu wiêtokrzyskiego.
Tytu³ EURO VISA zosta³ przyznany kilkunastu firmom, które, zdaniem Kapitu³y Nagrody, s¹ w pe³ni przygotowane na wejcie do struktur Unii Europejskiej.
Gala EURO VISA Kielce 2003 mia³a miejsce w
Sali Kongresowej Centrum Targowego Kielce, 24
padziernika br.

GRATULUJEMY

Podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2003/2004 mgr
Ryszard Duda, dyrektor
administracyjny naszej
Uczelni, zosta³ odznaczony Srebrnym Krzy¿em
Zas³ugi, nadanym przez
Prezydenta RP.

PEDAGOG XXI
WIEKU

GÓRA

GROSZA

Samorz¹d Studencki i Naukowe Ko³o Penitencjarne
w³¹czyli siê w
ogólnopolsk¹
akcjê Góra
grosza i zorganizowali
zbiórkê pieniêdzy
na
rzecz domów
dziecka. Widok
sympatycznych przebierañców budzi³ sympatiê.
Wiêcej na temat planów samorz¹du i dzia³alnoci
Ko³a Penitencjarnego  na dalszych stronach.
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Wszechnica wiêtokrzyska
by³a wspó³organizatorem
Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy kszta³cenia specjalistów ró¿nych profesji w wietle
wyzwañ XXI wieku, która odby³a siê w Instytucie Kszta³cenia Medycznego Akademii wiêtokrzyskiej, w dniach
21-22 padziernika.

OTRZÊSINY

Uwaga studenci pierwszego roku! Pod koniec listopada odbêd¹ siê oficjalne otrzêsiny, przygotowane przez waszych
starszych kolegów, dok³adne miejsce i czas tej
imprezy zostanie podany
najpóniej w drugim tygodniu listopada. Tak
wiêc miejcie oczy szeroko otwarte i nie przegapcie tych informacji.

NIE
ZESPÓ£

NA

MUZYCZNY

SAM¥ WIEDZ¥ STUDENT ¯YJE

WSZECHNICY

FESTIWAL DO

DÊBICY

Zespó³ muzyczny naszej Uczelni w sk³adzie: Karolina Kmiecik (vocal),
Iwona Michta (puzon), Rafa³ Ha³as (gitara solowa), Daniel Ba³ut (klawisze, vocal), Krystian ¯ak (gitara basowa), Micha³ Winiarski (perkusja),
Micha³ Jaworek (gitara rytmiczna) wemie udzia³ w kolejnej edycji FESTWALU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ DÊBICA 2003, który odbêdzie siê
w dniach 13  16 listopada.
 Wystêpowalimy ju¿ na festiwalu w Dêbicy  mówi¹ Karolina Kmiecik
i Rafa³ Ha³as  ale jeszcze wtedy nie bylimy studentami Wszechnicy
wiêtokrzyskiej. Teraz wyst¹pimy, po raz pierwszy, w barwach naszej
Uczelni, u¿ywaj¹c sportowego zwrotu. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, bo
festiwal ma ju¿ swoj¹ tradycjê, swoich fanów. Obejmuje trzy kategorie
wykonawców: piosenki dzieciêcej, m³odzie¿owej i solistów. Wyst¹pimy
w tej drugiej, wymienionej przeze mnie, kategorii. Przygotowujemy dwie
piosenki: Bia³y krzy¿ Czerwonych Gitar (aran¿acja zosta³a wzbogacona
o puzon), drugi utwór ma charakter religijny, s³owa do niego napisa³a
Karolina, a muzykê wykorzystamy z jednej z piosenek zespo³u Varius Manx.
Pracujemy intensywnie pod opiek¹ mgr Wies³awy Barcickiej i dr Jana Szczyrby.
Ju¿ samo zaproszenie do udzia³u w festiwalu jest dla nas wyró¿nieniem,
oczywicie, zrobimy wszystko, ¿eby jak najlepiej wypaæ.
(z)
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NIE

SAM¥ WIEDZ¥ STUDENT ¯YJE

NAUKOWE KO£O PENITENCJARNE

UCZYMY

SIÊ PRACY DLA INNYCH

Po wakacyjnej przerwie do zajêæ powrócili cz³onkowie Naukowego Ko³a
Penitencjarnego.
Jeszcze siê rozkrêcamy, dyskutujemy, planujemy i zachêcamy innych studentów do pracy w naszym kole.
S¹ to bardzo ciekawe i po¿yteczne
dla innych zajêcia. Nowy rok akademicki rozpoczêlimy od udzia³u w ogólnopolskiej akcji Góra grosza. Dotychczas zebralimy prawie 950 z³,
ale akcja jeszcze trwa.
1 grudnia jest Miêdzynarodowym Dniem
Walki z AIDS. Cz³onkowie naszego ko³a
czynnie w³¹cz¹ siê w obchody tego dnia,
najprawdopodobniej poprzez przeprowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej.
Z pewnoci¹ nie zapomnimy o akcji miko³ajkowej dla dzieci z domów dziecka. Bêdziemy organizowaæ zbiórki zabawek, ksi¹¿ek i innych rzeczy, które
potem dzieciaki znajd¹ pod choink¹.
Szukamy sponsorów, którzy chcieliby
wydaæ troszkê pieniêdzy na s³odycze
dla tych najbiedniejszych.
Wspó³pracujemy z Pañstwowym Domem
Dziecka przy ul. Sandomierskiej w Kielcach. Finalizuj¹ siê rozmowy z dyrekcjami kieleckich liceów ogólnokszta³c¹cych, którzy chc¹, bymy to w³anie
my przeprowadzili w szko³ach badania
ankietowe pod k¹tem uzale¿nieñ i agresji. Ponadto uczestniczymy w przedsiêwziêciach Ruchu Czystych Serc i KONAR (kielecki oddzia³ MONAR).
Uczestnictwo w pracach ko³a daje mo¿liwoæ konfrontowania siê z problemami, które dla pedagoga bêd¹ chlebem powszednim w przysz³ej pracy.
Wczeniejsze dowiadczenia z pewnoci¹ nikomu nie zaszkodz¹.
Naszymi opiekunami s¹ mgr Edyta Laurman-Jarz¹bek i mgr Krzysztof Czekaj.

SAMORZ¥D STUDENCKI

HALO£IN

I INNE ATRAKCJE

Studentowi nie tylko wiedza jest
potrzebna do ¿ycia, ale i zabawa.
Nikt tej prawdy nie kwestionuje,
a Samorz¹d Studencki naszej Uczelni
wychodzi na przeciw odwiecznej tradycji ¿akowskich igrców. Zatem najpierw wie¿o upieczony student winien prze¿yæ otrzêsiny. Jeli to
szczêliwie prze¿yje  bêdzie móg³
wzi¹æ udzia³ w cyklu imprez Jesieñ
¯akowska miêdzy 24  27 listopada.
W tym roku nieco na zachodni¹ mod³ê,
pod has³em Halo³in (Uwaga! Nie poprawiaæ pisowni!). A pomys³ wzi¹³
siê st¹d, i¿ to lokalne firmy pogrzebowe zasponsoruj¹ zabawy ¿akowskie. Bêd¹ wiêc dyskoteki, projekcja filmów, koncerty, kabareton.
Dok³adne informacje o imprezach znajdziecie na afiszach, na Uczelni.
Wspólnie z Naukowym Ko³em Penitencjarnym, w³¹czamy siê w akcjê zwi¹zan¹ ze wiatowym Dniem Walki z AIDS.
Opiekujemy siê Domem Dziecka w Kazimierzy Wielkiej i odwiedzimy naszych
podopiecznych z prezentami, s³odyczami i kolêdami. Chcemy tak¿e zorganizowaæ miko³¹jkowe prezenty dla
dzieci na Bia³orusi.
Wybieramy siê na obrady Parlamentu
Studenckiego jeszcze w tym miesi¹cu.
Samorz¹d Studencki koñczy swoj¹ kadencjê w styczniu 2004. Zatem przed
nami wybory, a przed wyborami  kampania. O miejsce w Samorz¹dzie Studenckim mo¿e ubiegaæ siê ka¿dy student Wszechnicy wiêtokrzyskiej. Moja
kadencja, jako przewodnicz¹cego,
równie¿ dobiega koñca. Wszystkim
m³odszym kole¿ankom i kolegom, którzy dopiero rozpoczêli naukê, chcia³bym daæ jedn¹ dobr¹ radê: B¹dcie
bardziej zauwa¿alni na Uczelni, nie
chowajcie siê po k¹tach, korzystajAnna Kowalik, wiceprzewodnicz¹ca cie (rozs¹dnie) z ¿ycia studenckieMicha³ Winiarski, przewodnicz¹cy go. Jest jedyne i niepowtarzalne.
Daniel Ba³ut
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Nowoci wydawnicze
W 17. numerze Zeszytów Wszechnicy
wiêtokrzyskiej pod redakcj¹ Mieczys³awa Adamczyka i Miros³awa Jamro¿ka jest wiele interesuj¹cych artyku³ów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i s¹dowej. Publikacja
przeznaczona jest g³ównie dla przysz³ych pedagogów i wychowawców.
Numer 18 Zeszytów Wszechnicy wiêtokrzyskiej jest ró¿norodny i zawiera bardzo ciekawe artyku³y, dotycz¹ce m.in.: geologii w naszym regionie, polskich zabytków na licie
wiatowego Dziedzictwa Kultury
(tekst napisany w jêzyku angielskim),
problemu dziedzictwa kulturowego regionu w edukacji szkolnej; publikacja zawiera tak¿e artyku³y o edukacji medialnej we wspó³czesnej szkole, o przezwyciê¿aniu trudnoci w
nauce uczniów edukacji wczesnoszkolnej, o percepcji muzyki dawnej
przez dzieci i wiele jeszcze innych, które z pewnoci¹ wzbogacaj¹
nasz¹ wiedzê ogóln¹.
Wszechnica wiêtokrzyska wspólnie z
Instytutem Geografii Akademii wiêtokrzyskiej i Kieleckim Oddzia³em
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
wyda³a materia³y pokonferencyjne nt.
Regionalne oraz lokalne czynniki i
bariery rozwoju turystyki pod red.
Ewy Nowak. W uzupe³nieniu teoretycznych rozwa¿añ wielu autorów wydalimy Zeszyt map obejmuj¹cy atrakcyjnoæ turystyczn¹ powiatów województwa wiêtokrzyskiego.

Podstawy informatyki Rafa³a Ko³odziejczyka i Zeszyt æwiczeñ z informatyki to kolejne nowoci wydawnictwa uczelnianego, przygotowane z
myl¹ o studentach, którzy w toku
nauczania maj¹ przedmiot informatyka.
Wybrane zagadnienia z teorii sportu
Leszka Nowaka to skrypt, który z
pewnoci¹ oka¿e siê przydatny studentom wychowania fizycznego.
Pracujemy nad ksi¹¿k¹ Jolanty Karbowniczek Organizacja i planowanie
pracy pedagogicznej nauczyciela klas
I  III w systemie zintegrowanym.
Poza bardzo wnikliwym i rzeczowym
ujêciem teoretycznym autorka przedstawia przyk³adowe programy i plany
zajêæ zintegrowanych. Polecamy j¹
wszystkim, którzy w swojej pracy
zawodowej s¹ b¹d bêd¹ zwi¹zani bezporednio lub porednio z procesem
nauczania w szkole. Ksi¹¿ka bêdzie
w sprzeda¿y w grudniu.

W bibliotece
Nowoci w listopadzie
1. £obocki Mieczys³aw: Teoria wychowania w zarysie. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003
2. Kunowski Stefan: Wartoci w procesie wychowania. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003
3. liwerski Bogus³aw: Program wychowawczy szko³y. WSiP, Warszawa 2001
4. Kamiñska Urszula: Zarys metodyki
pracy opiekuñczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach
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wychowania. Wydaw. Uniwersytetu l¹skiego, Katowice 2003

SAMODZIELNOÆ

5. Bogaj Andrzej, Kwiatkowski Stefan
M.[red.]: Pedagodzy o sobie i o pedagogice. Instytut Badañ Edukacyjnych,
Warszawa 2003

Plusy i minusy niespodziewanej
wolnoci

6. Szymanowska Aleksandra: Wiêzienie
i co dalej. Wydaw. Akademickie ¯ak,
Warszawa 2003
7. Kozaczuk Franciszek [red.]: M³odzie¿
wobec wspó³czesnych zagro¿eñ. Wydaw.
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003
8. Tyszka Zbigniew: Rodzina we wspó³czesnym wiecie. Wydaw. Naukowe UAM,
Poznañ 2003
9. Poraj Gra¿yna, Rostowski Jan [red.]:
Zagro¿enia ¿ycia rodzinnego. Wydaw.
Uniwersytetu £ódzkiego, £ód 2003
10. Jarvis Matt: Psychologia sportu. Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2003
11. Briggs Susan: Marketing w turystyce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
12. £obo¿ewicz Tadeusz, Bieñczyk
Grzegorz: Podstawy turystyki. Wy¿sza
Szko³a Ekonomiczna, Warszawa 2001
13. £azarkowie Marianna i Roman:
Gospodarka turystyczna. Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna, Warszawa 2002.

Id¹c na studia rozpoczynamy nowy etap w naszym ¿yciu.
Od³¹czamy siê od rodziców. To
czas, kiedy musimy nauczyæ siê
podejmowania samodzielnych decyzji. Teraz my sami decydujemy o tym co robimy, z kim siê
spotykamy, gdzie idziemy, na
co wydajemy pieni¹dze od rodziców. Wielu z nas odkrywa w
sobie nowe talenty np. kucharskie. Zbyt rozrzutni musz¹ siê
nauczyæ ¿yæ oszczêdniej albo
poszukaæ pracy, aby im na
wszystko starcza³o.
To, ¿e czasami siê za du¿o
szaleje i ledwo siê prze¿yje
miesi¹c, jest wszystkim dobrze znane. Dyskoteka za prywatk¹, a potem sucha bu³ka z
kefirem. Cz³owiek wiecznie
niewyspany, a tu kolokwium
albo egzamin... Nikt nas nie
kontroluje. Robimy, co chcemy i na co tylko mamy ochotê.
To my podejmujemy decyzje.
Mamy du¿o swobody i wolnoci,
która czasami koñczy siê studenckim ma³¿eñstwem i niespodziewanym zakoñczeniem edukacji w po³owie studiów. O tym
nale¿y pamiêtaæ, ¿e co za du¿o
to nie zdrowo.
Agata Sa³apa
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KLUB M£ODYCH TWÓRCÓW
Jeli piszesz wiersze, jeli rysujesz, malujesz albo robisz co, czym
mo¿na siê pochwaliæ i co mo¿na w tym miejscu zaprezentowaæ - czekamy na
Ciebie.

Myl na dzi
¯yjemy w czasie popiechu.
Wielu nic nie robi, ale te¿ w popiechu.
Curtis Baker
wiat ma wiele tajemnic
Jedna to ja i ty
¯ycie to wielka ksiêga
Czy bêdziemy w niej my?
Gdy patrzê w okno
Dostrzec nie potrafiê
Co przyniesie los
Czy bêdziemy razem?
Cieszê siê ze jest chwila,
która teraz istnieje,
¿e jeste przy mnie
to znaczy dla mnie wiele
Mo¿e nawet nie wiesz,
¿e têsknie coraz wiêcej,
¿e sw¹ obecnoci¹
dajesz mi szczêcie.

Taka ma³a chwila
Szybka jak wiatr
Mog³o byæ inaczej
Mog³o nie byæ nas
Los postawi³ nas przed sob¹
Szansê nam da³
Czy bêdziemy razem?
To poka¿e czas
Ja jestem szczêliwa
¯e kto czeka obok
¯e jeste przy mnie
¯e mogê cieszyæ siê Tob¹
Czekam i czekaæ bêdê
A¿ spe³ni¹ siê me sny
Znów serce me ¿yje
Bo jeste Ty

Kiedy Ciebie nie ma
to wiem, ¿e co istnieje,
¿e to nie przypadek.
¯e co siê ze mn¹ dzieje
Ty dajesz mi szczêcie
obecnoci¹ swoj¹
ka¿d¹ chwilê
chcê spêdzaæ z Tob¹.
Los da³ nam szansê.
Cieszê siê, ¿e jeste
dzisiaj
by³e wczoraj...
Ale czy jutro
te¿ bêdziesz?

Wiersze napisa³a Agnieszka, rysunki s¹ dzie³em studentek PW: Wandy Kupis i Dalidy Biel.
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¯ycie sportowe Uczelni

W

ZDROWYM CIELE...

Uczelniany Klub AZS proponuje studentom wszechstronny rozwój aktywnoci fizycznej w nastêpuj¹cych sekcjach: pi³ki siatkowej kobiet i mê¿czyzn, p³ywacka kobiet i mê¿czyzn,
pi³ki no¿nej, pi³ki no¿nej halowej,
pi³ki rêcznej mê¿czyzn, koszykówki
kobiet i mê¿czyzn, tenisa sto³owego
kobiet i mê¿czyzn, trójboju si³owego, aerobiku i badmintona.
O tym, ¿e warto, wiadczy historia.
Najwa¿niejsze osi¹gniêcia zespo³owe:
- II miejsce w Mistrzostwach Polski
AZS Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w
Siatkówce Mieszanej - Bia³ystok, maj
1997 r.
- I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych
w P³ywaniu  Kielce, maj 1997 r.
- III miejsce w II Ogólnopolskich
Zawodach P³ywackich - Tarnów, grudzieñ 1998 r.
- IV miejsce w Mistrzostwach Szkó³
Wy¿szych  £ód, padziernik 1998 r.
- I miejsce w Mistrzostwach Polski
Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w Pi³ce
No¿nej  Ostrowiec w., maj 1999 r.
- I miejsce w Mistrzostwach Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w Koszykówce Kobiet - Kielce, kwiecieñ 1999 r.
- III miejsce w Miêdzynarodowym Turnieju Basketu Mieszanego  Strzelec 2000  Kraków, kwiecieñ 2000 r.
- IV miejsce w Siatkówce Pla¿owej
Mê¿czyzn  Gdañsk, maj 2001 r.
- I miejsce w Mistrzostwach Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w Halowej
Pi³ce
No¿nej  P³ock, maj 2000 r.
- I miejsce w Miêdzynarodowym Akademickim Turnieju Basketu Mieszanego Strzelec  Converse 2001  Kraków, maj 2001 r.
- III miejsce W Mistrzostwach Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w
Pi³ce No¿nej  Kielce, maj 2001 r.
- III miejsce w Mistrzostwach Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w
P³ywaniu w kategorii mê¿czyzn  Bia-

³ystok, kwiecieñ 2002 r.
- I miejsce w Mistrzostwach Polski
Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych w pi³ce
no¿nej  Supral, maj 2003 r.
Nasi sportowcy dominuj¹ b¹d zajmuj¹ czo³owe lokaty w wielu imprezach
organizowanych przez AZS w Kielcach.
Obok udzia³u studentów Wszechnicy wiêtokrzyskiej w w/w imprezach,
Uczelniany Klub AZS wraz z Wszechnic¹ wiêtokrzysk¹ by³ organizatorem
jednej z edycji rodowiskowej Spartakiady lat pierwszych 1999 r.
Na uwagê zas³uguje organizowanie
imprez o charakterze ogólnopolskim. W
maju 1997 r. Wszechnica by³a organizatorem I Ogólnopolskich Zawodów Wy¿szych
Szkó³ Niepañstwowych w P³ywaniu.
Na zlecenie Zarz¹du G³ównego AZS w dniach
24-25 kwietnia 1999 r. przeprowadzilimy Mistrzostwa Polski Wy¿szych Szkó³
Niepañstwowych w Koszykówce Kobiet.
W maju 2001 r. bylimy organizatorami Mistrzostw Polski Wy¿szych Szkó³
Niepañstwowych w Pi³ce No¿nej.
Organizacja tych imprez zosta³a bardzo wysoko oceniona przez uczestników, Zarz¹d G³ówny AZS oraz media.
Studenci  cz³onkowie Klubu Uczelnianego AZS pocz¹wszy od roku 1998
uczestnicz¹ w zimowych obozach narciarskich, które odbywaj¹ siê w styczniu ka¿dego roku w Bukowinie Tatrzañskiej. Równie¿ w tym roku zapraszamy
na obozy sportowe. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e otrzymywane dotacje z Organizacji
rodowiskowej AZS SA s¹ szcz¹tkowe.
Wszystkie wyjazdy s¹ sponsorowane
przez Pana Rektora, który jest wielkim sympatykiem sportu akademickiego i nagradza wszystkie znacz¹ce sukcesy sportowe studentów.
KU AZS zaprasza wszystkich studentów
do korzystania w ramach Klubu Uczelnianego z si³owni jedynym warunkiem
jest zapisanie siê do klubu. Wszystkie informacje dotycz¹ce dzia³alnoci KU AZS s¹ umieszczane na tablicy
informacyjnej na I piêtrze.
MD
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ROZMAITOCI
BEZ

BARIER
Jestem studentk¹ pierwszego roku
pedagogiki resocjalizacyjnej i s¹dowej. Wybra³am tê uczelnie poniewa¿ jest dostosowana w pe³ni do
moich potrzeb-osoby niepe³nosprawnej. Brak barier architektonicznych-podjazdy,winda , przestronne
korytarze, umo¿liwiaj¹ce mi swobodne poruszanie siê przy balkonie
w obrêbie uczelni i dostêp do
wszystkich jej pomieszczeñ. Równie¿ kierunek studiów odpowiada moim
zainteresowaniom a program pokrywa
siê z moimi oczekiwaniami. Szczególnie interesuj¹ mnie przedmioty
kierunkowe. Jak do tej pory jestem
zadowolona z wyboru uczelni i kierunku. Mam fajn¹ grupê, wyk³ady i
æwiczenia prowadzone s¹ w sposób
interesuj¹cy. Jest w porz¹dku.
Alicja Kozak

NA

IMPREZÊ CZY DO KSI¥¯KI
Wielu z nas, po rozpoczêciu studiów
zastanawia siê, jak to bêdzie. Jak
podzieliæ czas pomiêdzy zabawê a naukê? Co zrobiæ, jeli dzi wieczorem szykuje siê super imprezka u
znajomych a jutro mamy zaliczenie?
Co wybraæ? Czy przygotowywaæ sobie
podstawy do zawodu i ciê¿ko pracowaæ na oceny i wiedzê, czy mo¿e korzystaæ z ¿ycia a nauka... Jako to
bêdzie. Widzimy, co siê dzieje na
rynku pracy, wiêc jeli komu zale¿y, to wybierze naukê. Jeli kto
wychodzi z za³o¿enia, ¿e nawet magister nie ma pracy  wybiera zaba-

wê. Ale czasem, w obawie przez odrzuceniem przez paczkê, idziemy na
zabawê, co niestety odbija siê na
naszych ocenach. Uwa¿am, ¿e na pytanie postawione w tytule ka¿dy powinien odpowiedzieæ sam, bo ka¿dy z
nas jest kowalem swojego losu i to
od nas zale¿y, jak prze¿yjemy ¿ycie. Mamy wybór.
Agata Sa³apa

Ksi¹¿ka, któr¹ polecam
Ostatni W³adca Piercienia
K.J.Yeskow.
Autor opowiada historie walki o piercieñ z punktu widzenia Mordoru, ale
Mordoru który bynajmniej nie jest
siedzib¹ z³a i zniszczenia; jest
orodkiem kwitn¹cej nauki i techniki, Mordoru, który ronie w si³ê nie
poprzez stosowanie sztuczek magicznych, a wiedzy. Autor pokazuje niezafa³szowany obraz dzia³añ wojennych
na Polach Pelennoru oraz prawdziwe
przyczyny wojny. To lêk przed zmianami i potêg¹, jak¹ daje wiedza.
Jeste ciekawy, co ³¹czy Bia³¹ Radê
i Gandalfa z Sarumanem oraz jak¹ rolê
odgrywa w tym wszystkim Kapitu³a
Nazguli? Jaka rolê mia³y odegraæ w
wojnie o piercieñ elfy?
Je¿eli Tolkien nale¿y do twoich ulubionych autorów, a W³adca Piercieni jest twoj¹ ulubion¹ lektur¹, to
ksi¹¿ka Yeskowa na pewno ciê nie
zawiedzie. Polecam j¹ wszystkim fanom Tolkiena.
Barbara Kry
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