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Jednodniówka studentów Wszechnicy �wiêtokrzyskiej

�WIÊTOKRZYSKA
W S Z E C H N I C A

AKTUALNO�CI

KONIEC ZABAWY

W Informatorze na nowy
rok akademicki 2003/2004
znajdziesz wszystkie in-
formacje o kierunkach i
specjalno�ciach, które
mo¿na studiowaæ w naszej
Uczelni. Informator
sprzedajemy w wydawnic-
twie (p. 5), kosztuje 1
z³.

Jeszcze wy¿ej
w rankingu

10. miejsce zajê³a
Wszechnica �wiêtokrzyska
w rankingu wy¿szych
uczelni tygodnika
�Wprost� w�ród niebizne-
sowych uczelni, i jest
to pierwsza pozycja w�ród
kieleckich szkó³ wy¿-
szych. W tej samej kate-
gorii na 30. pozycji pla-
suje siê Wy¿sza Szko³a
Administracji Publicz-
nej. W rankingu ocenia-
no: kadrê, proces kszta³-
cenia, pracê i warunki
socjalne uczelni.
Przypomnijmy, i¿ w te-
gorocznym rankingu �Per-
spektyw�, który obejmo-
wa³ niepañstwowe uczel-
nie licencjackie Wszech-
nica �wiêtokrzyska zajê-
³a 17. miejsce w kraju.
Na 33. miejscu jest Wy¿-
sza Szko³a Umiejêtno�ci.

NASI MISTRZOWIE

Nasi pi³karze zdobyli mistrzostwo. Na zdjêciu spot-
kanie z Panem Rektorem. Szczegó³y s. 7.

Zakoñczy³y siê juwenalia - s. 2.
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Organizatorami tegorocznej Wiosny
Studenckiej byli: Akademia �wiêto-
krzyska, Politechnika �wiêtokrzyska,
Wszechnica �wiêtokrzyska, Wy¿sza Szko-
³a Ekonomii i Administracji oraz Wy-
¿sza Szko³a Umiejêtno�ci. Do wspó³-
organizowania tej szczytnej imprezy
chêci nie wyrazi³a Wy¿sza Szko³a Han-
dlowa. Nam prawdziwym studentom po-
zostaje jedynie wspó³czuæ kolegom z
WSH. ¯ycie studenckie nie ogranicza
siê bowiem tylko do nieoficjalnych
imprez �u kumpla z grupy 2� czy spo-
tkañ na piwie po zajêciach. To rów-
nie¿, a mo¿e przede wszystkim ofi-
cjalne imprezy, inicjatywy maj¹ce na
celu promowanie naszego �rodowiska.

Organizacja juwenaliów wi¹¿e siê
z ogromnymi nak³adami finansowymi. Z
tej racji nale¿¹ siê ogromne podziê-
kowania prezydentowi Lubawskiemu,
w³adzom uczelni i licznym sponsorom.
My, studenci W� winni�my byæ szcze-
gólnie wdziêczni naszemu Panu Rekto-
rowi za finansowe wsparcie, bez któ-
rego niemo¿liwe by³oby zorganizowa-
nie wielu znacz¹cych imprez.

Bardzo wa¿nym dla nas dniem by³
pi¹tek, 9 maja. Wtedy to korowód stu-
dentów spod politechniki przeszed³
na Rynek, tam odebra³ klucze od bram
miasta z r¹k prezydenta. Wielu stu-
dentów reprezentowa³o nasz¹ Uczelniê
w tym pochodzie. Podczas wiosny od-
by³o siê wiele imprez, miêdzy inny-
mi: wystawy plastyczne, wieczór po-
ezji, kabareton, wieczór z jazzem,
przegl¹d filmowy, przegl¹d piosenki
studenckiej, przegl¹d kapel rocko-
wych. Wyst¹pi³y zespo³y: Mafia, My-
slowitz, Bracia Cugowscy, Mechanicy
Szanty EKT Gdynia, Wo³osatki, Swa-
wolny Dyzio, Swojaki i wiele wiele
innych. By³o sporo imprez sportowych,
pokazy walk rycerskich. Wiosna, nie-
stety, ju¿ minê³a, zbli¿a siê go-
r¹czka egzaminacyjna.

Micha³ Jaworek

JUWENALIA... I JU¯ PO

Czas zabawy...

jak to zwykle bywa...

min¹³ zbyt szybko.
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Przed nami unijne referendum. W g³osowaniu zdecydujemy, czy Polska
wejdzie do Wspólnoty, czy pozostaniemy poza jednocz¹c¹ siê Europ¹.

Dr Marzena Pêkowska, prodziekan Wydzia³u Humanistyczno-Pedagogiczne-
go uzasadnia, dlaczego bêdzie g³osowaæ za przyst¹pieniem do Unii Europej-
skiej.

� Na pocz¹tek mo¿e refleksje natury ogólniejszej: je�li nie jest nam
�po drodze� z najbogatszymi krajami europejskimi, to z kim? Na izolacjo-
nizm zarówno polityczny jak i gospodarczy staæ tylko bardzo bogat¹ Szwaj-
cariê. My�lê, ¿e nas nie staæ. Do�wiadczenie innych krajów pokazuje, ¿e
warto byæ razem: w zaniedbanej kiedy� gospodarczo Portugalii jest raptem
5% bezrobotnych, podobnie jest w Hiszpanii. Spójrzmy, jak wspaniale
rozwija siê gospodarka w Irlandii. Irlandczycy kiedy� masowo opuszczali
swój kraj i emigrowali za ocean, za chlebem. Druga refleksja jest taka:
kolejne rz¹dy Rzeczypospolitej nie maj¹ pomys³u na taki rozwój gospodar-
czy, który spowodowa³by spadek stopy bezrobocia. Statystyki mówi¹ o ok.
20 % , ale wiemy, ¿e s¹ takie regiony, gdzie jest ich 30 i wiêcej procent.
Jestem realistk¹ i nie wierzê, ¿e nagle wydarzy siê gospodarczy cud, a
kolejny �rz¹d fachowców� bêdzie w stanie przezwyciê¿yæ kryzys. Tyle
refleksji ogólnych.

Jest kilka konkretnych powodów, dla których warto, by Polska po³¹czy-
³a siê z Uni¹ Europejsk¹.

M³odzi ludzie, mieszkañcy zjednoczonej Europy, bêd¹ mieli wybór,
gdzie i w jaki sposób realizowaæ swoje zawodowe marzenia. Dotychczas,
nierzadko z dyplomami wy¿szych uczelni, równie¿ wyje¿d¿ali za prac¹ �na
czarno� i na ogó³ sprz¹tali albo myli gary w barach na zachodzie. Nie
mia³o to nic wspólnego z realizowaniem w³asnych pragnieñ i ambicji.
Wej�cie do unii tak¹ szansê daje. W ostatniej dekadzie do�æ intensywnie
uczymy siê jêzyków zachodnich, nie musimy mieæ kompleksów w tej sprawie.
Wykszta³cenie zdobyte w Polsce bêdzie wa¿ne równie¿ w krajach Wspólnoty.
Edukacja zaczyna byæ warto�ci¹ rynkow¹ i stwarza m³odym Polakom zwyczaj-
nie perspektywy lepszego ¿ycia, tak¿e poza krajem, wy¿szej gratyfikacji
finansowej. Eurosceptyk mo¿e powiedzieæ: �Teraz te¿ mo¿na studiowaæ na
zachodnich uczelniach�. Owszem, mo¿na, ale czesne dla studentów spoza
krajów unii jest �rednio trzy razy wy¿sze, i to jest ju¿ rz¹d kilkunastu
tysiêcy euro. Dlatego te studia s¹ dla nas w tej chwili niedostêpne.
�cis³y zwi¹zek z krajami unijnymi spowoduje, mam nadziejê, rozwój naszej
gospodarki, co prze³o¿y siê na powstawanie nowych miejsc pracy. Niektórzy
obawiaj¹ siê, i¿ wej�cie do Unii mo¿e zniszczyæ kulturow¹ to¿samo�æ. Ja
my�lê, ¿e bogactwo kultury zale¿y od jej ró¿norodno�ci, a wiêc przenika-
nia siê kultur, tak¿e w ¿yciu codziennym: nie jestem zwolenniczk¹ �szyb-
kiej bu³ki� w Mc Donald�s, ale nie ukrywam, ¿e chêtnie zjad³abym od czasu
do czasu kolacjê w ma³ej francuskiej knajpce przy Sienkiewicza w Kiel-
cach, prowadzonej przez Francuza. I nie zagrozi to mojej to¿samo�ci ani
kulturowej, ani narodowej. Przyk³ad mo¿e banalny, ale chcê powiedzieæ, ¿e
nikt nam nie odbierze Mickiewicza, Chopina, Szymborskiej czy Herberta,
naszego kulturowego dziedzictwa, naszej wiary.

�TAK� DLA UNII
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Nowo�ci wydawnicze

W bibliotece

Nowo�ci majowe

Ukaza³a siê ksi¹¿ka Miros³awy
Skawiñskiej �Samobójstwo. Rola po-
lityki spo³ecznej w zapobieganiu i
terapii�. Jest to niezwykle intere-
suj¹ca lektura, zawieraj¹ca bardzo
szerok¹ wiedzê i o samym zjawisku
samobójstwa i o zjawiskach, które
mog¹ przyczyniæ siê do tego osta-
tecznego rozwi¹zania. Autorka pró-
buje daæ odpowied� na szereg pytañ
zwi¹zanych ze wzrostem liczby samo-
bójstw w ostatniej dekadzie, a tak¿e
zdefiniowaæ rolê pañstwa w zapobie-
ganiu patologicznym zachowaniom, do
których niew¹tpliwie próby i akty
samobójcze nale¿¹.

Lada chwila uka¿e siê kolejny,
17. numer Zeszytów Wszechnicy �wiê-
tokrzyskiej. Jest to zbiór artyku-
³ów opracowanych przez dr. Miros³a-
wa Jamro¿ka, dotycz¹cych resocjali-
zacji, w szerokim pojêciu tego s³o-
wa.

Przygotowujemy do druku skrypt
El¿biety Lisowskiej przeznaczony dla
studentów pedagogiki pt. �Teoretyczne
podstawy diagnostyki pedagogicznej�.

�Praca opiekuñczo-wychowawcza�
to druga czê�æ wydanej wcze�niej
ksi¹¿ki ��rodowiska opiekuñczo-wy-
chowawcze� pod red. Barbary Wojcie-
chowskiej-Charlak. Obie ksi¹¿ki sta-
nowi¹ kompendium wiedzy w omawia-
nych dziedzinach.

Mamy w sprzeda¿y skrypt prof.
Ryszarda Czarnego i Magdaleny Wolsz-
czak pt. �Unia Europejska a polityka
regionów�, który wyja�nia procesy
integracyjne zachodz¹ce w Europie.
Jest przeznaczony dla studentów.

1. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wie-
ku, t. 1. Wydawnictwo Akademickie
�¯ak�, Warszawa 2003.
2. Reber Arthur S.: S³ownik psycho-
logii. Wydawnictwo Naukowe  �Scho-
lar�, Warszawa 2002.
3. Marcinkiewicz Cezary: Marketing
turystyczny. Wy¿sza Szko³a Hotelar-
stwa i Turystyki, Czêstochowa 2003.
4. Butowski Leszek, W¹torska-Dec Mag-
dalena, ¯ukowski Marek: Finansowa-
nie rozwoju turystyki ze �rodków Unii
Europejskiej. Polska Agencja Rozwo-
ju Turystyki, Warszawa 2002.
5. Kachniewska Magdalena: Zarz¹dza-
nie jako�ci¹ us³ug turystycznych.
Centrum Doradztwa i Informacji Di-
fin, Warszawa 2002.
6. Ostaszewski Krzysztof: Skuteczno�æ
profilaktyki u¿ywania substancji psy-
choaktywnych. Wydawnictwo Naukowe
�Scholar�, Warszawa 2003.
7. Kêpski Czes³aw [red.]: Opieka i
wychowanie w rodzinie. Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2003.
8. Fatyga Barbara, Rogala-Ob³êkowska
Jolanta: Style ¿ycia m³odzie¿y a nar-
kotyki : wyniki badañ empirycznych.
Instytut Spraw Publicznych, Warsza-
wa 2002.
9. Halik Janusz [red.]: Starzy lu-
dzie w Polsce. Instytut Spraw Pu-
blicznych, Warszawa 2002.
10. Boryczka Bo¿ena: Praktyczny prze-
wodnik po Internecie dla bibliote-
karzy. Oficyna Wydawnicza BRANTA,
Bydgoszcz-Warszawa 2003.
11. Ratajewski Jerzy: Wprowadzenie
do bibliotekoznawstwa czyli wiedza
o bibliotece w ró¿nych dawkach. Wy-
dawnictwo SBP, Warszawa 2002.
12.Korzeniowska Wies³awa [red.]:
Przemiany w naukach o wychowaniu �
idee, koncepcje, rzeczywisto�æ edu-
kacyjna. Oficyna Wydawnicza �Impuls�,
Kraków 2002.
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Nasza uczelnia prezentowa³a siê
na targach �Edukacja 2003�, które
odby³y siê w dniach 24-26 kwietnia
br. w Kieleckim Centrum Targowym przy
ulicy Zak³adowej.

By³a to ju¿ ósma edycja. Wziê-
³o w nich udzia³ 94 wystawców. Byli
to m.in.: wydawcy, producenci pomo-
cy naukowych, uczelnie wy¿sze za-
równo woj. �wiêtokrzyskiego, jak i
ca³ej Polski. My zareklamowali�my
siê prezentacj¹ multimedialn¹ oraz
szerok¹ gam¹ informacji o kierun-
kach i specjalno�ciach. Stoisko na-
sze cieszy³o siê du¿ym zaintereso-
waniem � szczególnie odwiedzaj¹cych
nauczycieli i dydaktyków, których
ciekawi³y pozycje uczelnianego Wy-
dawnictwa. Niektórzy otrzymywali je
gratis. Ponadto w ramach promocji
naszej Uczelni wyst¹pili�my w spo-
cie reklamowym Studia Nagrañ Tele-
wizyjnych dla potrzeb Centrum Tar-
gowego Kielce.

Program tegorocznych targów by³
wyj¹tkowo urozmaicony. W salach kon-
ferencyjnych odbywa³y siê prelek-
cje, spotkania z autorami prezento-
wanych nowo�ci wydawniczych, semi-
naria dla nauczycieli, studentów i
rodziców, jak równie¿ liczne lekcje
pogl¹dowe oraz warsztaty i konkursy
z udzia³em dzieci zdrowych i nie-
pe³nosprawnych zorganizowane przez
�wietlice wspieraj¹co-integruj¹ce
�PLUS�. Oprócz tego mo¿na by³o za-
poznaæ siê z podrêcznikami dla
wszystkich poziomów nauczania, po-
radnikami metodycznymi, atlasami,
mapami oraz innowacyjnymi pomocami
do nauki jêzyków obcych.

Po raz pierwszy w tym roku tar-
gom towarzyszy³a gie³da wszystkich
kieleckich szkó³ ponadgimnazjalnych
i niektórych gimnazjów. Aby zachê-

ciæ przysz³ych pierwszoklasistów do
wyboru danej szko³y oprócz reklam
odbywa³y siê tak¿e wystêpy zespo³ów
tanecznych, kabaretów uczniowskich
oraz æwiczenia rekreacyjno-sportowe.

Dodatkow¹ atrakcj¹ imprezy by³
pokaz rêcznego czerpania papieru z
dêbowej kadzi, barwienia go, pisa-
nia gêsim piórem, a tak¿e odciskania
pieczêci lakowych. Prezentacji do-
kona³a firma �ART-PAPIER� z Gliwic,
która usytuowana by³a vis-a-vis na-
szego stoiska.

Tradycyjnie � najlepsze wyroby
czy produkty by³y nagradzane meda-
lami, nagrod¹ specjaln¹ MENiS czy
pucharem kuratora �wiêtokrzyskiego.
25 kwietnia, w drugim dniu imprezy,
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1 przy
ulicy Zgoda 31 otrzyma³ Puchar Pre-
zydenta Miasta za najlepsz¹ prezen-
tacjê szko³y na VIII Targach Eduka-
cji w Kielcach. Warto nadmieniæ, i¿
stoisko bardzo starannie przygoto-
wa³a pani mgr Edyta Pedrycz � absol-
wentka naszej Uczelni (1997), która
obecnie opiekuje siê �wietlic¹ w tam-
tejszej placówce.

Miêdzy innymi równie¿ w pi¹tek
w sali konferencyjnej B o godz. 12.30
odby³a siê promocja I tomu Encyklo-
pedii Pedagogicznej XXI wieku Wy-
dawnictwa Akademickiego �¯ak�, któ-
r¹ to pozycjê Biblioteka Wszechnicy
�wiêtokrzyskiej ju¿ zakupi³a i po-
siada w zbiorach do dyspozycji czy-
telników.

Targi �Edukacja 2003� s¹ jedy-
n¹ w kieleckim Centrum wystaw¹  o
profilu humanistycznym. Tym razem
nale¿a³y do szczególnie udanych im-
prez �szkolno-naukowych�.

Aldona Gorlowska

T A R G I  � E D U K A C J A  2 0 0 3 �
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My�l na dzi�

Je�li piszesz wiersze, je�li rysujesz, malujesz albo robisz co�, czym
mo¿na siê pochwaliæ i co mo¿na w tym miejscu zaprezentowaæ - czekamy na
Ciebie.

K L U B  M £ O D Y C H  T W Ó R C Ó W

Mi³o�æ zaczyna siê rozwijaæ dopiero wówczas,
gdy kochamy tych,
którzy nie mog¹ siê nam na nic przydaæ.

Erich Fromm

Wiersze napisa³a Maria, rysunki s¹ dzie³em studentek II roku PW

***
Us³ysza³am
D³ugi dzwonek przerwa³
Moje my�li
Posz³am odebraæ
W s³uchawce cisza
Kto� od³o¿y³
To moja �wiadomo�æ

***
Nadzieja
Niby jest
Niby czeka
Niby kocha
Jest potrzebna
Pozwala przetrwaæ najgorsze chwile
Ale
Gdy czas mija
Mam jej coraz mniej
Nadzieja-
Bli�niaczka rozczarowania
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¯ycie sportowe Uczelni

W bardzo radosnych nastrojach wra-
cali z Supra�la studenci Wszechnicy
�wiêtokrzyskiej, którzy uczestniczy-
li w Mistrzostwach Polski Wy¿szych
Szkó³ Niepañstwowych w Pi³ce No¿-
nej. Nasza reprezentacja spisa³a siê
rewelacyjnie, zajmuj¹c pierwsze
miejsce w turnieju, nie ponosz¹c

¿adnej pora¿ki. Najlepszym trenerem
zosta³ wybrany dr Bogdan Gawron. Na

wyró¿nienie zas³uguj¹ wszyscy nasi
studenci uczestnicz¹cy w turnieju w
Supra�lu, a bramka strzelona przez
Paw³a Dziubê, studenta III roku WF
(zaoczne) mog³aby byæ ozdob¹ ka¿de-
go meczu w pucharach europejskich.
Wydarzenie to mia³o miejsce podczas
meczu ze Szko³¹ Wy¿sz¹ im. P. W³od-

Równie¿ sukcesem mog¹ pochwaliæ
siê nasze siatkarki oraz siatkarze,
którzy startuj¹c w silnie obsadzo-
nym turnieju o Puchar Rektora Aka-
demii �wiêtokrzyskiej � Piotrków
Tryb. 2003 zajêli: kobiety III miej-
sce, mê¿czy�ni I miejsce.

Zespo³y wystêpowa³y w nastêpu-
j¹cych sk³adach:
Kobiety � Kamila Niebudek, Paulina
T³uczyñska, Bernadetta Roman, Karo-
lina Sypniewska, Monika Piskor, Ma³-
gorzata Kroma.
Mê¿czy�ni - Artur Kowalewski, Piotr
Nowak, Andrzej Sieczkowski, Piotr Cie-
siun, Tomasz Otwinowski, Artur Kaczor,
Pawe³ Bielawski, £ukasz Stêpieñ.

Najlepszym zawodnikiem w turnieju
wybrano Artura Kowalewskiego, na co-
dzieñ zawodnika II-ligowego Lafarge
�Nida Gips� w koszykówce.

MD

Z w y c i ê ¿ y l i � m y

S i a t k a

kowica, meczu o wej�cie do fina³u.
Po niezwykle ciekawym rozegraniu
pi³ki pomiêdzy Marcinem Osiñskim oraz
£ukaszem Baliñskim ten ostatni za-
gra³ z pierwszej pi³ki na osiemna-
sty metr do nadbiegaj¹cego Paw³a
Dziuby, który strza³em z pó³ woleja
uderzy³ bardzo mocno pi³kê. Pi³ka,
ocieraj¹c siê o prawy s³upek, wpa-
d³a do siatki, a po chwili strzelec
znalaz³ siê w ramionach kolegów.
Wyniki:
W� � WSH Pu³tusk 7:1
WSL Poznañ � W�  3:11
W� � WSiZ Rzeszów 1:0
Pó³fiana³:
W� � Szko³a Wy¿sza im. P. W³odkowica
P³ock 2:1
Fina³:
Wy¿sza Szko³a WF i Turystyki Supra�l
� W� 1:2
W naszym zespole najwiêcej bramek
zdobyli Marcin Dudziñski (5) wystê-
puj¹cy na co dzieñ w zespole Craco-
vii Kraków oraz Pawe³ Dziuba (4).
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Co  j e s t  g r an e ,  c o  b ê d z i e  g r an e ?

Wiadomo�ci
Kulturalne

Ks i ¹¿ka ,  k t ó r ¹  p o l e c am

Redaguje zespó³. Redaktor nacz. Barbara Kry� (I rok filologia angielska). Opieka merytoryczna Justyna Zieliñska.
Redakcja techniczna: Andrzej Barañski, Rafa³ Ko³odziejczyk. Adres redakcji: ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce.

Druk: Zak³ad Poligraficzny. Maria Gajek, 25-362 Kielce, ul. Radostowa nr 1.
Publikacja sfinansowana ze �rodków Wszechnicy �wiêtokrzyskiej w Kielcach

aTeatr im. S. ¯eromskiego zaprasza
22 maja o godz. 17 na sztukê �Ba�nie
z ksiêgi tysi¹ca i jednej nocy� w
adaptacji i re¿yserii Krzysztofa Ga-
losa. Bêdzie to premiera studencka.
Spektakl bêdzie grany bez przerwy,
do 5 czerwca.

a7 czerwca zobaczymy przedstawie-
nie wg Kena Ludwiga �Pó³ ¿artem,
pó³ sercem� w re¿. Piotra Szczer-
skiego.

aOd 8 czerwca wraca na scenê przed-
stawienie �Po deszczu� wg Sergia
Balbela w re¿. Jana Peszka. Od 14 do
21 czerwca zespó³ teatralny zapra-
sza na �Ba�nie z ksiêgi tysi¹ca i
jednej nocy�. Pocz¹tek spektakli �
godz. 19.

a23 maja w Karczmie (ul. Bodzen-
tyñska 9) wyst¹pi legendarna ³ódzka
formacja PROTOPLAZMA. Nowe, magicz-
ne psychopiosenki tej grupy oscylu-
j¹ wokó³ takich gatunków jak digi-
tal folk, psycho-szanty, czy ufo-
country, nie braknie hipno-funk-jaz-
zowej improwizacji i starej, dobrej
psychodelii. Koncertowi towarzyszyæ
bêd¹ projekcje multimedialne.

aW ka¿d¹ niedzielê Muzeum Narodowe
� Pa³ac Biskupów Krakowskich (pl.
Zamkowy 1, tel. 344 23 18) zaprasza
na wiosenne spotkania, na których
prezentowane s¹ najciekawsze ekspo-
naty muzealne oraz ich twórcy.

Ocean mi³o�ci � Nicholas Sparks
Fabu³a opowie�ci opiera siê na, w
gruncie rzeczy, do�æ banalnym i
�ogranym� zdarzeniu: list mi³osny
wrzucony w butelce do oceanu przez
nieznan¹ osobê l¹duje na pla¿y przy-
l¹dka Cool i trafia do r¹k samotnej
kobiety.

Budzi w Teresie Osborne dawno
zapomniane uczucia i sk³ania do wy-
ruszenia na poszukiwanie tajemniczego
autora. W rezultacie serce bohater-
ki znajduje ca³kiem nieoczekiwan¹
przystañ. To opowie�æ o mi³o�ci, ale
nie ma nic wspólnego z typowym ro-
mansid³em. Dlatego polecamy.

Je�li kto� ogl¹da³ film �List w
butelce� to w³a�nie na podstawie tej
ksi¹¿ki zosta³ on nakrêcony. Warto
przeczytaæ. Ksi¹¿ka prowokuje do
przemy�leñ. Pozwala spojrzeæ na mi-
³o�æ inaczej, ni¿ poprzez utarte
schematy.

Ksi¹¿kê czyta siê jednym tchem.
No, i to nietypowe zakoñczenie....
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