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się, że Anna Maria Wesołowska to 
nie tylko surowa pani sędzia, która 
stoi na straży prawa, ale osoba wy-
jątkowa, której najbardziej zależy 
na młodych ludziach, ich prawnej 
edukacji i bezpieczeństwie.

Prawo powinno chronić 
słabszych

Gościem listopadowego spo-
tkania była prof. Ewa Łętowska 
– pierwszy polski rzecznik praw oby-
watelskich, była sędzia Naczelnego 
Sądu Administracyjnego i Trybunału 
Konstytucyjnego. Pani profesor 
przyznała, że w wielu momentach 
jej życia decydował przypadek – tak 
było w przypadku wyboru zawodu, 
tak było także w grudniu 1987 r. 
gdy wybierano rzecznika. – W jakiejś 
zupełnie przypadkowej rozmowie 
padło „to weźcie Łętowską”. Baba 
niezaangażowana politycznie, bę-
dzie nieszkodliwa, zrobi sobie biuro 
turystyczne, pojeździ sobie. Wybór 
był kompletnie niedemokratycz-
ny – wspominała.

Nie zabrakło pytań o standardy 
jakimi powinno kierować się pań-
stwo prawa i dlaczego niektóre 
sprawy ciągną się latami i swój finał 
mają dopiero w TK.

Druga część spotkania była po-
święcona muzyce poważnej. Ewa 
Łętowska jest miłośniczką i znawcą 
opery, autorką m.in. książki „O ope-
rze i o prawie”.  W interesujący spo-
sób opowiadała o bliskości prawa 
i opery, przytaczała liczne anegdoty 
o muzykach i śpiewakach, podała re-
ceptę „jak polubić Wagnera”. Dzięki 
wyjątkowej osobowości prof. Ewy 
Łętowskiej czwartkowy wieczór był 
dla wszystkich uczestników wyjąt-
kowym przeżyciem.

n Filip Podgórski
Dział Promocji

W poprzednim numerze „Życia 
Uczelni” informowaliśmy, iż Bibliote-
ka Politechniki Łódzkiej rozszerzyła 
swoją działalność kulturalną propo-
nując zapracowanym i zabieganym 
członkom społeczności akademic-
kiej chwile relaksu w czasie spotkań 
z literaturą, pod nazwą „Przedsionek 
Literacki”.

W tym cyklu zorganizowaliśmy 
29 października 2014 r. w Gale-
rii Biblio-Art Zaduszki Literackie, 

nej publiczności była także rodzina 
Macieja Kononowicza.

W starannie przygotowanej sce-
nografii znalazły się zdjęcia poetów 
i kwiaty. 

Nastrój tworzyła też muzyka 
towarzysząca recytacji i blask pło-
nących świec. Słuchacze rzęsistymi 
oklaskami nagrodzili wykonawców, 
a ci zrewanżowali się nieprzewidzia-
nym, żywiołowo wykonanym bisem.

Mamy nadzieję na kolejne udane 

Poezja 
w Bibliotece PŁ

Wykonawcy 
utworów: Halina 
Miller, Włodzimierz 
Galicki (recytuje) 
i Dymitr Hołówko.
W tle zdjęcia 
autorów poezji.

foto: 
Izabela Gajda, 
Małgorzata 
Kołodziejska

podczas których przypomnieliśmy 
twórczość tych, których między 
nami już nie ma. Podczas spotka-
nia przypomniano utwory Lucyny 
Sułowskiej – przewodniczącej Od-
działu Łódzkiego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, Macieja 
Kononowicza – pracownika Biblio-
teki PŁ oraz Juliana Tuwima. Usły-
szeliśmy je w wykonaniu aktorów 
łódzkich: Haliny Miller, Dymitra Ho-
łówko i jednego z pomysłodawców 
tego przedsięwzięcia Włodzimierza 
Galickiego. 

Na spotkaniu ku naszej wielkiej 
radości, wśród licznie zgromadzo-

spotkania z Państwem, podczas 
których będziemy mogli nie tylko 
zrelaksować się, ale również oddać 
się magii literatury, na którą w pry-
watnym życiu mamy coraz mniej 
czasu.

Zapraszamy ponownie  do 
„Przedsionka Literackiego” – naj-
bliższe spotkanie planowane jest 
w styczniu, a szczegółowe informa-
cje zamieszczone zostaną na stronie 
Biblioteki PŁ (bg.p.lodz.pl). 

n Włodzimierz Galicki,
n Maciej Sierpowski 
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