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WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

__ Donata Wolska
Biblioteka Uniwersytecka
 

To jedna z piękniejszych książek, 
jaką dane mi było ostatnio przeczytać. 
Książka napisana jest lekko i tak się ją 
czyta. To podróż przez ciekawe życie 
rodziny Blinstrubów, Konwickich, Kubo-
wiczów i Leniców, przeplatana anegdo-
tami, ilustracjami i rysunkami Danuty 
Lenicy–Konwickiej, listami, obrazami 
Alfreda Lenicy, pocztówkami, a nawet 
rachunkami.

Maria - córka pisarza Tadeusza Kon-
wickiego - wspomina osoby, które za-
pisały się w historii kultury, literatury 
i sztuki: Elżbietę Czyżewską, Janusza 
Głowackiego, Gustawa Holoubka, Je-
rzego Kosińskiego, Milana Kunderę, 
Andrzeja Łapickiego, Czesława Miło-
sza, Henryka Tomaszewskiego i wielu 
innych, którzy przewinęli się przez ich 
życie.

Konwicka przez prawie trzydzieści lat 
mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Autorka pisze o swo-
jej karierze zawodowej (pracowała w USA jako animatorka 
dla studiów Disney i Universal) i o losach tamtejszej Polonii 
z lat 80. Wspomnienia te urozmaica filozoficzno–mistycz-
nymi rozważaniami. W kręgu jej zainteresowań znajduje 

się ezoteryka. Opisuje też swoje kolorowe sny, które inter-
pretuje na różne sposoby.

Kilku recenzentów „Byli sobie raz” zarzuca autorce, 
że zbyt powierzchownie potraktowała 
twórczość swojego ojca. Córka wyja-
śnia dlaczego: „Żeby pielęgnować wła-
sną tożsamość, unikałam jak ognia ojca 
książek, wyjechałam do Ameryki, żeby 
mieć własne unikatowe doświadczenia. 
Po powrocie do Polski chciałam się dum-
nie zaprezentować ze swoim dorobkiem 
umysłowym, okupionym ciężką walką 
o byt w obcej rzeczywistości, a on się 
tylko zaciągał papierosem i mówił: - Ja 
już czterdzieści lat temu o tym pisałem.”

Autorka pisze o swoim ojcu z ogromną 
czułością. Wspomina, że autor „Sennika 
współczesnego” ostatnie lata swojego ży-
cia spędził z „głową w kosmosie”. Śledził 
drogę Słońca, trajektorię lotu samolotów 
krążących nad Warszawą. Poszukiwał na 
niebie Jowisza, Księżyca i Wenus. Za-
przyjaźnił się z kasztanem, który zasłonił 
okno w sypialni przedwcześnie zmarłej 

żony Danuty. Karmił na balkonie wróbelki. 
Gołębi nie lubił, bo uważał je za zbyt nachalne. Pisarz mó-
wił, że może to i dobrze, że Danusia odeszła wcześnie, bo 
na pewno nie podobały by się jej obecne czasy.

Rodzina takiego formatu była skromna, nie przepychała 
się łokciami przez współczesny, drapieżny świat.

Przygotowano również wiele gier i zabaw dla dzieci z moż-
liwością przeprowadzania doświadczeń chemicznych zor-
ganizowanych przez Filię Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w Sulechowie.

Iga Kruk

„Byli soBie raz”
MotteM książki Marii konWickiej są słoWa taDeusza różeWicza: 
„ D ł u g o  W ę D r o W a ł e M , z a n i M  D o s z e D ł e M  D o  s i e B i e ” .

filia uniWersytetu zielonogórskiego  
W sulecHoWie

Dożynki Sołeckie w kalSku

17 sierpnia 2019 r. w Kalsku na terenie odbyły się Dożyn-
ki Sołeckie. Tradycyjna uroczystość z okazji zakończenia 
zbioru zbóż rozpoczęła się Mszą Dziękczynną. Po uroczystej 
liturgii dziękczynnej barwny korowód dożynkowy przeszedł 
ulicami Kalska niosąc najważniejszy element tego święta 
– wieniec dożynkowy. Podczas dalszej części świętowania 
starostowie dożynek przekazali na ręce Zastępcy Burmi-
strza Sulechowa, Marcina Górznego, chleb, jako szczególny 
symbol urodzaju, dostatku, szacunku i oddania. 

Wśród atrakcji organizowanych z okazji dożynek, znala-
zły się tańce, pokazy strongmana – Jarosława Plucińskiego, 
pokazy młodzieżowej grupy strażackiej, dmuchane zamki, 
stoiska gastronomiczne, występy estradowe i wokalne. 
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NOWOścI  WYdaWNIcZE

____ Aktualne problemy stosowa-
nia prawa, red. Maciej kłodawski, 
Martyna łaszewska-Hellriegel, 
„acta iuridica lebusana”, vol. 9, 
oficyna wydawnicza uZ, Zielona 
Góra 2018, oprawa miękka, B5, s. 
174, iSBn 978-83-7842-344-7

Niniejsza książka łączy spojrzenie 
z perspektywy zarówno młodych, choć 
już wprawionych w pracy naukowej 
akademików, jak i bardziej doświadczo-
nych, cenionych w swoich dziedzinach 
badaczy na wiele wątków pozostają-

cych w niezaprzeczalnym związku z zagadnieniem stosowania 
prawa. Autorzy poszczególnych fragmentów publikacji ukazują 
złożoność procesu stosowania prawa jako prawniczej aktywności 
intelektualnej wymagającej wnikliwości i szerokiej, nierzadko 
interdyscyplinarnej wiedzy.

____ Granice prawoznawstwa 
wobec etyki, praw człowieka 
i prawa karnego, red. Małgorzata 
łaszewskiej-Hellriegel, Maciej kło-
dawski, „acta iuridica lebusana”, 
vol. 10, oficyna wydawnicza uZ, 
Zielona Góra 2018, oprawa miękka, 
B5, s. 192, iSBn 978-83-7842-345-4

Monografia stanowi zbiór artykułów 
z zakresu granic prawoznawstwa 
z innymi obszarami nauki. Autorzy, 
pochodzący z różnych ośrodków na-
ukowych w kraju i za granica, doko-

nali, opierając się na bogatym orzecznictwie oraz literatu-
rze, analizy aktualnych zagadnień doktrynalnych związanych 
z powyższa tematyka, formułując liczne wnioski de lege lata 
i de lege ferenda. Zawarte opracowania dotykają problemów 
prawnych z zakresu różnych gałęzi prawa, co jest szczególnym 
walorem tej publikacji. Podkreślenia wymaga także praktycz-
ny wymiar wielu opracowań, które mogą pomóc w rozwiązaniu 
problemów w stosowaniu prawa przed polskimi sadami. Na ni-
niejszy zbiór składa się dwanaście opracowań podzielonych na 
trzy części. W części pierwszej omówione zostały granice pra-
woznawstwa wobec etyki. Druga cześć odnosi się do problema-
tyki praw człowieka. Z kolei cześć trzecia poświęcona została 

prawu karnemu. Ze względu na szeroki zakres omawianych 
zagadnień książka może stanowić cenne źródło informacji dla 
prawników praktyków oraz przedstawicieli nauki prawa, może 
być także pomocna dla studentów prawa oraz aplikantów za-
wodów prawniczych.

____ Zmiany w prawie karnym ma-
terialnym i procesowym w latach 
2013-2017. Zagadnienia wybrane, 
t. ii, red. Hanna Paluszkiewicz, 
„acta iuridica lebusana”, vol. 11, 
oficyna wydawnicza uZ, Zielona 
Góra 2019, oprawa miękka, B5, s. 
118, iSBn 978-83-7842-382-9

Monografia jest zatem zbiorem autor-
skich poglądów na wybrane kwestie, 
będące przedmiotem nowelizacji do-
konywanych od 2013 r. w ustawach 
karnych. Z pewnością mogą być one 

przedmiotem innych ocen aniżeli dokonanych w niniejszym 
opracowaniu. Autorzy mają nadzieję, że ich teksty staną się 
inspiracją do dyskusji nad wprowadzanymi zmianami prawa 
karnego materialnego i procesowego. Adresują je do środowi-
ska naukowego, a także do praktyków wymiaru sprawiedliwo-
ści, którzy na co dzień mierzą się z wynikającymi ze zmiany 
prawa problemami.

____ Jacek kotuła, W służbie św. 
Apolonii. Rozwój lecznictwa sto-
matologicznego w Zielonej Górze 
w latach 1945-1989, oficyna wy-
dawnicza uZ, Zielona Góra 2019, 
oprawa miękka, B5, s. 206, iSBn 
978-83-7842-366-9

Dotychczasowa literatura przedmio-
tu dotycząca historii medycyny nie 
podejmowała próby analizy funkcjo-
nowania systemu ochrony zdrowia 
w aspekcie stomatologicznym na tere-
nie Ziem Odzyskanych i w mieście Zie-

lona Góra w okresie Polski Ludowej. Opracowania omawiające 
historię lecznictwa w Zielonej Górze w latach 1945-1989 miały 
jedynie charakter fragmentaryczny i niewyczerpujący proble-

Mimo, że - na początku - książka tętni życiem, to pod 
koniec pobrzmiewa nutka melancholii. Odchodzą bliscy 
i przyjaciele autora „Małej apokalipsy”, bezpowrotnie 
zmienia się przestrzeń, w której się poruszał, nowe bu-
dowle przesłaniają dawny krajobraz, znika ulubiony bar 
„Krokiecik”.

Maria Konwicka uważa, że wraz z odejściem ojca odszedł 
cały jego świat. 

Kończąc, nie sposób nie wspomnieć o ulubionym kocie 
Iwanie (z domu Iwaszkiewicz), który przez prawie dwadzie-
ścia lat rządził tą niezwykłą rodziną.

Książkę pochłonęłam w jeden wieczór. Zapraszam ser-
decznie do biblioteki.

noWości WyDaWnicze


