Dogonić czas - wieczór autorski Grażyny Wolskiej
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14 grudnia 2019, godz. 18:00
13 muz, pl. Żołnierza Polskiego 2, Szczecin
Grażyna Wolska jest rodowitą szczecinianką. Od
najmłodszych lat udzielała się twórczo i
artystycznie w zespołach wokalnych, teatrze i
uprawiając literaturę. Po drodze były też pamiętniki i
wielostronicowe listy - od zawsze bliskie jej naturze,
które pobudzały wyobraźnię i dawały upust dawno
odkrytej pasji. Jej życie zawodowe nie wiązało się
jednak z twórczością literacką. Z wykształcenia jest
specjalistą informatyki. Ostatnio pracowała w
banku. Najbardziej jednak spełnia się w pracy
twórczej, stąd też powstał pomysł na debiutancką
książkę „Dogonić czas”. Jak mówi sama o sobie:
„Pisanie zawsze było dla niej wielką przyjemnością.
Było jak magia, którą mogłam się dzielić z kimś
drugim”.
Ostatnio Grażyna Wolska realizuje się jako aktorka
w Teatr Janusza współtworząc także Salon
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Artystyczny Seniorów - SAS przy DK „13 Muz” SAS
przy DK „13 Muz”O książce
Książka „Dogonić czas” jest debiutem
zainspirowanym refleksją o życiu w jego różnych
odsłonach. Jest to wielowątkowa opowieść o
miłości i przyjaźni, ale także tych czarniejszych
stronach życia codziennego, jak choroba
pozostawiona ludzkiej arogancji i w końcu śmierć,
przysłonięta murem bezdusznych lekarzy. Zawarte
w niej treści skłaniają do przemyśleń i zadumy.
Czytelnik staje się świadkiem zderzenia dwóch
światów. Pierwszy to natchniony życzeniem, oparty
na pięknych relacjach, świat wtórujący supremacji
czasu i prawdziwym wartościom. Drugi to
poruszająca proza, zaczerpnięta z realiów
środowiska medycznego, prowadząca do bezsilnej
złości wobec ludzkiej niesprawiedliwości i
bezwzględnych procedur, implikowanych
degradacją priorytetów. Książka w swym zamyśle
zachęca do refleksji nad największą wartością, jaką
jest życie, ale i nad światem, który w swym pędzie
powinien zwolnić, aby dostrzec i uznać to, co
najcenniejsze...
Na miejscu będzie można nabyć książkę po cenie
promocyjnej.
Wstęp wolny.
Opracowanie programu i rozmowa z autorką:
Janusz Janiszewski / DK „13 Muz”.
Spotkanie z Grażyną Wolską przygotowane zostało
przez Salon Artystyczny Seniorów - SAS przy DK „13
Muz” w ramach programu Zbliża nas świąteczny
czas - "Książka pod choinkę".
Źródło: https://www.facebook.com/pg/13muz/events/?ref=page_internal
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