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WiesławaKarczewskaGrabias
 absolwentka Uniwersytetu Marii
CurieSkłodowskiej w Lublinie. Za
łożycielka i prezes Lubelskiego Sto
warzyszenia Alzheimerowskiego oraz
dwu ośrodków dziennego pobytu dla
osób z chorobą Alzheimera.
Autorka książek: Wydobyte
z niepamięci (2012), Powroty do
Sandomierza (2015), Palec Opatrz
ności (2016), Przetrwać czas nie
ludzki... Opowieść 0 Zofii Kołeckiej
Fugiel (2017).
Czas spełnionych marzeń na
wiązuje do bohaterów i miejsc zna
nych czytelnikowi z książki Palec
Opatrzności. To nowa, optymistycz
na opowieść o dwóch „szalonych da
mach", o pokoleniu najstarszym,
jeszcze pełnym wigoru i wiary w ła
skawość Opatrzności, o przyjaźni
i Sandomierzu  mieście magicznym,
zawsze bliskim sercu autorki.

Zastanawiając się nad ty
tułem mojej kolejnej książki
z niejakim zaskoczeniem od
kryłam jak ważną, wręcz wio
dącą rolę odgrywa dla mnie
czas. To czasu mam wciąż zbyt
mało, a wizja klepsydry z prze
sypującym się piaskiem, któ
rego zostało już niewiele,
uświadamia mi, że trzeba się
spieszyć. Zachłanność, z jaką
staram się cieszyć każdą chwi
lą, sprawia, że z codzienności
wybieram to, co konieczne,
marginalizując sprawy zabie
rające bezcenny czas.
Czas spełnionych marzeń
nawiązuje do bohaterów zna
nych czytelnikowi z książki Pa
lec Opatrzności  opowieści
nazwanej przez jednego z mo
ich przyjaciół zimową baśnią,
a przez jedną z czytelniczek 
utworem terapeutycznym. Czy
telniczka, w wieku dobrze doj
rzałym i dotknięta licznymi
chorobami, po przeczytaniu
tej świątecznej opowieści
stwierdziła: Tego mi było trze
ba!  co uznałam za najwięk
szy komplement.

Mam nadzieję, że i Czas
spełnionych marzeń taką wła
śnie terapeutyczną rolę speł
ni. Przyniesie oderwanie od
codziennych trosk, wniesie
odrobinę optymizmu i humo
ru przy czytaniu opowieści
o dwu „szalonych damach";
o pokoleniu najstarszym jesz
cze pełnym wigoru i wiary
w łaskawość Opatrzności;
o przyjaźni  i wreszcie o mo
ich Piszczelach i moim uko
chanym Sandomierzu  mie
ście, w którym snuje się ta
opowieść.
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Spotkanie odbędzie się
we wtorek 14 maja 2019 r. o godz. 18.00
w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl
W s t ę p w ol n y
W czasie spotkania będzie można nabyć książkę Wiesławy KarczewskiejGrabias
Czas spełnionych marzeń
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2019

