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A
RTTESS - to nowy przysta-
nek na kulturalnej mapie
naszego miasta. Strefa dzia-
łań twórczych - bo tak autor-

ka projektu, Teresa Anniuk-Gulak
określa całe przedsięwzięcie - ma być
przestrzenią dla sztuki, rozumianej jak
najszerzej.

Inauguracja działalności tego miej-
sca, które znalazło swoją siedzibę
w zabytkowych wnętrzach Łaźni,
budynku kojarzonego dotychczas
raczej z produktami instalatorskimi,
odbyła się 9 stycznia. Wernisaż prac
fotograficznych Absolwentów Mię-
dzynarodowego Forum Fotografii
KWADRAT - Agnieszki Antosie-
wicz-Mas oraz Piotra Nascha, przy-
ciągnął wiele osób, a wśród zaproszo-
nych gości był m. in. Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz oraz Agniesz-
ka Gielata, dyrektor Miejskiego Do-
mu Kultury.

Pomysłodawczynią projektu jest
świebodzicka artystka Teresa Anniuk-
Gulak. W obszarze jej zainteresowań
znajduje się zarówno fotografia jak
i malarstwo, ale także chociażby wy-
jątkowa sztuka malowania na jed-
wabiu.

Nowa przestrzeń artystyczna
w Świebodzicach to z pewnością cie-
kawa propozycja dla osób, spragnio-
nych kontaktu ze sztuką, szukających
nowych doznać i inspiracji. Życzymy
sukcesów i powodzenia w rozwijaniu
działalności tego miejsca.

O książkach i o zdrowiu
- tak wyglądało pierwsze

w tym roku spotkanie w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej
w Świebodzicach, które zgro-
madziło jak zawsze rzeszę
wiernych czytelników i użyt-
kowników naszej placówki.
Spotkanie odbyło się w piątek,
14 stycznia. Po uroczystym
przywitaniu i złożeniu życzeń
noworocznych przez dyrektor
Małgorzatę Grudzińską,
przeszliśmy do meritum. Nie
było to jednak typowe spotka-
nie, gdzie rozmawiamy i dys-
kutujemy o książkach. Mo-
deratorka grupy Beata Wiciak
zarekomendowała pozycje
przeznaczone w pierwszym
półroczu 2016 r. do przeczyta-
nia, i które będą przedmiotem
dyskusji na poszczególnych
spotkaniach.

DKK w Świebodzicach swo-
je odsłony będzie miał kolejno:

� 21.04.2016 r. z okazji
Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich (Agata Tu-
szyńska: „Narzeczona Schul-
za” ),

� 04.06.2016 r. z okazji
Ogólnopolskiej Nocy Biblio-
tek (Jan Nowicki - „Białe wal-
ce” ),

� 16.06. 2016 r. z okazji
Ogólnopolskiego Święta Wol-
nych Książek (o książkach II
obiegu).

W czwartkowe popołudnie
klubowiczom do przeczytania
polecono:

1. „Narzeczoną Schulza”
- Agaty Tuszyńskiej,

2. „Białe walce”- Jana No-
wickiego,

3. „Chłopaki nie płaczą”
- Olafa Lubaszenki,

4. „Joseph”- Marie-Heleny
Lafon,

5. „Cienie Barcelony”- Ma-
re Pastor,

6. „Cudowny lek”- Thoma-
sa Goetze.

Nie był to koniec atrakcji
tego dnia w bibliotece, ponie-
waż po części informacyjnej
przyszedł czas na spotkanie
z panem Bogusławem Roma-
szewskim: trenerem, coachem
i hipnotyzerem, a według jego
opinii - uzdrowicielem. Tak
nazwał siebie, gdyż pierwszą
osobą, której pomógł wyjść
z ciężkiej, nieuleczalnej we-
dług lekarzy choroby, było on
sam.

„Potęga podświadomości”
Josepha Murphy'ego to pod-
ręcznik, z którego nasz gość
czerpał wiedzę oraz przekona-
nie, że pozytywne myślenie jest
pierwszym krokiem do samo-
wyleczenia. Prelekcja wzbudzi-
ła duże zainteresowanie wśród
zebranych. Bogusław Roma-
szewski nie odrzuca medycyny
konwencjonalnej, ale podkre-
śla, że w umyśle ludzkim tkwią
niezbadane obszary zdolne do
pozytywnej stymulacji w walce
z ciężkimi chorobami.

Ponieważ spotkanie odbyło
się w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki okazało się,
że nasza placówka posiada
w swych zbiorach sporo wy-
dawnictw na podobny temat.
Zaprezentowane i polecone
stały się znakomitym uzupe-
łnieniem do wykładu. Nasi czy-
telnicy, zachęceni przez biblio-
tekarki, wypożyczyli następu-
jące książki:

� „Potęga podświadomości”
- Joseph Murphy,

� „Potęga podświadomo-
ści”- Maria Szulc,

� „Spotkanie z podświado-
mością”- Maria Szulc,

� „Uleczyć traumę”- Peter
A Levine,

� „Leczenie umysłu”- Scott
K. Vaggeberg,

� „Autopsychoterapia”- Sta-
nisław Siek,

� „Psychika i ciało” - Linda
Wasmer Smith.

Spotkanie ukazało, że tema-
tyka cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem. Pan Bogu-
sław Romaszewski zadeklaro-
wał, że jeśli będzie zapotrzebo-
wanie zgłoszone przez użyt-
kowników biblioteki będą mo-
gły one mieć swoją kontynu-
ację, albowiem, to o czym
mówiliśmy w czasie 1,5 godzi-
ny było zaledwie niewielką
częścią poruszanych zagadnień
o wykorzystaniu możliwości
mózgu i autohipnozy.

Janina Dubrownik,
moderator DKK

Beata Wiciak
MBP Świebodzice.

Strefa działań
twórczych
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Inauguracja DKK i spotkanie
z uzdrowicielem
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