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Prawdziwa duchowa uczta na Uniwersytecie
dla Aktywnych - spotkanie z autorem

„Excentryków” W∏odzimierzem Kowalskim

W piàtek 22 listopada 2013 r. czytelnia Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Ciechocinku p´ka∏a w szwach,
bowiem zosta∏a wype∏niona po brzegi czytelnikami,
którzy t∏umnie przybyli na zorganizowane przez sekcj´
literackà UdA - tu uk∏on w stron´ pani Alicji Urbaƒskiej,
inicjatorki i realizatorki przedsi´wzi´cia oraz Miejskà
Bibliotek´ Publicznà spotkanie z W∏odzimierzem
Kowalewskim, autorem powieÊci „Excentrycy”.

Skàd to zainteresowanie okazane autorowi i jego
powieÊci? Tajemnica tkwi w tym, ˝e akcja utworu ro-
zgrywa si´ ni mniej ni wi´cej tylko w… Ciechocinku.
Nie inaczej wi´c wypada∏o zachowaç si´ lokalnym
patriotom - mi∏oÊnikom ksià˝ek, jak przyjÊç do bib-
lioteki i pos∏uchaç tego, który na zawsze utrwali∏ na-
sze uzdrowisko z lat pi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku
na kartach „Excentryków”.

W∏odzimierz Kowalewski, absolwent filologii pols-
kiej Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu, opo-
wiada∏ o tym, jak pracowa∏ nad powieÊcià, skàd czer-
pa∏ pomys∏y do niej, dlaczego akcj´ umieÊci∏ w naszym
mieÊcie, kto pos∏u˝y∏ mu jako pierwowzór do kreÊle-
nia sylwetek poszczególnych postaci. „Excentrycy”
nie sà powieÊcià z kluczem, a sylwetki jej bohaterów
nie majà swoich odpowiedników w ciechociƒskim
Êrodowisku - zapewnia∏ autor.

Podczas spotkania W∏odzimierz Kowalewski od-
czyta∏ fragment powieÊci - zaprezentowa∏ scen´ balu
w holu ¸azienek nr 4 i zilustrowa∏ go muzykà, która
swym charakterem odpowiada∏a charakterowi muzyki
granej przez bohatera i jego zespó∏.

Ci, którzy ksià˝k´ przeczytali, znaleêli si´ w kr´gu
wtajemniczonych, mogàcych Êmia∏o w∏àczyç si´ do ro-
zmowy z pisarzem, by podzieliç si´ swoimi refleksjami,
spostrze˝eniami, uwagami, by przenieÊç si´ w atmosfer´

Ciechocinka koƒca lat pi´çdziesiàtych XX wieku.
Spotkanie z pisarzem W∏odzimierzem Kowalewskim

sta∏o si´ prawdziwà ucztà duchowà dla jego uczestni-
ków, a jak wynika z listu, jaki autor skierowa∏ do Alicji
Urbaƒskiej po powrocie do Olsztyna, równie˝ dla nie-
go okaza∏o si´ wa˝nym doÊwiadczeniem:

Szanowna Pani Alicjo,
jeszcze raz serdecznie Pani dzi´kuj´ za zaprosze-

nie do Ciechocinka, a za Pani poÊrednictwem rów-
nie˝ bibliotece za stworzenie wspania∏ych warun-
ków na miejscu. Niecz´sto zdarza∏y mi si´ spotkania
tak ciekawe, z tak spontanicznà reakcjà uczestni-
ków. Nigdy przedtem nie mia∏em te˝ mo˝liwoÊci
takiej swoistej weryfikacji powieÊci na miejscu jej
akcji, dlatego wczorajszy wieczór autorski zaliczam
do najbardziej udanych. Prosz´ wi´c o pozdrowie-
nie wszystkich s∏uchaczy Uniwersytetu dla Aktyw-
nych. Mam nadziej´, ˝e b´dziemy mieli wiele okazji
do wspó∏pracy.

Z najszczerszymi wyrazami sympatii W∏odzimierz
Kowalewski

S∏owa pisarza zdajà si´ byç najwi´kszà pochwa∏à
dla naszego literackiego przedsi´wzi´cia.
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