
Janusz Leon WiÊniewski
- spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie z Januszem Leonem WiÊniewskim zorganizowane 24 kwietnia przez Miejskà
Bibliotek´ Publicznà w Ciechocinku zgromadzi∏o wielu wielbicieli jego twórczoÊci.

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

W sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum
Kultury pisarz opowiada∏ o swoich ksià˝kach, o Êwiecie
i ˝yciu, odpowiada∏ równie˝ na pytania publicznoÊci.

Mimo i˝ obecnie autor „SamotnoÊci w sieci” mieszka
we Frankfurcie nad Menem, ch´tnie powraca do Polski.
Wielokrotnie odwiedza∏ te˝ nasze miasto: Ciechocinek
z ró˝nych powodów jest mi bliski. Po pierwsze jest
blisko Torunia, w którym si´ urodzi∏em. Mo˝e to Paƒ-
stwa zdziwi, ale Ciechocinek najbardziej kojarzy mi
si´ z koƒmi - sà tu wspania∏e stadniny, a moje córki
od najm∏odszych lat je˝d˝à na koniach. Przyje˝d˝a∏em
tu z nimi wielokrotnie. Ciechocinek pojawia si´ tak˝e
w moich ksià˝kach, mi´dzy innymi w „Losie powtórzo-
nym”.

Podczas spotkania autorskiego Janusz Leon WiÊnie-
wski mówi∏ o swoich ostatnich ksià˝kach: „Kulmina-
cjach” oraz „Moich historiach prawdziwych”. Wiele
miejsca poÊwi´ci∏ rozwa˝aniom na temat wspólnej
publikacji z seksuologiem Zbigniewem Izdebskim
pt. „Intymnie. Rozmowy nie tylko o mi∏oÊci”. Nie mo-
g∏o oczywiÊcie zabraknàç nawiàzaƒ do bestsellerowej
„SamotnoÊci w sieci”.

Poniewa˝ pisarz z wykszta∏cenia jest naukowcem
- magistrem fizyki, doktorem informatyki, a tak˝e do-
ktorem habilitowanym chemii, cz´sto patrzy na Êwiat,
zwiàzki mi´dzy m´˝czyznà a kobietà z perspektywy
statystyk czy reakcji chemicznych. Autor przyzna∏,
˝e uwielbia kobiety. Kiedy pad∏o pytanie: dlaczego,
odpowiedzia∏ oczywiÊcie jak naukowiec: Kobiety sà
sterowane zupe∏nie innym garniturem substancji

chemicznych, które wp∏ywajà na ich zachowanie.
M´˝czyêni sà kierowani bardzo niebezpiecznym
zwiàzkiem - testosteronem. Kobietami rzàdzi chemia
oksytocynowa - w cudzys∏owie „hormon wiernoÊci”.

Czemu natomiast naukowiec zajà∏ si´ literaturà?
I to dopiero w wieku 43 lat? J. L. WiÊniewski wyzna∏:
W roku 1997 by∏em po habilitacji. Wówczas zda∏em
sobie spraw´, ˝e przez ca∏e swoje ˝ycie pisa∏em o tym,
co wiem: artyku∏y, programy, publikacje, analizy.
Natomiast nigdy nie napisa∏em nic o tym, co czuj´.
Ponadto przechodzi∏em wówczas w swym ˝yciu tru-
dny okres z powodu pewnej kobiety, chcia∏em w jakiÊ
sposób poradziç sobie ze smutkiem, który mnie dot-
knà∏.

PublicznoÊci trudno by∏o rozstaç si´ z pisarzem,
z sali pada∏y wcià˝ nowe pytania. Na zakoƒczenie spo-
tkania by∏y wspólne zdj´cia, podpisywanie ksià˝ek
oraz indywidualne rozmowy.
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