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Dla czytelników i łowców autografów
dzi Roma Ligocka. D∏ugo wyczekiwanà przez
czytelników jesiennà nowoÊç, Kochanie,
zabi∏am nasze koty! b´dzie promowa∏a Dorota
Mas∏owska na stoisku Noir sur Blanc (A21,
g.14). Z mi∏oÊnikami krymina∏ów spotka si´
Marek Krajewski – na stoisku Znaku (A27)

Autorzy g∏oÊnych powieÊci, ulubionych
lektur na jesienne wieczory, znani poeci –
spotkaç ich mo˝na w∏aÊnie dziÊ
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Na stoisku Wydawnictwa a5 Julia Hartwig
b´dzie podpisywa∏a ksià˝k´ Wspólna obecnoÊç.
Korespondencja Julii Hartwig i Artura
Mi´dzyrzeckiego z Annà i Jerzym Turowiczami
(A45, g.12). Na Targach pojawi si´ tak˝e
Katarzyna Herbert, która b´dzie prezentowa∏a

Kongijczyk, który powieÊciami Kielonek i
African Psycho zyska∏ sympati´ polskich czytelników (g.13, B74).
O g. 12 Krzysztof Varga zagoÊci na stoisku
Wydawnictwa Czarne (B72), Barbara Toruƒczyk
Zeszytów Literackich, a Agata Tuszyƒska b´dzie

na stoisku Zeszytów Literackich ksià˝ki swojego
m´˝a ( B83, g. 13 oraz A45, g. 14). Na stoisku
WL Ewa Lipska podpisze nie tylko najnowszy
tomik Droga pani Schubert… (A21, 14).
Spotkaç b´dzie mo˝na tak˝e poetów Ryszarda
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Ryszard Krynicki

Marek Krajewski

o g.12 oraz stoisku ksi´garni internetowej
Gandalf (F16, g. 13).
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GoÊçmi Targów b´dà dziÊ tak˝e autorzy uczestniczàcy w spotkaniach dobiegajàcego w∏aÊnie
koƒca Conrad Festival: t∏umacz literatury polskiej i autor Po Galicji i Cesarza Ameryki
Martin Pollack (g.11, B 72) i Alain Mabanckou,

Krynickiego (A45, g. 15) i Adama Ziemianina
(B69, g.14).
O tym, ˝e lubimy czytaç Êwiadczà nak∏ady, w
jakich sprzedajà si´ powieÊci poczytnych pisarzy. DziÊ na Targach Janusz L. WiÊniewski
b´dzie promowa∏ swojà nowà ksià˝k´ Moja bliskoÊç najwi´ksza (A21, g.11). Z nowà powieÊcià Houston, mamy problem! pojawi si´
tak˝e Katarzyna Grochola (A21, g. 15),
godzin´ póêniej, o 16, to samo stoisko odwie-

ANDRZEJ BIALIK

Katarzyna Grochola

podpisywała ksià˝k´ Tyrmandowie. Romans
amerykaƒski na stoisku A40.
Na stoisku WAB Ma∏gorzata Kaliciƒska promuje najnowszà powieÊç Irena (g.13.30), którà
napisa∏a wspólnie z córkà, Barbarà Grabowskà.
B´dzie tak˝e okazja do porozmawiania z Monikà
Szwajà o g. 13 na stoisku D28 oraz F16, o g.14,
Martà Fox (B65, g. 14.30) czy Katarzynà
Michalak (g 15 F5, g. 16 30, B43).
Agnieszka Lingas-¸oniewska – ambasador
Targów Ksià˝ki zagoÊci na stoisku Wortalu
Literackiego (F5, g.11).
Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk i Marta
Orzeszyna podpisywaç b´dà Pary˝ miasto sztuki i mi∏oÊci w czasach belle époque (A16, g11
oraz B43, g.13), a Leona Knabita, tak˝e ambasadora Targów, spotkaç b´dzie mo˝na przez
ca∏y dzieƒ. Wizyt´ na Targach rozpocznie od
stoiska B99 (g.11).

Krzysztof Varga
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Młodzi czytelnicy są bardzo wymagający

Pani mama Danuta Wawi∏ow zacz´∏a dla Pani
pisaç i tak sta∏a si´ dzieci´cà autorkà?
N.U.: Mama zacz´∏a powa˝nie myÊleç o pisaniu
w wieku, w którym dzieci zaczynajà swoje przygody, czyli oko∏o ósmego roku ˝ycia. Wtedy
mia∏a ju˝ d∏ugà list´ tytu∏ów ksià˝ek, jakie
zamierza∏a napisaç. Nie mia∏a bladego poj´cia,
o czym te ksià˝ki b´dà, ale mia∏a ju˝ tytu∏y.
Nale˝a∏a do tej wàskiej grupy osób, które bardzo wczeÊnie mia∏y wizj´ swojego miejsca w
Êwiecie.
Pani przygoda z literaturà zacz´∏a si´ podobnie?
Zacz´∏a si´ równie wczeÊnie. Bajeczki i wierszyki zacz´∏am wymyÊlaç, majàc 3-4 lata, tak,
jak to robià dzieci. Te historie spisywa∏a mama,
bo wa˝ne dla niej by∏o to, co zwiàzane z
wyobraênià, z kreatywnoÊcià. Kiedy mia∏am
mniej wi´cej 8 lat, ukaza∏a si´ Antologia poezji

dzieci´cej, w której by∏y tak˝e moje teksty podpisane: Natalka U., lat 8. Tak si´ to zacz´∏o.
Podobno dla dzieci pisze si´ tak, jak dla
doros∏ych tylko, ˝e lepiej.
Tak powinno byç. Literatura zawsze musi byç
dobra.
Co takiego zafascynowa∏o Panià w tym dzieci´cym Êwiecie, ˝e si´ w nim Pani tak bardzo
zadomowi∏a?
Dzieci sà cudowne. Majà nieska˝one bana∏em,
stereotypem i zm´czeniem spojrzenie na
wszystko. Kiedy dziecko widzi kosz na Êmieci,
to nigdy nie jest to zwyk∏y kosz na Êmieci taki,
jak dla doros∏ych. Dziecko widzi w nim
wi´zienie dla krasnoludka, wind´ dla kota,
kaganiec dla krokodyla… to mo˝e byç absolutnie wszystko.
Na kim Pani „testuje” swoje literackie
pomys∏y?
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Wczoraj Targi odwiedzi∏a Natalia Usenko,
autorka m.in. 333 kotów, Bajki o smokach
i rycerzach, Czarnej krowy. Uchyli∏a ràbka
tajemnicy i opowiedzia∏a, jak zaintrygowaç
najm∏odszych czytelników

Natalia Usenko

znaczy, ˝e musz´ zaczynaç robot´ od poczàtku.

Wszystko, co jest przeznaczone dla dzieci, na
dzieciach musi byç testowane. Je˝eli wydawca
jest zachwycony, a dzieci nie Êmiejà si´ przy
fragmencie ksià˝ki, który mia∏ byç Êmieszny, to

M∏odzi czytelnicy sà wymagajàcy?
Bardzo.

Kryminały bardziej śmieszne niż straszne

W Twoim najnowszym kryminale humor jest
wa˝ny?
R.O.: Tak. Podobnie jak w poprzedniej ksià˝ce
napisanej z Martà Mizuro Kogo kocham, kogo
lubi´. Od samego poczàtku mieliÊmy zamys∏,
˝eby pisaç inne krymina∏y. Mam nadziej´, ˝e
nasze poczucie humoru trafia do ludzi.

Nie jesteÊ monogamistà w przypadku partnerek
do pióra.
Mia∏em taki pomys∏, ˝eby pisaç ka˝dy krymina∏
z innà kobietà, ale zanosi si´ na to, ˝e z Violettà
Sajkiewicz zwià˝emy si´ na d∏u˝ej. Chocia˝
zdarza∏o si´, ˝e o pewne fragmenty dosyç
mocno si´ k∏óciliÊmy.
Ale zabójstwa nie by∏o…
Nie, nie. Powstaje w∏aÊnie kolejny krymina∏,
tym razem osadzony w realiach katowickich.
Pisanie w duecie to chyba dosyç trudne przedsi´wzi´cie?
Gdyby 3-4 lata temu ktoÊ mnie zapyta∏, czy
jestem w stanie napisaç ksià˝k´ z kimÊ, to
odpowiedzia∏bym, ˝e nie. Pisanie we dwoje
jest trudne o tyle, ˝e trzeba si´ dopasowaç na
poziomie stylu tak, ˝eby by∏ spójny. Z krymina∏em jest o tyle ∏atwo, ˝e jest to proza oparta
na schematach, choç właÊnie na poziomie
stylu czasami były problemy.
Skàd twoim zdaniem wzi´∏a si´ moda na krymina∏y?
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Trudno to w krótkich ˝o∏nierskich s∏owach zdiagnozowaç. Z jednej strony krymina∏y si´ troch´
zmieni∏y, sà teraz czymÊ wi´cej ni˝ krymina∏ami, wesz∏y w sfer´, która kiedyÊ nale˝a∏a do
wspó∏czesnej prozy obyczajowej. Ta nobilitacja
gatunku ma tak˝e zwiàzek z zainteresowaniem
krymina∏em skandynawskim i Festiwalem Krymina∏ów. MyÊl´, ˝e boom na powieÊci kryminalne
tak szybko nie minie i spokojnie mo˝na je pisaç.
Robert Ostaszewski

2

ANDRZEJ BIALIK

O przysz∏oÊci krymina∏u rozmawialiÊmy
wczoraj z Robertem Ostaszewskim, który wraz
z Violettà Sajkiewicz w∏aÊnie opublikowa∏
powieÊç kryminalnà Sierpniowe kumaki

100 książek za raport
Targi Ksià˝ki w Krakowie to czterodniowe Êwi´to
czytelników, okazja do spotkaƒ z ulubionymi pisarzami, wymiany myÊli i literackich odkryç.
Zach´camy do opisania wra˝eƒ z tegorocznej
ich edycji i przygotowania subiektywnego
raportu medialnego. Na raporty czekamy przez
najbli˝sze dwa tygodnie. Konkurs zostanie rozstrzygni´ty w trzecim tygodniu po zakoƒczeniu
Targów. Na zwyci´zc´ czeka nagroda – 100
ksià˝ek od wydawców goszczàcych na tegorocznych Targach. Obserwujcie, piszcie, wygrywajcie!
Powodzenia!
Szczegó∏y na www.targi.krakow.pl
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Odwiedzili nas wczoraj, odwiedzą nas dziś

Fankluby, dyskusje i książki
Mariola Bojarska-Ferenc b´dzie promowaç
swojà ksià˝k´ na stoisku wydawnictwa
Olesiejuk (A42, g. 12), a aktor Artur Dziurman
audiodiobooki krymina∏ów Agaty Christie, których jest lektorem (g. 12, D 37). Pojawià si´
tak˝e znany rysownik Andrzej Mleczko i jego
córka Ewa, którzy na stoisku wydawnictwa
Prószyƒski podpisywaç b´dà wspólnà ksià˝k´
Smoczek Marian z Drakos∏awic (A38, g.
12.30). DziÊ mo˝na równie˝ zdobyç autograf
Tadeusza Rossa, autora ˚ycie przeros∏o kabaret
(A38, g. 14) i ks. Mieczys∏awa Maliƒskiego
WAM (A12, g. 16).

(g.12, A 21), która b´dzie promowaç autobiografi´ Marzenia i tajemnice oraz Jolanta
KwaÊniewska (A37, g.12), autorka poradników
z cyklu Lekcja stylu.
Gratkà dla ∏owców autografów b´dzie z pewnoÊcià spotkanie z Wojciechem Mannem na stoisku
Znaku (A27, g. 14),
Urszulà Dudziak
na stoisku Firmy
Ksi´garskiej
Olesiejuk (A42, g.
13.30), Krzysztofem
Ho∏owczycem (A37,
g. 13.30),
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Wczoraj na Targach Jana Nowickiego, który
podpisywa∏ ksià˝k´ M´˝czyzna i one, wita∏ fanklub, Wojciech Cejrowski rozdawa∏ autografy,
porozmawiaç mo˝na by∏o z W∏adys∏awem
Bartoszewskim, ksi´dzem Adamem Bonieckim,
iraƒskà pisarkà Sahrnusz Parsipur.

A dzisiaj tak˝e dopiszà znani i lubiani
goÊcie – autorzy, a czasem bohaterowie
ksià˝ek.
Odwiedzà nas prezydentowe: Danuta Wa∏´sa

Mariuszem Czerkawskim
(A37, g.16.30), czy Adamem
Nergalem Darskim (A37,
g.15).
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Jan Nowicki i jego fanklub

Wojciech Mann

Sobota na Targach obfituje w atrakcje dla najm∏odszych. DziÊ zapraszamy na spotkanie z Jaros∏awem
Miko∏ajewskim i Roberto Innocentim – t∏umaczem i ilustratorem najnowszego wydania Pinokia (A1, g. 13),
Grzegorzem Kasdepke (B90, g.10.30, B43, g.12), Andrzejem Maleszkà autorem Magicznego drzewa (A27,
g.11), autorkami dzieci´cej literatury : Wandà Chotomskà (B43, g. 11, B90, g.12.30, A30, g.14), Dorotà Gellner
(A30, g.11) i Barbarà Gawryluk (B65, g. 12.30).
Oprócz spotkaƒ z pisarzami organizatorzy i wystawcy przygotowali tak˝e inne atrakcje dla najm∏odszych uczestników Targów: na warsztaty wykonania papierowych kukie∏ek po∏àczone z zabawà w miniteatrzyk zapraszamy na
stoisko Cafe Szafe (F12, g.10). Muzeum Tatrzaƒskie i Tatrzaƒski Park Narodowy, goÊcie tegorocznego salonu
Ma∏ych Ojczyzn, przygotowali kàcik edukacyjny dla dzieci (F21) oraz warsztaty robienia parzenicy (sala 4, g.14,
F23, g.16). Wydawnictwo JednoÊç i Grupa Edukacyjna Kangur, pomys∏odawcy warsztatów dla rodziców i dzieci
Bajki dodajà odwagi, zapraszajà do sali 3 o g. 14. Portal CzasDzieci.pl jest organizatorem warsztatów literackoplastycznych dla dzieci w wieku 5-10 lat na podstawie ksià˝ki Strasznie trudne wierszyki (F13, g.11).

Dziennikarze na Targach
Podró˝ujà, piszà reporta˝e i… podpisujà ksià˝ki w Krakowie. DziÊ znani dziennikarze spotkajà si´
z sympatykami: Beata Pawlikowska na stoisku „National Geographic” (A37, g.10) i Jaros∏aw Guga∏a
na stoisku A42 (g. 12.30). Dorota Warakomska b´dzie podpisywa∏a ksià˝k´ Droga 66 na stoisku
A34 (g.12). Odwiedzà Targi równie˝ Tim Weiner amerykaƒski dziennikarz, autor ksià˝ki Wrogowie.
Historia FBI (A28, g. 13) i Jacek Hugo-Bader, który b´dzie podpisywa∏ Dzienniki ko∏ymskie (B72,
g. 14). Tomasz Sekielski b´dzie promowa∏ ksià˝k´ Sejf (A28, g. 15.30), Monika Piàtkowska pojawi
si´ na stoisku Wydawnictwa Naukowego PWN (A16, g. 15.30).
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Książki dla najmłodszych

Beata Pawlikowska
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Lista
Goncourtów:
polski wybór

Nakręć się na czytanie!
Zapraszamy do udzia∏u w naszej targowej akcji! Wszyscy, którym bliskie jest has∏o przewodnie tegorocznej edycji Targów Ksià˝ki w Krakowie: Istniej´, po to, ˝eby czytaç ksià˝ki, mogà opowiedzieç
przed kamerà, jak je interpretujà, co znaczà dla nich ksià˝ki, co sk∏ania ich do lektury. Kamer´ ustawiliÊmy przy kawiarni Po˝egnanie z Afrykà (przy przejÊciu z hali g∏ównej do sektora F), a filmy z poszczególnych targowych dni b´dà publikowane na kanale youtube Targów.

PIKowy Laur wręczony
T∏umacz, krytyk literacki i wyk∏adowca literatury
angielskiej Jerzy Jarniewicz oraz dziennikarz
radiowej Trójki Micha∏ NogaÊ zostali wczoraj
laureatami siódmej edycji konkursu Polskiej
Izby Ksià˝ki dla dziennikarzy promujàcych
ksià˝ki i czytelnictwo w mediach. PIKowy Laur
wr´czany jest zawsze podczas Targów Ksià˝ki w
Krakowie i przyznaje si´ to wyró˝nienie w dwóch
kategoriach: dla dziennikarza propagujàcego
czytelnictwo w prasie oraz w mediach elektronicznych.
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Na rozstrzygni´cie 15. edycji nagrody Lista
Goncourtów: polski wybór dziÊ o g. 15 do sali 1
zaprasza Instytut Francuski w Krakowie.
Konkurs organizowany dzi´ki wsparciu
Akademii Goncourtów towarzyszy od samego
poczàtku Targom Ksià˝ki w Krakowie. Jurorami
sà studenci romanistyki kilkunastu polskich
uczelni. W tym roku obradujà pod przewodnictwem Very Michalski, szefowej wydawnictwa
Noir sur Blanc i Fundacji Jana Michalskiego.
Po og∏oszeniu wyników studenckiego jury,
Instytut Francuski oraz wydawnictwo Sonia Draga
zapraszajà na spotkanie z ubieg∏orocznym laureatem polskiej nagrody Goncorutów Sorjem
Chalandonem. Pisarz przyjecha∏ na promocj´
polskiego przek∏adu swej powieÊci – targowej
nowoÊci – Powrót do Killybegs – wyró˝nionej
przez studenckie jury i nagrodzonej ubieg∏orocznà Grand Prix du Roman przez Akademi´
Francuskà. Autora spotkaç b´dzie mo˝na tak˝e
o g.16 na stoisku polskiego wydawcy (A39).

Rok Korczaka na Targach
Dobiegajàcy koƒca Rok Janusza Korczaka obchodzimy tak˝e na krakowskich Targach. DziÊ zapraszamy na spotkanie z Annà Czerwiƒskà – Rydel (B70, g.13, B70, g.15) autorkà napisanej dla dzieci opowieÊci o ˝yciu starego Doktora Sekrety Janusza Korczaka. W niedziel´ Targi odwiedzà Joanna
Olczak – Ronikier, autorka ksià˝ki Korczak. Próba biografii (28.10, g.11, A34) oraz Beata Ostrowicka
promujàca ksià˝k´ Jest taka historia. OpowieÊç o Januszu Korczaku (28.10, g.13, B90).

International Exhibition
and Convention Centre

Opening in 2014!
www.targi.krakow.pl ⓦ www.expo.krakow.pl
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