
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła 
i ciepła rodzinnej atmosfery, 

a  Nowy Rok 2012 niósł ze sobą szczęście i pomyślność…
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Na konkurs wpłynęło 25 prac. Opowiadania 
kryminalne napływały nie tylko Piekar Śląskich,
ale także z odległych miast Polski, jedna praca
wpłynęła z Francji.
W dniu 8 grudnia 2011 roku jury konkursowe w składzie:
Mariusz Czubaj – przewodniczący
Elżbieta Szreter – członek
Bożena Mularczyk – członek
Artur Madaliński – członek
dokonało oceny prac i wyłoniło zwycięzców:
I miejsce Sławomir Kosmala z Łodzi za pracę 
pt. „W obronie koniecznej”
II miejsce Anna Karnas z Olsztyna za pracę 
pt. „Łowca, czyli dam grosik za myśli Łapy”
III miejsce Jakub Paluszek z Piekar Śląskich 
za pracę pt. „Świerszcz”
Jury przyznało także dwa wyróżnienia dla:
Anny Gratkowskiej-Karolak z Radziejowic
Lidii Michalskiej z Wodzisławia Śl.
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez 
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Pana 
Stanisława Korfantego, który objął honorowy
patronat nad Konkursem. Gratulujemy  Laureatom!
Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za
udział i zapraszamy do kolejnego Konkursu
Literackiego już za rok.

Rozstrzygnięcie IV Konkursu Literackiego
o Złotą Stalówkę Prezydenta Miasta Piekary
Śląskie na opowiadanie kryminalne
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Szanowni Państwo, Sprawcy i Podejrzani!

Powieść kryminalna przeżywa złote chwile. O krwawej literaturze dyskutują
już nie tylko fani; stała się ona przedmiotem znaczących opracowań naukowych;
kwitnie „turystyka kryminalna”, gdy podąża się śladami bohaterów
„Millennium” lub „Kodu Leonarda da Vinci”. Znakiem tych – znakomitych – dla
kryminału czasów są także konkursy literackie ze zbrodnią i dreszczykiem w roli

głównej. Władzom miasta oraz bibliotece w Piekarach Śląskich należy pogra-
tulować pomysłu, by właśnie tę odmianę literatury uczynić bohaterką
konkursu. 

Przede wszystkim należy jednak podziękować Sprawcom: tym wszystkim,
którzy zdecydowali się wziąć udział w tym wydarzeniu, w szczególności zaś –

finalistom. Paleta przedstawionych pomysłów była szeroka: mieliśmy więc
zarówno tradycyjne opowiadania detektywistyczne, jak i utwór utrzymany w sty-

listyce „czarnego kryminału”. Były elementy żartu i humoru oraz gra operacyjna
kontrwywiadu. Niezależnie od tego, czy pomysły udało się w pełni zrealizować, zwy-
cięzcami mogą czuć się wszyscy: podróże z Waszymi bohaterami świadczą 
o autorskiej wrażliwości i wyobraźni oraz przemawiają na Waszą korzyść.

Jako się jednak rzekło, jesteście nie tylko Sprawcami, ale i Podejrzanymi.
Podejrzewam Was o to, że raz rozsmakowawszy się w pisaniu kryminałów, nie spo-
czniecie na laurach, o czym myślę z niepokojem, bo po cóż  mi – oraz wszystkim
znajomym po piórze - konkurencja? Możecie więc być pewni, że jeśli w zimowy wie-
czór usłyszycie za sobą  śnieg skrzypiący pod czyimiś butami lub w świetle latarń
dostrzeżecie cień, nie będzie to przypadek...

Póki co jednak – świętujcie. A świadków proszę słowami Stephena Kinga:
„Powitajcie ich oklaskami!”

Serdeczne pozdrowienia przesyłają – 

Mariusz Czubaj oraz profiler Rudolf Heinz

Warszawa, 13 grudnia 2011
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W dniach od 20 do 23 października br.  gościliśmy
na Targach Książki, które odbywały się w katowic-
kim Spodku. 

Inicjatywa, której organizatorem było Expo Silesia,
Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice to znaczące wydarzenie dla
regionu, promujące czytelnictwo, pełne ciekawych inicjatyw 
i spotkań z twórcami. Dzięki zaangażowaniu Biblioteki swoje
miejsce miały tam Piekary Śląskie, które staraliśmy się zapre-
zentować jak najlepiej. Chyba się udało! W bogatej ofercie pro-
mującej czytelnictwo znalazły się zaprojektowane  przez bibliote-
karzy okolicznościowe kartki zachęcające do czytania; można
było je wysłać za darmo z Bibliotecznej Poczty usytuowanej przy
naszym stoisku. Piekarską ekspozycję licznie odwiedzali czytelni-
cy (także z Piekar Śląskich), wydawcy i ludzie kultury, a wśród
nich Sonia Draga, Ireneusz Dudek, Katarzyna Enerlich, Marta
Fox, Aleksandra Jakubowska, prof. Roman Kalarus, Kazimierz
Kutz, prof. Jan Malicki, Małgorzata Szejnert i wielu innych. 

Wśród gości nie zabrakło także Prezydenta Piekar Śląskich
pana Stanisława Korfantego, który uczestniczył w ceremonii
otwarcia Targów Książki Katowice 2011.  Udało nam się prze-
prowadzić wywiad z Katarzyną Enerlich, Małgorzatą Szejnert 
i Martą Fox. Zapisy tych rozmów zamieszczamy na kolejnych
stronach BiblioFana. Zebraliśmy też wiele pamiątkowych wpisów
do naszej Kroniki Biblioteki. Na następnej stronie publikujemy
niektóre z nich.

Nasza Biblioteka 
na Targach Książki Katowice 2011
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Goście Katowickich Targów
Książki przy naszym stoisku

Aleksandra Jakubowska na Targach promowała 
swoja najnowszą książkę pt. Najpiękniejsza

Osobiste spotkanie 
z Irkiem Dudkiem 
było wielką przyjemnością

Agnieszka Strzemińska 
z Radia Katowice przy pracy

5



Małgorzata Kocek: Znana jest Pani z tzw. patriotyzmu pisar-
skiego. Dlaczego popiera Pani i promuje polska literaturę
współczesną? W bibliotekach, trudno powiedzieć, by była roz-
chwytywana, a na listach bestsellerów panoszy się literatura
obcojęzyczna oczywiście w polskim tłumaczeniu.
� Katarzyna Enerlich: Właśnie nad tym ubolewam. Wydawcy
łatwiej jest wydać książkę, którą trzeba tylko przetłumaczyć 
i dodać, że została wydana np. w pięciu językach. Natomiast pol-
scy autorzy na pewno piszą fajne książki, wartościowe. Sama
również bardzo dużo czytam. Są to książki różnego rodzaju 
i marzy mi się tak na poważnie, jak to mawiał Mikołaj Rej, że
„Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Polacy nie gęsi, bo mają
swoją, fajną literaturę i wcale nie trzeba przywozić powieści,
które dzieją się w zupełnie innych realiach, innej kulturze.
Bywają takie wydawnictwa, książki, że jak ja to czytam to często
nie wiem o co chodzi. Jest to sprzeczne z moją kulturą i oczeki-
waniami wobec książki. Polskie książki są po prostu nasze, rodzą
się tu, w tym kraju, mają takie swoje smaczki. Pięknie jeśli doku-
mentują, ocalają choćby Polskę w jej urokach. Bardzo lubię książ -
ki Olgi Tokarczuk, gdzie przewija się Kotlina Kłodzka w lokal-
nych klimatach, która jest miejscem absolutnie miłym, wręcz
magicznym. Tego mi nie zapewni pisarz obcokrajowiec. Moja
wierność polskiej książce, polskim realiom, polskiemu językowi
wypływa z tego, że książka przetłumaczona nie jest do końca ści-
śle autorska, jest w połowie pisarza, a w połowie tłumacza. Jako
czytelniczka jestem wierna polskiej literaturze, traktując litera-
turę zachodnią jako inspirację. Polska jest naprawdę fajna, trze-
ba ją docenić. To apel do czytelników z Piekar Śląskich.

Małgorzata Kocek: „Katarzyna Enerlich znowu wpasowuje
się w mentalność ludzi, ich codzienność, pokazuje co nas dzieli”
to słowa o Pani twórczości znalezione na jednym z blogów. Proszę
powiedzieć, czy Pani pisarstwo to całkowita fikcja literacka, czy
jednak coś z faktów znanych, czy też zaobserwowanych. Wszak
pisarstwo reporterskie nie jest Pani obce – pracowała Pani 
w mediach lokalnych i regionalnych, w szkole, w Domu Kultury,
w TV i radiu.
� Katarzyna Enerlich: I chyba to przeszło na książki, bo skoro
życie jest takie frapujące i pełne niespodzianek, to życie pisze naj-
lepsze scenariusze, a nie fantazja autora. W moich książkach
jestem wierna prawdzie, sytuacjom, które zdarzyły się naprawdę.
To jest ta pestka prawdy, którą potem opatruję fikcją. Bawię się
tym dowolnie, mam takie prawo jako pisarka, czego nie mogła-
bym zrobić jako dziennikarka, bo wtedy prawda musi być jedyna,
rzetelna a to jest bardzo trudne. Teraz więc pozwalam sobie kon-
fabulować, przy czym każda książka inspirowana jest absolutną
prawdą, prawdziwym wydarzeniem, przez które przeszedł jakiś
mój czytelnik, bądź czytelniczka. Większość sytuacji z moich ksią -

żek to są takie, które przysłali moi czytelnicy bądź opowiadali mi
o tym na spotkaniach autorskich. Po jednym ze spotkań z czytel-
nikami powstała książka „Czas w dom zaklęty”, jako niemal bez-
pośrednia relacja z życia w pewnym domu naznaczonym nienawi-
ścią sąsiadki. Jest to historia wzięta żywcem z życia. Tak samo
książka „Kwiat Diabelskiej Góry”, opowieść znajomego człowieka
o pewnej historii, złej wróżbie, która zdarzyła się naprawdę. Ja,
żeby to sprawdzić pojechałam do niewielkiej wsi mazurskiej, żeby
spotkać się z autochtonami pamiętającymi tę dziwną historię,
która w dzisiejszym świecie nie miałaby racji bytu. I ta historia
zaważyła na losach mojej głównej bohaterki, tak chciałam, żeby
się stało w mojej powieści. Do tego doszły pewne konfabulacje, ale
oparte na tym rusztowaniu prawdy. Nie trzeba naprawdę posiłko-
wać się fikcją,  skoro życie jest takie fajne.

Małgorzata Kocek: W opinii naszych bibliotecznych czytelni-
ków Pani książki mają w sobie dużą dawkę mądrości, a także
nadziei, że każdy człowiek może zmienić coś w swoim życiu. Skąd
w Pani twórczości i Pani samej tyle tzw. życiowej mądrości?
� Katarzyna Enerlich: To wypływa z moich osobistych doświad-
czeń. Każde doświadczenie czegoś uczy. To jest ta mądrość, którą
wyniosłam ze spraw, które początkowo wydawały się bardzo
trudne np. moment, kiedy straciłam pracę, a opisałam to 
w „Prowincji pełnej marzeń”. Mówię otwarcie, że to była dla
mnie trauma i przeżycie na wiele miesięcy, kiedy skazana byłam
na bezrobocie. Dzisiaj wiem, że kiedy straciłam tę pracę to sobie
postanowiłam, że skoro nie będę pisać artykułów będąc dzienni-
karką, to będę pisać książki. Dzisiaj wiem, że gdybym nie straci-
ła tej pracy i nie musiała przeżyć wręcz lat bezrobocia, które 
w małym mieście wygląda zupełnie inaczej niż w dużym, to pew-
nie nie byłoby moich książek. Każde doświadczenie jest potrzeb-
ne, czegoś uczy i chciałabym mówić to tym, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji, by na moment o tym zapomnieli i mieli świa-
domość, że każde doświadczenie jest potrzebne, czegoś uczy. To,
że czytelnicy mówią o życiowej mądrości to jest mi bardzo miło,
że tak to odbierają i zawsze sobie
dodaję, że nie byłoby mnie,
gdyby nie moi czytelnicy.

Małgorzata Kocek: Jaki jest
pomysł na kolejny bestseller
Katarzyny Enerlich?,  czy też
związany będzie z uroczą pro-
wincją pełną marzeń?
� Katarzyna Enerlich: Akcję
kolejnej książki wyniosę trochę
poza prowincję. Nie będzie się
odbywała na prowincji, może tro-
chę na początku, bo mam umowę
z samą sobą, że te Mazury
zawsze będą obecne w mojej
twórczości. Szczycę się tym, że
tam mogę mieszkać, tam się uro-
dziłam i tam jest moje miejsce do
życia i zachwytu nad światem.
Chciałabym, żeby ten zachwyt
nad światem trwał jak najdłużej,
a nową książkę wynoszę do więk-
szego miasta. Akcja będzie się
działa w Toruniu. Będzie to ksi-
ążka trochę bardziej sensacyjna
niż dotychczasowe. Nie chciała-
bym zdradzać wszystkich szcze-
gółów. Chciałabym zostawić czy-
telnika z lekkim drżeniem i stra-
chem. Mimo, że będzie to książka
trochę inna, to i tak będę wierna
temu, że musi tam być jakaś mi -
łość i zachwyt nad detalami.
Chciałabym, żeby ta książka
została również tak ciepło przy-
jęta, jak dotychczasowe. �

Wywiad z Katarzyną Enerlich
przeprowadzony na Targach Książki Katowice 2011
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Aleksandra Zawalska-Hawel: Ukazała
się Pani najnowsza książka pod tytułem
„Dom żółwia. Zanzibar”,  jakie są Pani
wrażenia z pobytu na Zanzibarze?
� Małgorzata Szejnert: To nie są wrażenia
jednorodne. To są wrażenia bardzo pomie-
szane dlatego, że Zanzibar jest co prawda
piękną wyspą, ma cudowne zachody sło-
ńca, piękne plaże, ale dramatyczna histo-
rię. Ja właściwie mniej się interesowałam
tymi plażami i zachodami słońca. Głównie
interesowałam się tam historią, która
ciągle jak gdyby trwa. Głównym drama-
tem Zanzibaru było niewolnictwo tzn.
handel niewolnikami, który prowadzili
głównie Arabowie i to wywołało tak wiel-
kie napięcie w późniejszej historii
Zanzibaru między czarną ludnością 
a Arabami, co skończyło się rewolucją 
w połowie XX wieku tj. w 1964 r. i wpro-
wadzeniem tam rządów socjalistycznych,
które trwały  prawie 30 lat. To, co dzisiaj
obserwujemy na Zanzibarze, który wyda-
wałoby się jest takim rajem, to ciągle skut-
ki tej historii handlu niewolnikami. Okres
rewolucji i rządów socjalistycznych był
bardzo ciężki, był to okres braku towarów,
donosów, podsłuchów. Wszystko to wiąże
się z systemem rządów jednopartyjnych.
To nie jest takie cudowne, słodkie miejsce.
Daje wiele do myślenia, ale przez to jest
bardziej interesujące.

Aleksandra Zawalska-Hawel: Czy
Zanzibar to taki klucz do zrozumienia
Afryki?
� Małgorzata Szejnert: Na pewno nie jest
dzisiaj kluczem do Afryki. Można powie-
dzieć, że w XIX w. Zanzibar był kluczem
do Afryki. Dlatego, że z Zanzibaru starto-
wali wielcy odkrywcy np. Livingstone 
i można powiedzieć, że to był dosłownie
klucz do Afryki. Kluczem do tego co się
działo w Afryce był Zanzibar także w okre-

sie niewolnictwa, handlu niewolnikami.
Potem rola Zanzibaru malała. Nie można
mówić, że jest on teraz kluczem do Afryki,
do poznania Afryki. Myślę, że są inne
kraje, dużo ważniejsze.

Aleksandra Zawalska-Hawel: Skąd tytuł
Pani ostatniej książki „Dom żółwia”?
�Małgorzata Szejnert: Pobyt w Afryce rozpo-
czął się od spotkania z takim wielkim żółwiem
zielonym, którego zobaczyłam pod wodą,
kiedy tam nurkowałam. Zaczęłam się intere-
sować żółwiami i okazało się, że te żółwie mają
bardzo interesującą drogę życiową. Żółwica
składa jaja tylko w miejscu, gdzie się sama
wykluła z jaja i czasami odbywa ogromną pod-
róż, by wrócić na miejsce gdzie się wykluła. Ja
sobie zdałam sprawę, że żółwica nie bardzo
ma możliwość złożenia jaja dlatego, że plaże są
tak pełne ludzi, pobudowano tyle hoteli, tyle
murów, jest tyle ograniczeń dla tego natural-
nego życia żółwi, że one stają się bezdomne.
Stąd dom żółwia. To tytuł trochę taki ironicz-
ny, że żółw ma dom na grzbie-
cie, a właściwie nie ma już
domu w przestrzeni. I tak się
zaczęłam interesować żółwiami
i zaczęłam interesować się rów-
nież tym, co w ogóle dzieje się
na Zanzibarze i stwierdziłam,
że jest to temat bardzo ciekawy.

Aleksandra Zawalska-
Hawel: Czy doszukała się
Pani polskich akcentów  na
Zanzibarze?
� Małgorzata Szejnert:
Polskie akcenty są wszędzie,
gdzie by nie trafić. W jaki
sposób do nich dotarłam?
Przede wszystkim wyjecha-
łam na Zanzibar do Polki,
która ma tam dom. To jest
pierwszy polski akcent. To

jest oczywiste, że jeżeli Polka ma dom na
Zanzibarze, to zna innych Polaków w tym
rejonie. To był taki klucz towarzyski. Ale
niezależnie od tego są ludzie w historii
Zanzibaru, Polacy.  Sienkiewicz napisał
wspaniały reportaż z Zanzibaru 
w „Listach z Afryki”. Jeden z najciekaw-
szych tekstów z Zanzibaru, jaki mi się zda-
rzyło czytać, był bardzo przenikliwy; od
prof. Rzewuskiego, który jest afrykanistą
dowiedziałam się o niezwykłej postaci
Henryka Jabłońskiego, polskiego poety
romantycznego, który był konsulem
Francji na Zanzibarze. W różny sposób te
wiadomości się uzyskuje. Niektóre wręcz 
z Internetu. Polacy prowadzą interesy na
Zanzibarze, budują tam hotele i już nie ma
takiej bariery finansowej, jak kiedyś.
Polaków można zastać wszędzie.

Aleksandra Zawalska-Hawel: Czy
kocha Pani Ślązaków?
� Małgorzata Szejnert: Nie wiem czy to nie
jest za wielkie słowo. Na pewno ich lubię i na
pewno ich szanuję. Zawsze bardzo mnie inte-
resowali. To, że napisałam „Czarny Ogród”,
to wynikało w dużej części z mojej ciekawo-
ści. Ja byłam bardzo ciekawa Śląska. Miałam
wrażenie, że Polacy bardzo mało o Śląsku
wiedzą, bo ja sama mało wiedziałam, a w
końcu należałam do tej grupy ludzi, która
była nie najgorzej poinformowana.
Pracowałam jako reporterka, a wiedziałam
bardzo mało. Od tego się zaczęło: nie od miło-
ści, a z czystej ciekawości.

Aleksandra Zawalska-Hawel: Z tym
większą przyjemnością odwiedza Pani
Katowice?
� Małgorzata Szejnert: Tak, z wielką
przyjemnością. Mam tu wspaniałe oparcie.

Aleksandra Zawalska-Hawel: Będzie
Pani wracała na Zanzibar?
� Małgorzata Szejnert: Nie, mam absolut-
nie dosyć. Będę wracała na Śląsk, a nie do
Zanzibaru.

Aleksandra Zawalska-Hawel: A ile
podróży Pani odbyła?
� Małgorzata Szejnert: Trzy. Ostatnia była
koszmarna z powodu okresu tzw. blackoutu.
Przez 3 miesiące na Zanzibarze w ogóle nie
było prądu, a jak wiadomo tam jest gorąco.
Wyspa tropikalna, na której nie ma chłodze-
nia,  to jest po prostu koszmar. Oczywiście
były tam generatory, ale nie były one w sta-
nie zaspokoić potrzeb, a poza tym potwornie
śmierdziały. Ten pobyt na wyspie był właści-

wie koszmarem.            �

Małgorzata Szejnert:

lubię Ślązaków, 
będę wracała na Śląsk
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Małgorzata Kocek: W jednym z wywia-
dów powiedziała Pani, że pisanie dla mło-
dzieży jest skomplikowane, a dla dzieci –
to trzeba jak dla dorosłych, ale jeszcze
lepiej, dlaczego?
� Marta Fox: Po pierwsze: dzieci są bardzo
wymagające. Po drugie: trzeba znać ich psy-
chikę, a trudno dorosłemu przestawić się na
dziecięce myślenie.  Marzę, by napisać ksi-
ążeczkę dla dzieci i jakoś mi to nie wychodzi.
Miałam nadzieję, że uda mi się, kiedy zosta-
nę babcią. Jestem - i w niczym mi to nie
pomaga. Może sobie zakodowałam, że ksi-
ążka dla dzieci  powinna być tak genialna, jak
Mały Książę. Chciałabym, aby miała wiele
warstw, by rozumiało ją dziecko i by dorosły
odczytał z niej warstwę filozoficzną.

Małgorzata Kocek: Jedną z pierwszych
książek napisała Pani z myślą o nieczyta-
jącej córce. Czy moc Pani słowa zadziała-
ła? Czy dziś córka czyta książki?
� Marta Fox: Wtedy moja córka miała 
13 lat i była na etapie gapienia się w tele-
wizor i absolutnej niechęci do lektur. Nie
chciała przeczytać nawet Naszej szkapy .
Tak, tę pierwszą młodzieżową powieść
„Batoniki Always…” napisałam z myślą o
niej i dla niej. Ona była prototypem boha-
terki. Potem napisałam jeszcze kolejne
części przygód Agatona-Gagatona. Nie
zdradzałam tam sekretów moich dzieci,
wymyśliłam fabułę, ale pisząc, brałam pod
uwagę to, jakby zachowały się moje córki
w tej wymyślonej sytuacji.  Agatka, która
czytać nie chciała, skończyła filologię pol-
ską. Mało tego: po studiach zaczęła praco-
wać w bibliotece, w oddziale dla dzieci i
młodzieży. Podczas studiów, żartobliwie
zadawała sobie pytanie, po co studiuje filo-
logię, skoro w przyszłości chce mieć zakład
strzyżenia psów. Pocieszałam ją, że może
być panią magister i mieć psi salon.

Przecież studia dzienne to nie jest tylko
uczenie się, ale i sposób na życie, na kszta-
łtowanie osobowości.  Mam fajne i mądre
córki. Starsza była typem kujonka, więc
skończyła dwa fakultety i zrobiła doktorat.
Teraz obie wychowują synów. I ciągle lubią
czytać. Agatka lubi „normalne” książki,
powieści psychologiczno-obyczajowe,
szwedzkie kryminały. Magda już wydała
powieść. Teraz w druku jest kolejna.  

Małgorzata Kocek: Od tego momentu
minęło wiele czasu. Dlaczego Pani pisze? Co
Panią inspiruje do aktywnego pisarstwa?
� Marta Fox: Lubię obserwować i słuchać.
Przyciągam ludzi, którzy mi opowiadają
swoje historie. Mam empatyczną naturę.

Magda, która jest psychologiem, mówi, że
gdybym weszła do autobusu pełnego ludzi
i byłby tam pijak, to na pewno podszedłby
do mnie i opowiedział, jak żona go nie
rozumie. Kontakty z ludźmi bywają dla
mnie inspiracją. Życie pisze dobre scena-
riusze. Piszę także dlatego, by siebie
poznać. Pisanie bywa terapią. Dziś mogę
powiedzieć, że pisanie to moje zawodowe
życie. To zawód i pasja. Do pracy mam nie-
daleko, z sypialni do gabinetu. Dobrze mi
z myślą, że nie chodzę do pracy za karę.

Małgorzata Kocek: Czy w dobie
Internetu i e-booków dostrzega Pani
zagrożenie dla słowa drukowanego?
� Marta Fox: E-booki i audiobooki trochę
ograniczą czytanie tradycyjnych książek,
ale przecież słuchanie i czytanie z czytni-
ków, to też czytanie, więc nie widzę zagro-
żenia. Ja też czytam z elektronicznego czyt-
nika, bo to bardzo wygodne w podróży.
Mogę sobie wgrać i sto książek. W samo-
chodzie podczas długiej trasy włączam
powieść w dobrej, aktorskiej interpretacji

lub muzykę, by nie słuchać reklamowej
sieczki w radiu, Myślę, że osoby lubiące sze-
lest kartek i zapach papieru będą czytać
tradycyjnie. Mój zięć, który jest biznesme-
nem i dużo podróżuje, wysłuchał ostatnio
kilku powieści Balzaka. Wątpię, by zabrał
w podróż tradycyjnie wydaną książkę.
Może więc czytelników przybędzie?

Małgorzata Kocek: Co chciałaby Pani
przekazać wszystkim odwiedzającym
katowickie Targi Książki?
� Marta Fox: Kiedy widzę ludzi, którzy
zrezygnowali z gapienia się w telewizor 
i przyszli na targi książki, kiedy patrzę na
matki i tatusiów z małymi dziećmi, to
czuję, że świat żyje i kręci się właściwie.
To dla mnie, pisarki i czytelniczki, spędza-
jącej dni na półkach z książkami i przy
biurku, wielce satysfakcjonująca sytuacja.
Chciałoby się zawołać: czytelnicy wszyst-
kich krajów, łączmy się! Serdecznie
pozdrawiam czytających. Czytanie to
przecież sposób na poznawanie innych 
i rozumienie bliskich.                                   �

Marta Fox:

Czytelnicy wszystkich
krajów, łączmy się!

8


