INFORMATORIUM
NR 1 (4) 2019

WPROWADZENIE

Od ostatnich CHEŁMŻYŃSKICH SPOTKAŃ
Z KRYMINAŁEM minęło już sześć miesięcy, zatem najwyższy czas na pierwsze spotkanie
w 2019 roku.
Imprezie, jak we wszystkich dotychczasowych
jej edycjach, partnerują: Burmistrz Miasta Chełmży, a także Towarzystwo Przyjaciół Chełmży oraz
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Juliana Prejsa w Chełmży. Za tę „stałość w uczuciach” składam serdeczne podziękowania.
Ogromnie cieszy fakt, że zainicjowane przeze
mnie spotkania odbywają się cyklicznie, że chełmżanie oraz okoliczni goście nie zawodzą i szczelnie
wypełniają Miejską Izbę Muzealną, chcąc spotkać
się oko w oko z kolejnymi autorami kryminałów.
To właśnie dzięki Wam, Drodzy Czytelnicy, spotkania te mają sens.
Bieżąca impreza jest czwartą z kolei, natomiast
następne, V Chełmżyńskie Spotkanie z Kryminałem, odbędzie się w lipcu w ramach Dni Chełmży.
Będzie to pierwszy, mały jubileusz, dlatego już teraz na nie serdecznie zapraszam, a dla tych, którzy nas wówczas odwiedzą przygotowywane są
drobne upominki.
Dariusz Łubkowski

TYM RAZEM DEBIUTANT

Gościem specjalnym IV Chełmżyńskich Spotkań z Kryminałem był MICHAŁ P. KADLEC i właśnie jemu poświęcony
został nr 4 INFORMATORIUM.
Spotkanie odbyło się 25 kwietnia 2019 r. w Miejskiej Izbie Muzealnej mieszczącej się na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży.
W ramach naszych spotkań po raz pierwszy gościliśmy debiutanta, który niedawno wydał swój zbiór opowiadań
kryminalnych. Zbiór ten, nie tylko dla sympatyków gatunku, ale również dla miłośników naszego regionu, stanowi niezwykle interesującą podróż po grodzie Kopernika, gdyż akcja poszczególnych historii rozgrywa się w różnych miejscach
Torunia.
Gratulujemy Autorowi ciekawej antologii i z niecierpliwością oczekujemy na zapowiedzianą debiutancką powieść.
Dariusz Łubkowski
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NOTKA
BIOGRAFICZNA

Debiutancki zbiór opowiadań kryminalnych

Fot. Lech Kadlec

Kilka słów o…
Urodził się 9 czerwca 1987 roku w Toruniu.
Twórca bloga Po Toruniu (2014), copywriter,
a okazjonalnie fotograf. Jego zdjęcia ukazują się m.in. w książkach regionalnych i broszurach historycznych. Stypendysta Miasta Torunia
w dziedzinie kultury (2018). Miłośnik kotów, historii oraz jazdy na rowerze. Gdy nie pisze, nie
fotografuje i nie je pizzy, nałogowo czyta kryminały, thrillery i powieści sensacyjne. Zbiór opowiadań „Martwi głosu nie mają” (2018) to jego
debiut literacki.
O pierwszej swojej książce mówi tak:
„Każde opowiadanie, to inna, niezależna historia. Łączą je jedynie pojedyncze postaci oraz
miejsce akcji, czyli Toruń. Zresztą Toruń, jest tu,
swego rodzaju, cichym bohaterem, obserwatorem przyglądającym się zbrodniom. Przy czym,
każde opowiadanie rozgrywa się w innych częściach miasta.”
Michał P. Kadlec

(2018)
Zaprezentowana okładka książki pochodzi
ze strony internetowej Michała P. Kadleca
https://mpkadlec.blogspot.com/

Fragmenty recenzji wybrane
przez Autora
„Martwi głosu nie mają” to bardzo udany debiut, który
mogę polecić wszystkim miłośnikom opowiadań i powieści
kryminalnych!”
- Damian Pełkowski, http://damianooczyta.blogspot.com/
„(...) dla każdego miłośnika kryminału to prawdziwa uczta.”
- Tomasz Kosik, http://www.czyt-nik.pl/
„Zbrodnie w opowiadaniach Kadleca zdają się być tylko
przyczynkiem do opowiadania o przeszłości, tej dalszej (…),
jak i tej nieodległej” - Hanna Wittstock, Gazeta Pomorska
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najbliższej wywiadówce wychowawczyni odniosła się do
tekstu. Powiedziała mojej mamie, że chyba za dużo oglądam telewizji, bo mam zbyt wybujałą wyobraźnię. To
przykład tego, jak zły nauczyciel może podciąć skrzydła.
Po tylu latach trudno mi przesądzić, czy głos belferki był
decydujący, czy zaważyło coś innego, ale na długie lata
dałem sobie spokój z pisaniem. Wróciłem do tego już jako
dorosły człowiek, który ma swój gust literacki. A dlaczego kryminały? Wynika to z moich upodobań czytelniczych
i krążących po głowie zbrodniach. (śmiech) I masz rację,
Toruń stał się zagłębiem doskonałych kryminalistów, którym kiedyś chciałbym dorównać.
Gość specjalny IV ChSzK Michał P. Kadlec (z prawej),
podczas rozmowy z prowadzącym spotkanie
Dariuszem Łubkowskim (z lewej)
Fot. Marcin Seroczyński

CZĘŚĆ I: PYTANIA DOTYCZĄCE AUTORA
Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Od pięciu lat prowadzisz autorskiego bloga Po Toruniu. Jak doszło do jego powstania i czego on dotyczy?
Michał P. Kadlec (M.P.K.): Blog powstał spontanicznie
i z początku tekst miał być jedynie dodatkiem do zdjęć.
Chciałem pokazywać Toruń przez pryzmat moich fotografii, ale wraz z rosnącą liczbą odwiedzających i głosami,
jakie od nich płynęły, postanowiłem to zmienić. Nie ukrywam, że również zacząłem odczuwać większy apetyt na
poznawanie dziejów Torunia, czego efektem jest obecny
kształt bloga. A czego dotyczy? Torunia, oczywiście. Piszę o historii miasta przez pryzmat konkretnych miejsc:
domów, pomników, budynków cywilnych i wojskowych.
I chociaż bardzo dużo uwagi poświęcam przeszłości, nie
stronię od teraźniejszości, czego dowodem może być chociażby cykl wpisów poświęconych toruńskim muralom.
D.Ł.: Skąd wziął się pomysł na pisanie i dlaczego wybrałeś właśnie kryminały? Konkurencja jest spora,
w samym Toruniu jest kilku znakomitych autorów, więc
dlaczego właśnie ten gatunek?
M.P.K.: Gdy tak o tym myślę, dochodzę do wniosku, że już
w pierwszych latach podstawówki zaczęła we mnie kiełkować potrzeba pisania. Już wtedy tworzyłem coś, co przy
dużej fantazji i jeszcze większej dobrej woli, można nazwać opowiadaniami. Pamiętam, że mając dziesięć, może
jedenaście lat wyprosiłem mamę, aby kupiła mi taki duży
plakat z kosmitą. Już wtedy byłem wiernym fanem serialu
„Z archiwum X”, więc taki plakat idealnie pasował do pokoju małego Foxa Muldera. W każdym razie, w piątej klasie nauczycielka od polskiego zadała nam napisanie krótkiej fabuły i wymyśliłem historię o kosmicie, który schodzi
z plakatu i towarzyszy mi, gdy jestem sam w domu. Na

D.Ł.: Kto jest Twoim ulubionym pisarzem tego gatunku?
Dotarły do mnie informacje, że miałeś okazję osobiście
się z nim spotkać. Jak do tego doszło?
M.P.K.: Moim ulubionym Autorem jest Lee Child, chociaż
nie tworzy on kryminałów, a raczej powieści sensacyjne. Childa miałem okazję zobaczyć dokładnie rok przed
moim spotkaniem autorskim w Chełmży. To było kilka dni
po tym, jak oddałem do Wydawnictwa zbiór opowiadań:
Martwi głosu nie mają. Miałem więc chwilę na to, aby zebrać siły przed całym procesem wydawniczym. Wsiadłem
więc w autobus (tak jak robi to Jack Reacher) i pojechałem do Warszawy. Miło było zobaczyć i posłuchać ulubionego Autora. Miałem też ze sobą książkę do podpisu, którą wybrałem nieprzypadkowo – był to zbiór opowiadań
„Adres nieznany”.
CZĘŚĆ II: PYTANIA DOTYCZĄCE TWÓRCZOŚCI
Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Czy w dzisiejszych czasach
trudno jest wydać pierwszą książkę? Jak to było w Twoim przypadku?
Michał P. Kadlec (M.P.K.): Mówią, że nie jest łatwo wydać
pierwszą książkę, a tym bardziej jeśli jest to zbiór opowiadań. Dlatego myślę, że miałem dużo szczęścia, a może
czuwa nade mną Anioł Stróż z menadżerską smykałką...
Z Martwymi... zapukałem tylko do jednych drzwi – oddzielały korytarz od gabinetu dyrektora Wydawnictwa
Naukowego UMK. To było w marcu 2018 roku. Miałem
ze sobą wydrukowane tylko trzy opowiadania – to była
taka próbka mojej literatury, ale od początku była mowa
o dziesięciu opowieściach. Pan Dyrektor oznajmił, że mają
w Wydawnictwie miłośnika kryminałów, który chętnie zapozna się z tekstami. Na odpowiedź nie czekałem długo.
Po dziesięciu dniach dostałem maila z informacją, że Wydawnictwo podejmuje się wydania mojej książki. To był
fantastyczny dzień, ale jednocześnie zrodziły się obawy
związane z tym, czy moje historie spodobają się Czytelnikom. Ale takie wątpliwości towarzyszą chyba wszystkim
autorom, a przynajmniej powinny, żeby nie wpaść w samozachwyt. (śmiech)
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D.Ł.: Dlaczego rozpocząłeś swoją przygodę z pisaniem
od zbioru opowiadań, a nie od powieści?
M.P.K.: Powody były dwa. Pierwszy to taki, że lubię krótkie
formy, zarówno jako czytelnik, jak i twórca. Wielu pisarzy
zaczynało właśnie od opowiadań, chociażby Raymond
Chandler, czy Robert Małecki, którego pierwszy tekst pojawił się w zbiorze „Kryminalna Piła. Błąd w sztuce”. Drugi
powód, był może decydujący – jeszcze wtedy nie czułem
się na siłach, aby stworzyć powieść. Zbiór opowiadań jest
więc taką literacką rozgrzewką, przed „pełnometrażowym” debiutem.

wojnami” Katarzyny Kluczwajd czy „Policja Państwowa
w Toruniu” Bolesława Sprengla.

D.Ł.: Nietypowość jednego z opowiadań polega na tym,
że jesteś zarówno ich autorem, jak i bohaterem? Skąd
taki pomysł?
M.P.K.: To opowiadanie, w którym pełnię dwie role (autor
/ bohater) powstało trochę dla żartu i do końca zastanawiałem się, czy nie zastąpić go innym. Potem pomyślałem,
że skoro otworzyłem się na tyle, aby opublikować swoje
teksty, to równie dobrze mogę pokazać światu, historię,
w której jestem bohaterem. Ale zrodziło to też pewne proD.Ł.: Jak długo powstawała Twoja książka i czy kolejność blemy, bowiem do dziś zastanawiam się, czy postąpiłbym
opowiadań w zbiorze jest zgodna z kolejnością ich po- tak samo jak moje literackie wcielenie.
wstawania?
M.P.K.: Martwi... powstawali przez około rok, chociaż nie D.Ł.: Gdybyś miał zachęcić Czytelników do przeczytania
była to płynna praca. Czasem musiałem odczekać kilka Twojego zbioru, to co byś im powiedział?
tygodni, aż pojawił się pomysł na kolejną historię, innym M.P.K.: Powiedziałbym to, co z tyłu okładki umieścił Wyrazem zostawiałem zaczęty tekst i wracałem do niego dawca: te historie Was zmienią, prawdopodobnie na
po wielu dniach. I faktycznie, opowiadania powstawały gorsze. A tak zupełnie serio: w swych opowiadaniach staw kolejności, w której są w książce. Wyjątkiem jest tu rałem się pokazać różne oblicza zbrodni. Toruń w MarKredyt zaufania czyli trzeci tekst. Powstał prawie na koń- twych... znacząco odbiega od pocztówkowego obrazu
cu, ponieważ zastąpił zupełnie inną opowieść, która te- spokojnego miasta nad Wisłą. Jest tu dużo brudu i zła,
matycznie zbyt zbliżyła się do tytułowego opowiadania które tak naprawdę drzemie w każdym z nas. Po prostu
Martwi głosu nie mają, a od początku zależało mi na róż- większość trzyma swoje potwory w zamknięciu. Ale te
opowiadania są właśnie o tych nielicznych, którzy stracili
norodności.
kontrolę. Czasami z powodów uzasadnionych, a czasami
D.Ł.: Zbiór jest bardzo zróżnicowany. Zawiera opowiada- nie. To tyle, i tak napisałem więcej, niż powiedziałem na
nia, których akcja rozgrywa się współcześnie oraz opo- spotkaniu. (śmiech)
wiadania z gatunku retro. Które trudniej było napisać?
CZĘŚĆ III: PYTANIA PODSUMOWUJĄCE
M.P.K.: Zdecydowanie jest trudniej napisać opowiadanie
retro. Podziwiam takich Autorów jak Marcin Wroński czy
Marek Krajewski, ponieważ wykonują tytaniczną pracę Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Obecnie pracujesz nad swoją
na etapie zbierania informacji o miastach sprzed blisko debiutancką powieścią. O czym ona będzie i czy miejstu lat. Robienie researchu do opowieści retro, jest bar- scem akcji ponownie będzie Toruń?
dzo czasochłonne. Trzeba znaleźć informacje nie tylko Michał P. Kadlec (M.P.K.): To będzie powieść gangsterska,
o lokalizacjach sklepów czy restauracji, nazwach ulic, ale osadzona we współczesnym Toruniu, ale w tle pojawi się
odbudować cały świat, który w znacznej części już nie ist- zbrodnia sprzed lat. W 2001 roku ginie bez śladu najwięknieje. Tworząc opowiadania retro miałem świadomość, szy toruński paser Henryk Ostrowski. Jego szczątki zostają
że przecieram nowy szlak, bowiem nikt dotąd – czy to znalezione siedemnaście lat później. Jego syn Grzegorz,
w opowiadaniu, czy w powieści – nie ożywił międzywo- postanawia poznać prawdę i znaleźć tego lub tych, którzy
jennego Torunia. Miałem więc dodatkową motywację, zamordowali jego ojca. Zaczyna grzebać w sprawach, któaby się postarać. Myślałem: chłopie, jesteś pierwszy, więc re powinny pozostać pogrzebane. Akcja, w dużej mierze,
daj z siebie wszystko. No i dałem, a ocenę efektu końco- będzie osadzona w Toruniu, ale że nie samym Toruniem
wego, zostawiam Czytelnikom. Miałem tylko obawy, że człowiek żyje, przeniesiemy się na moment do Trójmiasta
gdybym zawalił temat, mój dziadek, który żył w tamtych i Aleksandrowa Kujawskiego. To tyle, więcej nie zdradzę.
latach w Toruniu, przyszedłby z zaświatów i zaczął mnie
straszyć. Nie przyszedł, więc albo nie miał zastrzeżeń, D.Ł.: Czego Ci życzyć na kolejne tygodnie, miesiące, lata?
M.P.K.: Dwóch rzeczy: szybkiego dokończenia powieści
albo jeszcze nie czytał. (śmiech)
i znalezienia Wydawcy.
D.Ł.: Skąd czerpałeś źródła do tych opowieści z gatunku
D.Ł.: Tego więc życzę i dziękuję za rozmowę.
retro?
M.P.K.: Przede wszystkim ze „Słowa Pomorskiego”
Z Michałem P. Kadlecem
– wszystkie numery można znaleźć na stronach Kujawrozmawiał
Dariusz Łubkowski
sko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Poza tym stare zdjęChełmża, 25.04.2019 r.
cia i książki historyczne, jak chociażby „Toruń między
Wywiad autoryzowany 09.05.2019 r.
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FOTORELACJA ZE SPOTKANIA

Fotografie: Marcin Seroczyński
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