
WPROWADZENIE
Kiedy przed kilku laty wpadłem na pomysł organizacji spo-

tkań z autorami literatury kryminalnej, miałem wiele obaw. 
Największe z nich wiązały się z frekwencją, a dokładnie             
z jej brakiem. Na szczęście okazały się one bezpodstawne, co 
mnie ogromnie cieszy.

Efektem działań wielu osób była organizacja jubileuszo-
wych X CHEŁMŻYŃSKICH SPOTKAŃ Z KRYMINAŁEM, spo-
tkań, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez kul-
turalnych w naszym mieście i są rozpoznawalne nie tylko 
w Chełmży i jej okolicach, ale również w różnych częściach 
Polski.

Pomocy w organizacji i promocji kolejnej imprezy zwią-
zanej z literaturą kryminalną, udzielili mi głównie przed-
stawiciele Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury z dyrektorem tych instytu-
cji - Arturem Stankiewiczem na czele. Za długo, by wymienić 
każdego z nich z osobna, dlatego słowa podziękowania kieru-
ję do wszystkich. Jesteście wspaniali! To zaszczyt móc z Wami 
współpracować!

Chciałbym podziękować również Wam - miłośnikom kry-
minałów za liczne uczestnictwo w Chełmżyńskich Spotka-
niach z Kryminałem. Nasze imprezy są organizowane z myślą 
o Was i bez Waszej obecności cała nasza robota nie miała-
by sensu. Mam nadzieję, że nadal będziecie wypełniali salę 
Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury po brzegi.

Dariusz Łubkowski

ZA NAMI WSPANIAŁY JUBILEUSZ!
Gośćmi jubileuszowych X Chełmżyńskich Spotkań z Kryminałem byli ROBERT MAŁECKI, ANNA ROZENBERG oraz MARCEL WOŹNIAK i to właśnie 

im poświęcony został nr 10 INFORMATORIUM.
Spotkanie odbyło się 22 września 2022 roku w sali imprezowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. Wydarzeniu towarzyszył zorganizowany na 

Facebooku biblioteki „Wakacyjny Konkurs Kryminalny”.
Imprezę otworzył Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży Artur Stankiewicz. Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza 

Chełmży Marek Kuffel.
Podczas imprezy nasi goście wzięli udział w mini konkursie, odpowiadając na pytania dotyczące zarówno swoich powieści, jak i książek pozosta-

łej dwójki pisarzy. Wspominali także poprzednie spotkania, w których uczestniczyli. W tym czasie na ekranie wyświetlano galerię zdjęć z dziewięciu 
poprzednich edycji.

Ponadto organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników spotkania kilka niespodzianek: okolicznościowe widokówki, wspaniały tort, 
szampana (bezalkoholowego) oraz znakomitą oprawę wizualną i muzyczną.

Po raz kolejny impreza zgromadziła kilkudziesięciu fanów kryminału, którzy przybyli na spotkanie ze swoimi ulubionymi Autorami. Zabawa była 
przednia!

Do zobaczenia na przyszłorocznych XI Chełmżyńskich Spotkaniach z Kryminałem.                                                                             Dariusz Łubkowski



NOTKI BIOGRAFICZNE

Fot. Pracownia Męskich Portretów
Kilka słów o…

Urodzony w 1977 roku w Łodzi. Z wykształcenia polito-
log, filozof i dziennikarz. Absolwent Akademii Bydgoskiej 
(dziś Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także 
studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Przez wiele lat pracował jako dziennikarz i redaktor Gaze-
ty Pomorza i Kujaw „Nowości” oraz kierownik redakcji tego 
dziennika w Grudziądzu. Następnie pełnił funkcję dyrektora 
Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Mia-
sta Torunia. Z końcem grudnia 2019 roku zakończył pracę  
w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o., by od stycznia 2020 
roku stać się etatowym pisarzem.

Ponadto jest prezesem zarządu Fundacji Kult Kultury             
i prowadzi warsztaty pisarskie dla „Maszyny do Pisania”.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia
• Laureat konkursów na opowiadanie kryminalne w ra-

mach Festiwalu Kryminalna Piła’2013 i Międzynaro-
dowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu w latach 
2012-2014

• Laureat plebiscytu czytelników Magazynu literacko-kry-
minalnego Pocisk na Najlepszy Debiut Kryminalny 2016 
roku za powieść Najgorsze dopiero nadejdzie (2016)

• Laureat „Złotej Karety” NOWOŚCI’2017 w kategorii 
„Kultura” za cykl kryminałów z Toruniem w tle (2018)

• Laureat nagrody „Kryminalnej Piły” za powieść Skaza, 
którą uznano za Najlepszą Polską Miejską Powieść Kry-
minalną 2018 roku (2019)

• Zdobywca wyróżnienia na Festiwalu Kryminalna War-
szawa za powieść Skaza (2019)

• Laureat Nagrody Wielkiego Kalibru na Międzynarodo-
wym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu za powieść 
Skaza (2019)

• Nominowany do nagrody „Czarnego Kapelusza” w kate-
gorii: najciekawsza postać polskiej powieści kryminalnej 
(za Bernarda Grossa bohatera Skazy) na Poznańskim Fe-

Trylogia toruńska o Marku Benerze
1. Najgorsze dopiero nadejdzie (2016)
2. Porzuć swój strach (2017)
3. Koszmary zasną ostatnie (2018)

Cykl chełmżyński o Bernardzie Grossie
1. Skaza (2018)
2. Wada (2019)
3. Zadra (2020)

Cykl o Marii Herman i Olgierdzie Borewiczu
1. Wiatrołomy (2022)

Powieści samodzielne
1. Żałobnica (2020)
2. Zmora (2021)
3. Najsłabsze ogniwo (2021)
4. Wstyd (2022)

TWÓRCZOŚĆ

stiwalu Kryminału Granda (2019)
• Laureat Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru na Mię-

dzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu za 
powieść Wada (2020)
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ROBERT MAŁECKI

ANNA ROZENBERG

Fot. Materiały Wydawnictwa HARDE

Kilka słów o…

Częstochowianka, mieszkająca od 2011 roku w Wiel-
kiej Brytanii, która zainspirowała ją literacko. Zdobywczyni 
najważniejszych polskich kryminalnych nagród literackich,           
w tym Nagrody Kryminalnej Piły za Najlepszą Polską Powieść 
Kryminalną pt. Punkty Zapalne oraz laureatka Nagrody Spe-
cjalnej im. Janiny Paradowskiej na Międzynarodowym Fe-
stiwalu Kryminału za debiut pt. Maski pośmiertne. Autorka 
świetnie przyjętych opowiadań w antologiach Czas zbrodni, 
Nikomu się nie śniło oraz Zimno Zimniej Zbrodnia.

Posiadaczka dwóch osobowości – łaknącej przygód            
w rytmie starego rocka podróżniczki i zatapiającej się                    
w lekturze kryminału miłośniczki ogrodu, kociego mrucze-
nia i aromatycznej kawy.
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Najważniejsze nagrody i wyróżnienia
• Laureatka konkursu na opowiadanie w ramach akcji 

„Kryminalne intrygi z 13th Street Universal”
• II miejsce w konkursie na bajkę „Częstochowa Bajkowa” 

(2011)
• Laureatka konkursów na opowiadanie kryminalne           

w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we 
Wrocławiu w latach 2011-2014

• Laureatka nagrody „Kryminalnej Piły” za powieść Punk-
ty zapalne, którą uznano za Najlepszą Polską Miejską 
Powieść Kryminalną 2021 roku (2022)

• Laureatka nagrody specjalnej im. Janiny Paradowskiej 
za powieść Maski pośmiertne (2022)

Cykl o Davidzie Redfernie
1. Maski pośmiertne (2021)
2. Punkty zapalne (2021)
3. Wszyscy umarli (2022)

Powieści samodzielne
1. Zawsze będziesz winna (2022)

TWÓRCZOŚĆ

MARCEL WOŹNIAK

Fot. Bartosz Pussak Photography
Kilka słów o…

Urodził się w roku 1984 w Kwidzynie, mieście znanym  
z tysiąca rond i wiklinowych myszy. Od 2003 roku jest to-
ruńskim piernikiem. Doktorant literaturoznawstwa na UMK 
w Toruniu, absolwent adaptacji scenariuszowej w Warszaw-
skiej Szkole Filmowej. Pisarz i scenarzysta. W 2022 roku 
oddał w ręce czytelników powieści na faktach Egzekutor 
oraz Rzeźnik z Lyonu. Twórca kryminałów toruńskich z Le-
onem Brodzkim: Powtórka (2017), Mgnienie (2017), Ot-
chłań (2018). Autor książek non fiction: Biografia Leopolda 
Tyrmanda. Moja śmierć będzie taka jak moje życie (2016), 
Tyrmand. Pisarz o białych oczach (2020) oraz W klinczu ze 
światem. O twórczości Leopolda Tyrmanda (2022).         

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia
• Laureat Stypendium Kulturalnego Prezydenta Torunia 

(2011, 2013, 2015)
• Laureat nagrody Książka Miesiąca Magazynu Literackie-

go KSIĄŻKI (grudzień 2016) za debiut Biografia Leopol-
da Tyrmanda. Moja śmierć będzie taka jak moje życie 
(2016)

• Laureat II nagrody w kategorii retro oraz Wyróżnienia 
Komendanta Głównego Policji w konkursie na 100-lecie 
polskiej policji za opowiadanie Granatowa cisza (2019)

• Laureat Stypendium Ministerstwa Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu (2021)

TWÓRCZOŚĆ
Trylogia toruńska o Leonie Brodzkim
1. Powtórka (2017)
2. Mgnienie (2017)
3. Otchłań (2018)

Biografie
1. Biografia Leopolda Tyrmanda. Moja śmierć będzie taka, 

jak moje życie (2016)
2. Tyrmand. Pisarz o białych oczach (2020)
3. W klinczu ze światem. O twórczości Leopolda Tyrmanda 

(2022)

Powieść obyczajowa
1. Tysiąc obsesji (2019) wspólnie z Gabrielą Gargaś

Powieści historyczne
1. Egzekutor (2022)
2. Rzeźnik z Lyonu (2022)

WAKACYJNY KONKURS KRYMINALNY

W dniach 16 sierpień – 5 wrzesień 2022 roku odbył się na 
Facebooku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży konkurs dotyczący wiedzy o bohaterach stwo-
rzonych przez gości jubileuszowego spotkania: Marek Bener 
(autor Robert Małecki), David Redfern (autorka Anna Ro-
zenberg) i Leon Brodzki (autor Marcel Woźniak). Zadanych 
zostało łącznie 15 pytań, po 5 związanych z każdym z ww. 
bohaterów.
Laureatami konkursu zostali:
• nagrody główne: Jolanta Murawska i Joanna Chrzanow-

ska
• drugie nagrody: Elżbieta Jeziorska, Daria Lach i Monika 

Paziewska
• wyróżnienia książkowe: Monika Solińska, Bogusia Pio-

trowska, Bogdan Worytko i Ewelina Jóźwik
Serdeczne gratulacje!!!



ROZMOWA

Goście X ChSzK. Siedzą od lewej: Marcel Wożniak, Anna Rozen-
berg i Robert Małecki, podczas rozmowy z prowadzącym spotka-
nie Dariuszem Łubkowskim (pierwszy z prawej)

Fot. Kacper Gajtkowski
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Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Skoro obchodzimy dzisiaj 
jubileusz Chełmżyńskich Spotkań z Kryminałem, to na 
początek powspominajmy. Chciałbym Was poprosić o 
wskazanie sytuacji, zdarzenia, pytania lub … z dotych-
czasowych spotkań, co utkwiło w Waszej pamięci.

Robert Małecki (R.M.): Po pierwsze bardzo dziękuję 
za zaproszenie na ten wspaniały jubileusz i serdecznie 
gratuluję Ci wytrwałości i czytelniczej pasji. Cieszę się 
z każdego spotkania w Chełmży i szczerze mówiąc to, 
co zapamiętałem najlepiej, to pełna sala na spotkaniu 
autorskim zorganizowanym w chełmżyńskim ratuszu. 
Ale pamiętam też pierwsze spotkanie w bibliotece, kiedy 
pewien pan miał pretensje o to, że w moich powieściach 
Chełmża jest przedstawiana jako bardzo mroczne 
miejsce, w którym nic się nie dzieje oprócz zbrodni.  
I że wszystko w tej opowieści jest dojmujące. Łącznie 
z pogodą. A poza tym, temu panu nie spodobało się, że 
jeden z budynków przedstawiony w powieści „Skaza” 
nie wyglądał tak, jak ten prawdziwy. Starałem się 
wyjaśnić, wszystkie nurtujące czytelnika kwestie, ale 
nie wydawał się zbytnio przekonany.

Anna Rozenberg (A.R.): To będzie dość osobiste 
wspomnienie, ale dla mnie bardzo miłe, bo muszę 
przyznać, że Chełmżyńskie Spotkania z Kryminałem 
wykraczają poza granice kraju i właśnie zza tych 
granic obserwowałam sobie, co tu się dzieje, po 
cichu zazdroszcząc zapraszanym gościom. Kiedy więc 
zadzwoniłeś do mnie z propozycją udziału w nich, 
skakałam pod sufit z radości. Do tej pory towarzyszy 
mi to ciepłe uczucie. Poza tym, gdy już przyjechałam, 
zaskoczyła mnie wspaniała publiczność i mnogość 
ciekawych oraz wnikliwych pytań. Pamiętam także, 
że otrzymałam na pamiątkę dwie talie kart do remika,  
w którego grają bohaterowie moich powieści.

Marcel Woźniak (M.W.): Z pewnością nie zapomnę 

naszej pierwszej rozmowy na temat zaproszenia do 
Chełmży. Odebrałem od Ciebie telefon gdzieś pomiędzy 
Piłą, a Wałczem. Pamiętam nawet taką atrapę samolotu 
wystającą znad plantacji przy drodze. Ale ponieważ 
szosa była pagórkowata, to cały czas traciłem zasięg. 
A że o tym nie wiedziałem, to dziwiłem się, dlaczego 
mówiąc do mnie w słuchawce w ogóle nie reagujesz na 
moje pytania! (śmiech) Dopiero po chwili zrozumiałem, 
że mnie po prostu nie słyszałeś! (śmiech) Druga historia, 
to spotkanie z roku 2018. Rozmowa zeszła na wspominki 
gości na temat Chełmży. Jeden z nich przytoczył sytuację 
z przeszłości, kiedy to na chełmżyńskim rynku doszło do 
porachunków między gangsterami. Mężczyzna zamyślił 
się, po czym namalował scenę tymi słowy: „Tego dnia 
lekko padało…”. Zdanie to tak utkwiło mi w pamięci, 
że wykorzystałem je w jednym z opowiadań. Zgodnie 
zresztą z obietnicą, jaką dałem chełmżanom na owym 
spotkaniu.

D.Ł.: Jesteście mistrzami literatury kryminalnej. 
Każdy z Was został wielokrotnie doceniony 
przez czytelników w różnego rodzaju rankingach 
czytelniczych. Macie także na swoim koncie wiele 
nagród przyznawanych przez profesjonalne jury. 
Co dla Was znaczą te wyróżnienia / nagrody, i które 
z nich uważacie za najważniejsze?

R.M.: W 2019 roku, za powieść „Skaza”, otrzymałem 
dwie najważniejsze w Polsce nagrody dla twórców 
literatury kryminalnej: Nagrodę Wielkiego Kalibru 
i Nagrodę Kryminalnej Piły. Oba trofea przyznawało 
profesjonalne jury. Rok później sięgnąłem po Nagrodę 
Czytelników Wielkiego Kalibru, którą otrzymałem za 
„Wadę”. I poczułem się absolutnie spełniony. Bo to 
ważne, bym jako autor poczuł, że dobrze wykonuję 
swoją pracę. Dlatego nie ukrywam, że nagrody                 
w jakimś sensie potwierdzają jakość mojej pracy. Ale 
najważniejsze jest zawsze uznanie wyrażone przez 
czytelników.

A.R.: To z pewnością pewna weryfikacja warsztatu, 
bo o ile wieloma czytelnikami często kierują emocje, 
tak jury podchodzi niezwykle skrupulatnie do oceny 
powieści pod wieloma kątami: konstrukcji, wartości 
literackiej, warstwy językowej. Jeśli się otrzymuje takie 
wyróżnienia, to możemy mieć pewność, że wykonujemy 
swoją pracę co najmniej nieźle. Co nam dają nagrody? 
Z pewnością radość, wyznaczają azymut i stawiają 
poprzeczkę, którą obawiamy się obniżyć, co jest bardzo 
silną motywacją.

M.W.: Z pewnością największym wyróżnieniem jest 
możliwość obracania się w świecie literatury i wszystkie 
ciepłe słowa, jakie płyną od naszych czytelniczek                
i czytelników. I zapewniam – a myślę, że Robert i Ania 
się zgodzą – że nie ma w tym cienia przesady. Praca 
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pisarska jest pewnym przywilejem i traktujemy to, jako 
zaszczyt, gdy ludzie czytają nasze książki, nagradzają 
je swoim czasem, swoją uwagą. Co do materialnych 
nagród, są miłym wyróżnieniem i doceniam je 
każdorazowo, ale tu znów muszę dodać: pisząc nigdy 
nie myśli się o nagrodach. Nie myślę o nich, ponieważ 
nie chcę warunkować swojego pisania, zaangażowania 
czy pracy od tego czy coś z tego będę miał. To byłby 
początek mojego pisarskiego końca! (śmiech) Nagrody 
te wymienię jednak z tej racji, że wiem, jak ważne i bliskie 
mojemu sercu były. Statuetka Rybaka od mieszkańców 
Darłowa, w którym osadziłem część akcji powieści 
„Mgnienie”. Do Darłowa wracam wielokrotnie, 
to mój drugi, a w zasadzie trzeci dom. Drugie miłe 
wyróżnienie, to dziesiątka najlepszych polskich książek 
roku 2020 według Instytutu Książki, który wybrał moją 
biografię „Tyrmand. Pisarz o białych oczach”. Trzecia 
sprawa, to nagroda i wyróżnienie Komendanta Polskiej 
Policji za opowiadanie „Granatowa cisza” z antologii 
„Stulecie kryminału”. Było to dla mnie o tyle cenne, 
że opowiadania ocenianie były, jako… anonimowe,             
a wszystkich nadeszło ponad czterysta. Moje wybrano 
nie wiedząc, kto był jego autorem.

D.Ł.: Każde z Was za jakiś czas będzie miało premierę 
swojej najnowszej książki. Nie są to debiuty, macie 
już doświadczenie w tym zakresie. Chciałbym 
zapytać, czego najbardziej boi się pisarz? Czy tego, 
że zabraknie mu pomysłów na kolejne książki, 
czy tego, że książka nie spodoba się czytelnikom, 
czy…? A może nie macie żadnych obaw? Jak to jest  
w Waszym przypadku?

R.M.: To trudne pytanie, bo ja rzeczywiście boję 
się wielu rzeczy. Najbardziej lękam się rozdźwięku 
pojawiającego się między wyobrażeniem o tym, 
jaka będzie moja powieść, a tym, kiedy ta powieść 
powstaje już na wirtualnych kartkach edytora tekstu 
w komputerze. I to jest jedna strona medalu. Ale boję 
się też tego, jak moja powieść zostanie odebrana po 
pierwsze przez mojego wydawcę, a po drugie, przez 
czytelników. Natomiast to, czego się nie boję, to braku 
pomysłów. Raczej cierpię na ich nadmiar!

A.R.: Zauważyłam, że z każdą książką strach jest 
inny – od obaw debiutanta, czy ktoś zauważy naszą 
książkę, przez tak zwany test drugiej powieści, aż po 
ten, który towarzyszy mi dziś, kiedy za chwilę ukaże się 
mój pierwszy thriller psychologiczny. We wszystkich 
mianownik jest wspólny czyli czytelnik, bo o ile to 
autor trzyma karty w ręku, tak to ten pierwszy mówi: 
sprawdzam.

M.W.: Pamiętam jedną z rozmów z Robertem Małeckim, 
miała ona miejsce przy okazji Poznańskiego Festiwalu 
Kryminału GRANDA. Na hotelowym śniadaniu Robert 

przyznał – mimo kolejnej premiery – że on zawsze 
trochę się boi, co to będzie. Że zawsze się zastanawia, 
jak wyjdzie tym razem. Przekonywałem go, że przecież 
skoro napisał tyle książek, to znaczy, że umie je pisać, 
ale Robert pozostawał niewzruszony. Za tę pokorę         
z resztą bardzo go cenię, pokorę, która idzie w parze 
z niesamowitym stylem i rozmachem pisarskim. Czego 
się boi pisarz? Jak Rocky Balboa, każdej kolejnej walki. 
Bo szczęście, to największy wróg i twórcy, i sportowca. 
Niepokój musi zawsze uwierać, jak kamień w bucie. To 
pomaga w uważności i staraniu, by nigdy nie zadowalać 
się pierwszym efektem, ale żeby zawsze próbować 
coś poprawiać, zawsze tworzyć coś, czego nikt inny 
nie wymyślił. Myślę, że najwięcej strachów czai się                      
w duszy każdego człowieka, w tym i pisarzy. Jeden boi 
się o niepewną materialnie przyszłość, inny ma paniczne 
reakcje na krytykę, jeszcze inny boi się, że muza nie 
nawiedzi go w odpowiednim momencie i nie spłynie 
na niego odpowiednia dawka natchnienia… (śmiech) 
Myślę, że wszystkim nam towarzyszy niesprecyzowany 
lęk egzystencjalny, którego pisanie jest jedną z części. 

D.Ł.: Z której swojej książki jesteście najbardziej 
dumni i dlaczego?

R.M.: W moim przypadku jest to drugi tom cyklu                    
z komisarzem Bernardem Grossem, pt. „Wada”. Wydaje 
mi się, że lubię tę powieść w sposób szczególny, bo 
kiedy ją tworzyłem, byłem przekonany, że nigdy jej nie 
ukończę. Po prostu doszedłem do ściany i zrozumiałem, 
że nie uda mi się w sposób logiczny zakończyć tej 
historii. Byłem wówczas przerażony, bo pomyślałem 
sobie, że wiele miesięcy mojej pracy pójdzie na 
marne. Na szczęście wystarczyło dać sobie trochę luzu  
i odpoczynku, by pewnej nocy mogła zrodzić się idea, 
która uratowała tę powieść.

A.R.: Wydaje mi się, że najbardziej z „Punktów 
zapalnych”, które odrzucone przez wiele wydawnictw, 
ostatecznie udowodniły swą moc, zdobywając nie tylko 
nagrodę za najlepszą polską powieść kryminalną, ale i 
serca czytelników. Ta powieść pokazała mi, że wytrwałość  
i wiara w siebie są w życiu nie do przecenienia.

M.W.: Każda napawa mnie dumą, ponieważ każda 
była efektem ciężkiej pracy, każda poprzedzona była 
wspomnianymi wątpliwościami, okupiona trudem. 
Pierwsza książka, „Biografia Leopolda Tyrmanda. 
Moje śmierć będzie taka jak moje życie” była, jak 
się rzekło, książką pierwszą. I to od razu taką, którą 
pisałem podróżując po Kalifornii i Nowym Jorku. 
To było wielkie wyzwanie, podobnie, jak przeskok 
do beletrystyki i zadebiutowanie kryminałem, 
„Powtórką”. Było to o tyle trudne, że zaplanowano ją, 
jako pierwszy tom z trylogii. To oznaczało napisanie 
książki o niezamkniętej do końca formie, a jednocześnie 
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kompletnej, jako jednostkowe dzieło. Drugi tom, 
„Mgnienie”, był wyzwaniem kontynuacji, nikt nie uczy, 
jak pisać drugi tom kryminalnej trylogii! (śmiech) 
Dodatkowo, pisanie utrudniły problemy rodzinne. 
Stąd wymowa książki jest dość mroczna. „Otchłań”, 
tom trzeci, pisałem najdłużej, w dodatku siedząc 
w… wojskowych koszarach, najczęściej w… pralni! 
(śmiech) I chyba dlatego byłem i jestem w tej trylogii 
najbardziej zadowolony z „Otchłani”. Powieść „Tysiąc 
obsesji” była wyzwaniem gatunkowym i logistycznym. 
Po pierwsze, pisałem ją w parze z Gabrielą Gargaś, 
a znam bodaj dwie takie pary, które pisały wspólnie 
książki. A tę zamówiło Wydawnictwo Literackie, 
premiera zbiegła się z Nagrodą Nobla dla innej autorki 
z WL, Olgi Tokarczuk. Możesz sobie wyobrazić ciężar! 
No i sam gatunek, powieść obyczajowa z dość mocną 
gatunkowo okładką. Jak napisać obyczajówkę? Jak 
zrobić to z kimś, kto mieszka w innym kraju? Ale 
zrobiliśmy to, a książka okazała się dużym sukcesem, 
dochodząc do 2. miejsca w empiku. O napisanie książki 
„Tyrmand. Pisarz o białych oczach” zabiegałem przez 
ponad rok. Zacząłem tę książkę pisać w ciemno: za 
pieniądze zarobione na „Tysiącu obsesji” poleciałem 
do USA robić dokumentację do książki. Wtedy moje 
losy połączyły się z Wydawnictwem Marginesy. Ale 
szczęście trwało krótko: siadł mi kręgosłup i książkę 
kończyłem pisać na leżąco. Kiedy książka trafiła 
do redakcji, a ja zacząłem zdrowieć, zaczęła się 
pandemia i książka musiała czekać na premierę pół 
roku. Jak można się domyślić, o tyle samo opóźnił 
się zarobek z tytułu sprzedaży książki. Na szczęście, 
mogłem liczyć na pomoc wydawcy. Potem nastąpiła 
dłuższa przerwa w pisaniu, spowodowana pandemią, 
problemami ze zdrowiem. Nie ukrywam, że pisanie  
w tym czasie przychodziło z trudem. I oto w 2022 roku, 
kiedy poczułem się lepiej, siadłem do pisania kolejnej 
powieści, „Egzekutor”. Miałem w tym długą przerwę 
i, nawiązując do poprzednich pytań, miałem obawy, 
jak podołam temu zadaniu. Problemem był, znów, 
nowy gatunek, bo powieść wojenna, krąg kulturowy, 
językowy: akcja toczy się w polsko-ukraińskim 
Drohobyczu, a bohaterem jest nazista, Feliks Landau 
oraz Bruno Schulz. Jestem bardzo dumny z tej książki  
i recenzji, jakie otrzymała. To w zasadzie moja pierwsza 
powieść stand alone! Poszedłem za ciosem, tworząc 
„Rzeźnika z Lyonu”. To się okazało jeszcze większym 
wyzwaniem, bo zbierając materiały musiałem polecieć 
do Lyonu i Amsterdamu, a sama historia okazała się 
tak trudna, że miałem problemy z utrzymaniem spokoju 
podczas pracy. Jak widzisz Darku, każda książka, to 
materiał… na osobną opowieść! (śmiech)
D.Ł.: Jakie są Wasze literackie plany na najbliższą 
przyszłość?
R.M.: Aktualnie pracuję nad drugim tomem serii  
o Marii Herman i Olgierdzie Borewiczu, policjantach 
z bydgoskiego zespołu ds. przestępstw niewykrytych, 

czyli popularnego Archiwum X. A w dalszych planach 
jest sporo różnych tekstów, w tym na pewno powrót do 
komisarza Grossa. Ale wciąż jeszcze nie mogę zdradzić, 
kiedy pojawi się czwarty tom chełmżyńskiej serii.
A.R.: Już 12 października ukaże się mój pierwszy thriller 
psychologiczny, a niedługo po nim pewien eksperyment 
literacki, którego efekt mnie zaskoczył, a którym mam 
nadzieję zaintrygować czytelników.
M.W.: Pracuję obecnie nad promocją najnowszych 
tytułów – „Rzeźnika z Lyonu” i „Egzekutora”. To jeśli 
chodzi o zadania okołopisarskie. Twórczo natomiast 
pochłonięty jestem dwoma projektami: jeden, to 
biografia artystycznej rodziny Leniców – Jana, Alfreda 
i Danuty – oraz jeden projekt fabularny, o którym za 
dużo nie mogę powiedzieć.
D.Ł.: Czego mogę Wam życzyć?
R.M.: Zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Resztę postaram 
się sam ogarnąć!
A.R.: Gdzieś nieśmiało budzi się we mnie marzenie 
o tłumaczeniu cyklu na język angielski, więc chyba 
właśnie tego.
M.W.: Tego, co wszystkim – pokoju na świecie, zdrowia 
i… niskich cen prądu! (śmiech) Tego samego życzę 
przyjaciołom Chełmżyńskich Spotkań z Kryminałem.
D.Ł. Bardzo dziękuję za rozmowę.

Z Robertem Małeckim,
Anną Rozenberg i Marcelem Woźniakiem

rozmawiał Dariusz Łubkowski
Chełmża, 22.09.2022 r.

Rozmowa autoryzowana 10.10.2022 r.

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania dla Beaty i Wie-
sława Daroń, właścicieli sklepu „Tygrysek” 
w Chełmży, za zorganizowanie stoiska  
z książkami podczas jubileuszowych  
X Chełmżyńskich Spotkań z Kryminałem.

Dariusz Łubkowski

Serdeczne podziękowania dla wydawnictw: Czwarta Strona Kry-
minału, HARDE, FILIA na faktach i Novae Res za nadesłane książki, 
które zostały przeznaczone na nagrody w „Wakacyjnym Konkursie 
Kryminalnym”.

Dariusz Łubkowski
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