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WPROWADZENIE

Po ponad półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią wracamy do organizacji CHEŁMŻYŃSKICH SPOTKAŃ
Z KRYMINAŁEM. Przez te kilkanaście miesięcy ukazało się
mnóstwo nowych powieści kryminalnych. Nie próżnował
także nasz honorowy gość - Robert Małecki, który w tym
okresie napisał trzy nowe książki: „Żałobnica”, „Zmora” oraz
„Najsłabsze ogniwo” i właśnie o tych powieściach rozmawialiśmy podczas ósmej edycji kryminalnych spotkań w Chełmży.
Pomocy w organizacji i promocji kolejnej imprezy związanej z literaturą kryminalną, udzielili mi przedstawiciele Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury z nowym dyrektorem instytucji - Arturem
Stankiewiczem na czele oraz indywidualnie Ci, na których
zawsze mogłem liczyć podczas realizacji poprzednich edycji.
Aktualnie do tej wspaniałej ekipy dołączył mój syn Krzysztof
oraz dwaj Panowie: Tymon i Tomek. Wielkie dzięki!
Od jakiegoś czasu, tradycją spotkań jest obdarowywanie
jego uczestników upominkami przekazanymi przez Czwartą
Stronę Kryminału. Panie Adrianie, Pani Greto, bardzo dziękuję!
Na koniec kieruję ukłony do wszystkich miłośników kryminałów za liczne uczestnictwo w Chełmżyńskich Spotkaniach
z Kryminałem. Bez Was ta robota nie miałaby sensu. Mam
nadzieję, że nadal będziecie wypełniali salę po brzegi.
Dariusz Łubkowski

NADRABIAMY ZALEGŁOŚCI ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ
Gościem specjalnym VIII Chełmżyńskich Spotkań z Kryminałem był ROBERT MAŁECKI i właśnie jemu poświęcony został nr 8
INFORMATORIUM.
Spotkanie odbyło się 30 września 2021 roku w sali imprezowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury.
Z uwagi na ogromne zainteresowanie, spotkania z Robertem Małeckim organizowane są w coraz to większych przestrzeniach. Po
Miejskiej Izbie Muzealnej biblioteki i Sali Mieszczańskiej ratusza, przyszedł czas na niedawno odremontowaną salę Chełmżyńskiego
Ośrodka Kultury, która może pomieścić znacznie większą liczbę osób niż dotychczasowe lokalizacje, co przy reżimie sanitarnym ma
ogromne znaczenie.
Po raz kolejny impreza zgromadziła kilkudziesięciu fanów twórczości Roberta Małeckiego - honorowego gościa i przyjaciela naszych spotkań, którzy stawili się, aby zobaczyć się ze swoim ulubionym pisarzem.
Podczas spotkania podsumowano także akcję „Wakacje z komisarzem Bernardem Grossem”, w skład której wchodziły trzy wydarzenia: spacer po Chełmży śladami komisarza Bernarda Grossa, wakacyjny konkurs dotyczący wiedzy o cyklu chełmżyńskim oraz
spotkanie autorskie.
Dariusz Łubkowski
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NOTKA BIOGRAFICZNA

•

•

wym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu za powieść
„Skaza” (2019)
Nominowany do nagrody „Czarnego Kapelusza” w kategorii: najciekawsza postać polskiej powieści kryminalnej
(za Bernarda Grossa bohatera „Skazy”) na Poznańskim
Festiwalu Kryminału Granda (2019)
Laureat Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu za
powieść „Wada” (2020)

Powieści

TWÓRCZOŚĆ

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

Fot. Zuza Krajewska / Warsaw Creatives

Kilka słów o…
Urodzony w 1977 roku w Łodzi. Z wykształcenia politolog,
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 Gazety Pomorza i Kujaw „Nowości” oraz kierownik redakcji tego
dziennika w Grudziądzu. Następnie pełnił funkcję dyrektora
Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta
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”, jest
także jurorem w ogólnopolskich i regionalnych konkursach
literackich.
Najważniejsze nagrody i wyróżnienia
• Laureat konkursów na opowiadanie kryminalne w ramach Festiwalu Kryminalna Piła’2013 i Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu w latach
2012-2014
• Laureat plebiscytu czytelników Magazynu literacko-kryminalnego „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 Kryminalną 2018 roku (2019)
• Zdobywca wyróżnienia na Festiwalu Kryminalna Warszawa za powieść „Skaza” (2019)
• Laureat Nagrody Wielkiego Kalibru na Międzynarodo-

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

(2020)

(2021)

(2021)
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Opowiadania opublikowane w antologiach
1. „Takie rzeczy się nie zdarzają” w antologii „Kryminalna Piła. Błąd w sztuce” (2013)
2. „Rozczarowałaś mnie, Christine” w antologii „Czas zbrodni. Zmyślone kroniki kryminalnego Wrocławia”
(2015)
3. „Horyzont” w antologii „Rewers” (2016)
4. „Pustka” w antologii „Nikomu się nie śniło” (2017)
5. „Kosa” w antologii „Zabójczy pocisk” (2018)
6. „Gra” w antologii „Balladyna” (2019)
7. „Grząska ziemia” w antologii „Stulecie kryminału” (2020)
8. „Ciernie” w antologii „Awers” (2020)
9. „Zimny dreszcz” w antologii „Opowiem ci o zbrodni 3” (2020)

Opowiadanie pt.:
„Grząska ziemia” (2020)

Opowiadanie pt.:
„Ciernie” (2020)

Opowiadanie pt.:
„Zimny dreszcz” (2020)

Okładki trylogii toruńskiej i cyklu chełmżyńskiego oraz antologii (poz. 1-6) zostały zaprezentowane
we wcześniejszych numerach INFORMATORIUM

I SPACER PO CHEŁMŻY ŚLADAMI KOMISARZA BERNARDA GROSSA

Fotografia pochodzi z Facebooka Roberta Małeckiego
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Dnia 24 lipca 2021 roku odbyła się I edycja spaceru śladami komisarza Bernarda Grossa po Chełmży.
Uczestniczyło w nim liczne grono czytelników powieści Roberta Małeckiego (było nas aż 75 osób!). Upał nie
zniechęcił do przebycia ponad 4 km trasy, a podążaliśmy szlakiem opisanym w wydanym przez Czwartą Stronę
Kryminału przewodniku pt. „Chełmża Bernarda Grossa”, który otrzymał w prezencie każdy uczestnik wycieczki.
Dla najbardziej aktywnych spacerowiczów przygotowano także inne upominki.

Fotografie: Marcin Seroczyński

WAKACYJNY KONKURS Z BERNARDEM GROSSEM

Fotografia pochodzi z Facebooka PiMBP

W dniach 23 sierpień - 10 wrzesień 2021 roku odbył się na Facebooku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży konkurs dotyczący wiedzy o cyklu chełmżyńskim Roberta Małeckiego: „Skaza”, „Wada” i „Zadra”. Zadanych zostało łącznie 25 pytań, z którymi zmierzyli się sympatycy Bernarda Grossa.
Laureatami konkursu zostali:
• nagroda główna: Joanna i Marcin Żyndowie z Torunia,
• druga nagroda: Joanna Murawska-Polzin z Chełmży.
Serdeczne gratulacje!!!
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WYWIAD

już, że będzie to najlepszy tytuł do tej psychodelicznej
opowieści.

D.Ł.: Jak Ci się pisało w pierwszej osobie, w czasie
teraźniejszym i z perspektywy kobiety? Co z tych
trzech elementów było dla Ciebie najtrudniejsze?
R.M.: To generalnie było trudne wyzwanie, ale bardzo mi
wówczas potrzebne. Napisałem trzy powieści o Grossie
i nagle poczułem, że muszę odpocząć od komisarza
i zająć się czymś, co będzie diametralnie różne od cyklu
chełmżyńskiego. Wymyśliłem więc, że napiszę thriller
psychologiczny. I tu muszę dodać, że fundamentalnym
założeniem gatunkowym jest to, że każda tego typu
opowieść przedstawia historię z perspektywy kobiety.
Uznałem więc, że najlepszym rozwiązaniem będzie
wprowadzenie narracji pierwszoosobowej i użycie
czasu teraźniejszego. I cieszę się, że napisałem tę
Gość specjalny VIII ChSzK Robert Małecki (z lewej), podczas roz- powieść. Dużo się dzięki niej nauczyłem.
mowy z prowadzącym spotkanie Dariuszem Łubkowskim (z prawej)
Fot. Tymon Cichocki

WSTĘP
Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Mamy pewne zaległości,
gdyż od naszego ostatniego spotkania w Chełmży
minęło już ponad półtora roku. Jednak zanim zapytam
Cię o trzy Twoje powieści, które ukazały się w tym
czasie, chciałbym, jeżeli pozwolisz, zadać Ci dwa inne
pytania.
Robert Małecki (R.M.): Jasne, nie ma sprawy.

D.Ł.: Czy Anna Dereszowska, która zagrała
w booktrailerze, to wybór przypadkowy, czy
wybraliście ją świadomie np. z zamysłem ewentualnej
roli w ekranizacji powieści?
R.M.: Wymarzyłem sobie, że historię Żałobnicy przeczyta
- na potrzeby audiobooka - pani Anna Dereszowska.
Bardzo lubię jej głos i sposób interpretacji tekstu.
Natomiast w Czwartej Stronie, z tego zamysłu, zrodził
się kolejny, dotyczący nagrania booktrailera z udziałem
tej znakomitej aktorki. Na szczęście to się udało.
Natomiast, co do ekranizacji, to obecnie nie pojawił
się producent filmowy, który byłby zainteresowany
wykupieniem praw do ekranizacji.

D.Ł.: Kiedy ukaże się czwarta część cyklu o komisarzu
Bernardzie Grossie?
R.M.: Wciąż tego nie wiem, ale na pewno się ukaże.
„ZMORA”
Jak tylko usiądę do pisania tej powieści, to poinformuję
o tym Czytelników na moich kanałach w social mediach. Dariusz Łubkowski (D.Ł.): O „Zmorze” czytamy, że
jest to „thriller kryminalny”. Co właściwie oznacza to
D.Ł.: Prawa do ekranizacji cyklu chełmżyńskiego sformułowanie?
zostały sprzedane. To samo dotyczy „Zmory”. Co dalej Robert Małecki (R.M.): Próba połączenia thrillera
w tym temacie?
psychologicznego z kryminałem. W przypadku
R.M.: W przypadku „Skazy” jesteśmy przed „Zmory” wygląda to tak, że wątek pierwszoplanowy,
przygotowaniem tak zwanej drabinki scenariuszowej. a więc widziany z perspektywy Kamy Kosowskiej ma
To rodzaj skrótowego opisu każdego odcinka serialu. być thrillerem psychologicznym, a kiedy dochodzi do
Ta drabinka ma powstać do końca roku i wówczas głosu komisarz Lesław Korcz, to mamy do czynienia
producent telewizyjny, Wiernik Pro, będzie poszukiwał z narracją właściwą kryminałowi.
emitenta, a więc platformy, która zainwestuje w ten
projekt, a następnie udostępni serial swoim widzom. D.Ł.: Główną bohaterką „Zmory” jest Kama Kosowska.
A jeśli chodzi o „Zmorę”, to etap przygotowania zarysu Oprócz niej poznajemy także komisarza, Lesława
scenariusza mamy już za sobą. Teraz producent, a więc Korcza, który uwielbia krawaty, a nie powinien.
Opus Film, podejmie się próby znalezienia finansowania Możesz wyjaśnić, dlaczego?
dla tej produkcji.
R.M.: Rzeczywiście nie powinien ich zakładać do pracy.
Na spotkanie z Czytelnikami w Częstochowie przyszedł
„ŻAŁOBNICA”
policjant i wyjaśnił mi dlaczego kryminalni nie noszą
krawatów. Bo jest to pętla założona na szyję, która przez
Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Skąd wziął się pomysł na niebezpiecznego sprawcę może zostać wykorzystana
tytuł tej powieści?
przeciwko policjantowi. Ale Korcz już tak ma, że jest
Robert Małecki (R.M.): Poszukiwałem nieoczywistego miłośnikiem elegancji.
i mało eksploatowanego tytułu do swojego pierwszego
thrillera psychologicznego. I mam nadzieję, że to się D.Ł.: Moim zdaniem Korcz ma duży potencjał na
udało. Od kiedy wpadłem na to słowo, wiedziałem to, by stać się „rywalem” dla Grossa. Czy planujesz
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kontynuację „Zmory”?
R.M.: Wszystko jest tak naprawdę uzależnione od tego,
czy powstanie serial. Jeśli tak, to usiądę do pisania
kontynuacji, która będzie polegała na tym, że pojawi
się nowa postać pierwszoplanowa, a partnerował jej
będzie - na drugim planie - komisarz Korcz.
„NAJSŁABSZE OGNIWO”
Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Wielokrotnie wspominałeś,
że Twoja najnowsza powieść będzie pewnego rodzaju
ukłonem w stronę Harlana Cobena. Czy możesz
rozwinąć ten temat?
Robert Małecki (R.M.): Całe moje pisanie wzięło się
z tego, że w 2009 roku po raz pierwszy sięgnąłem po
powieść Harlana Cobena. To był „Najczarniejszy strach”.
Kiedy odkładałem książkę na półkę, pomyślałem sobie,
że będę pisał kryminały i zarabiał w ten sposób na
życie. W 2016 roku udało mi się zrealizować pierwszy
cel, a drugi w roku 2020. I wtedy już wiedziałem, że
w ramach swoistych podziękowań amerykańskiemu
autorowi bestsellerowych thrillerów, napiszę powieść
w duchu Cobena. I oto jest - „Najsłabsze ogniwo”.

Czy chciałeś wykorzystać w powieści swoje
doświadczenia zawodowe?
R.M.: Tylko nieznacznie. „Najsłabsze ogniwo” nie jest
opowieścią o pisarzu Piotrze Warocie. Jego praca
niewiele ma wspólnego z fabułą. Chodziło mi tylko
o to, by mój bohater był przedstawicielem wolnego
zawodu i miał czas na realizację celu fabularnego,
który przed nim postawiłem. Ale skoro już wybrałem
mu taką profesję, to chciałem być w tym wiarygodny.
Ta wiarygodność ma polegać między innymi na tym, że
Piotr Warot wcześniej był dziennikarzem. Ja również.
Ale nie chodzi o mnie, tylko o to, że rzeczywiście wielu
dziennikarzy przeszło tę drogę: od pisania tekstów do
tworzenia fabuł literackich.
PODSUMOWANIE

D.Ł.: Która z dotychczasowych Twoich powieści jest
dla Ciebie najważniejsza i dlaczego?
R.M.: „Skaza” zdobyła najwięcej nagród i wyróżnień,
ale wybrałbym „Wadę”. I to nie dlatego, że ta powieść
otrzymała Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru.
Kiedy pisałem ten tekst utknąłem pod sam koniec
drogi i nie wiedziałem jak ruszyć dalej. A wręcz byłem
D.Ł.: Co jest punktem wyjścia dla tej historii: fikcja czy pewien, że nie dokończę tej powieści, że nie będę umiał
posplatać wątków, że zmarnowałem kilka miesięcy
autentyczne wydarzenia?
R.M.: Fikcja. Ale generalnie różnie z tym bywa. pracy. Ale na proste rozwiązanie wpadłem dwa
Inspiracje potrafią płynąć zewsząd. Czasami biorę na tygodnie później.
warsztat prawdziwe zdarzenia kryminalne, od których
jednak mocno się odbijam. Bo jestem autorem właśnie D.Ł.: Czego Ci życzyć na kolejne miesiące?
fikcji literackiej, a nie reportażystą. Ale bywa i tak, że R.M.: Tylko zdrowia.
w mojej głowie rodzi się sporo pomysłów na opowieść,
D.Ł.: Tego więc życzę i dziękuję za rozmowę.
które muszę solidnie weryfikować.
Z Robertem Małeckim
rozmawiał Dariusz Łubkowski

D.Ł.: Gdy pracowałeś jako dziennikarz, Twoim
bohaterem był dziennikarz Marek Bener, obecnie
jesteś „etatowym” pisarzem i Twój nowy bohater Piotr Warot także. Czy to było zamierzone działanie?

Chełmża, 30.09.2021 r.

Wywiad autoryzowany 17.10.2021 r.

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania dla Czwartej Strony Kryminału za nadesłane upominki, które wspólnie z Robertem Małeckim rozdaliśmy
Czytelnikom podczas organizowanych w Chełmży wydarzeń w ramach akcji „Wakacje z komisarzem Bernardem Grossem”.
Dariusz Łubkowski

Serdeczne podziękowania dla Beaty i Wiesława Daroń, właścicieli
sklepu „Tygrysek” w Chełmży, za zorganizowanie stoisk z książkami
Roberta Małeckiego podczas organizowanych w Chełmży wydarzeń w ramach akcji „Wakacje z komisarzem Bernardem Grossem”.
Dariusz Łubkowski
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FOTORELACJA ZE SPOTKANIA

Fotografie: Tymon Cichocki
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