
WPROWADZENIE
Nie minął miesiąc od naszego ostatniego spotkania               

w ramach CHEŁMŻYŃSKICH SPOTKAŃ Z KRYMINAŁEM,                
a mogliśmy  zobaczyć się ponownie. Dla organizatorów, wiel-
bicieli kryminałów oraz stałych uczestników naszych spotkań, 
jest to zawsze ogromna radość.

Wydarzenie było wyjątkowe z dwóch powodów. Po 
pierwsze, zawitała do nas autorka kryminałów. Dotychczas 
gościliśmy w Chełmży samych mężczyzn, a tym razem mogli-
śmy poznać ten gatunek literacki z kobiecego punku widze-
nia. Po drugie, spotkanie było w całości rejestrowane przez               
Bookradio.pl.

Tym razem także mogłem liczyć na pomoc wielu przy-
chylnych mi osób, wśród których nie zabrakło przedstawicieli    
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Chełmżyń-
skiego Ośrodka Kultury z Arturem Stankiewiczem na czele 
oraz niezawodnej ekipy młodych ludzi z obu tych instytucji. 
Dzięki, chłopaki!

Niestety było to ostatnie w tym roku spotkanie autor-
skie z cyklu tych kryminalnych. Kolejne odbędą się zapewne 
w przyszłym roku. Kogo będziemy wówczas gościć? Pozo-
stawię to na razie w tajemnicy. Zdradzę jedynie, że trwają 
rozmowy z dwoma pisarzami i jeżeli negocjacje zakończą się 
pomyślnie, to wszyscy powinni być zadowoleni.

Dariusz Łubkowski

PO RAZ PIERWSZY PISARKA
Gościem specjalnym IX Chełmżyńskich Spotkań z Kryminałem była ANNA ROZENBERG i właśnie jej poświęcony został          

nr 9 INFORMATORIUM.
Spotkanie odbyło się 28 października 2021 roku w sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury.
Impreza ponownie zgromadziła liczną grupę fanów literatury kryminalnej, co mocno cieszy. Jestem przekonany, że Ania 

odnalazła wśród chełmżan wielu nowych fanów.
Pierwsza powieść Anny Rozenberg z Davidem Redfernem - „Maski pośmiertne” zrobiła ogromne wrażenie na Czytelnikach    

i krytykach. Wielu z nich, w tym również ja, nie mogło uwierzyć, że ma do czynienia z powieściowym debiutem. Natomiast 
drugi tom - „Punkty zapalne”, pomimo wysoko podniesionej poprzeczki, był równie udany, o czym mogli lub będą mogli prze-
konać się Czytelnicy.

Moim skromnym zdaniem (mówiąc kolokwialnie) pierwszy tom to „petarda”, a drugi to prawdziwa „bomba”. Co więc będzie 
dalej? Czekam z niecierpliwością!                                                                                                                                             Dariusz Łubkowski
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NOTKA BIOGRAFICZNA

     Fot. Dominik Tamioła

Kilka słów o…

Częstochowianka, od 2011 roku mieszkająca w Woking,           
w Wielkiej Brytanii, która zainspirowała ją kryminalnie. Czte-
rokrotna laureatka konkursu na opowiadanie w ramach        
Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu.

Zadebiutowała bajką terapeutyczną dla dzieci na łamach 
częstochowskiego tygodnika „7Dni”. Autorka świetnie przy-
jętych opowiadań w antologiach „Czas zbrodni…” oraz „Niko-
mu się nie śniło”.

W marcu 2021 roku nakładem wydawnictwa Czwarta 
Strona ukazał się jej powieściowy debiut „Maski pośmiertne”, 
który jest początkiem serii o inspektorze Davidzie Redfernie, 
a we wrześniu tego samego roku, miała miejsce premiera 
drugiego tomu „Punkty zapalne”.

Na co dzień prowadzi portal redakcje.com.pl, gdzie poma-
ga szlifować teksty literackie i komercyjne.

Każdą wolną chwilę wykorzystuje na czytanie kryminałów, 
egzotyczne wyprawy i głaskanie kotów, których jest niekwe-
stionowaną wielbicielką.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

• Laureatka konkursów na opowiadanie kryminalne w ra-
mach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wro-
cławiu (2011-2014)

• II miejsce w konkursie na bajkę „Częstochowa Bajkowa” 
(2011)

• Laureatka konkursu na opowiadanie w ramach akcji „Kry-
minalne intrygi z 13th Street Universal”

Powieści

Cykl o Davidzie Redfernie
1. „Maski pośmiertne (2021)
2. „Punkty zapalne” (2021)

Opowiadania opublikowane w antologiach

1. „Wierność” w antologii „Czas zbrodni. Zmyślone 
kroniki kryminalnego Wrocławia” (2015)

2. „Senariusz” w antologii „Nikomu się nie śniło” 
(2017)

TWÓRCZOŚĆ

(2021)
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(2021)

Opowiadanie pt.:
„Wierność” (2015)

Opowiadanie pt.:
„Senariusz” (2017)



WYWIAD

Gość specjalny IX ChSzK Anna Rozenberg, podczas rozmowy z prowadzącym spotkanie Dariuszem Łubkowskim
Fot. Tymon Cichocki
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WSTĘP

Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Na początek witamy Cię serdecz-
nie w Chełmży i dziękujemy, że jesteś z nami. Rozpocznę 
od pytania, co zadecydowało, że wybrałaś kryminał jako 
swój gatunek literacki?

Anna Rozenberg (A.R.): Właściwie to kryminał wybrał mnie, 
ponieważ zawsze była mi bliższa literatura dla dzieci. Stało 
się to dość przypadkowo, kiedy natrafiłam w internecie na 
konkurs na opowiadanie organizowany w ramach Między-
narodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Postano-
wiłam spróbować swoich sił i kilka tygodni później przyszedł 
mail, w którym zaproszono mnie na warsztaty prowadzone 
przez mistrzów gatunku. Cały lot z Londynu do Wrocławia 
zastanawiałam się, jak sobie poradzę, ale atmosfera festi-
walu i napotkani ludzie tak mnie zachwycili, że zdecydowa-
łam się zostać w kryminalnym świecie, co zaowocowało nie 
tylko powieściami, ale wspaniałymi przyjaźniami.

D.Ł.: Jakiś czas temu odbyłaś swoją pierwszą, bardzo          
intensywną trasę promocyjną. Co wniosły do Twojego     
życia spotkania na żywo z czytelnikami, oprócz oczywiście 
zmęczenia (śmiech)?

A.R.: Tak, trasa, którą zorganizowałam podczas pobytu  
w Polsce była wyczerpująca, ale było to niezwykle miłe zmę-
czenie. Spotkania z czytelnikami przede wszystkim rozwiały 
wszystkie wątpliwości, które nawarstwiły się przy tworze-
niu postaci inspektora Redferna. Entuzjazm, dobre słowa,       
ciekawe pytania dodały wiatru w moje żagle i utwierdziły 
w przekonaniu, że weszłam na właściwą ścieżkę. Nie ma 
słów, które opisałby wdzięczność, jaka towarzyszyła mi po 
każdym spotkaniu.

„MASKI POŚMIERTNE”

Dariusz Łubkowski (D.Ł.): „Maski pośmiertne” to Twój po-
wieściowy debiut. Jak długo dojrzewał zamiar napisania 
cyklu o przygodach inspektora Redferna?

Anna Rozenberg (A.R.): Trzeba byłoby się cofnąć o ładnych 
kilka lat, kiedy po raz czwarty moje opowiadanie zakwalifi-
kowało się na warsztaty organizowane w ramach Między-
narodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Wówczas 
to organizator tego wspaniałego literackiego święta, Irek 
Grin, zapytał mnie, kiedy wreszcie zdecyduję się na dłuższą 
formę. To było jak impuls elektryczny, który kazał mi stwo-
rzyć coś większego aniżeli tylko opowiadanie. Oczywiście był 
to długi proces, bo aż siedmioletni, ale trzeba podkreślić, że 
w tym czasie powstało w mojej głowie aż sześć opowieści  
o Redfernie. Maski pośmiertne pisałam prawie dwa lata, 
choć lwią część tego czasu zabrały mi badania w archiwach, 
spotkania z ludźmi i wszystko to, co umocowało tę powieść 
w rzeczywistości.

D.Ł.: Słyszałem, że „Maski pośmiertne” nie powstały jako 
pierwsze? Czy to prawda?

A.R.: Tak, to prawda. Jako pierwsze napisałam Punkty  
zapalne, ale były one tak niezwykle rozbudowane, że po-
trzebowały dobrego prequela, aby czytelnik mógł się wgryźć  
w miąższ historii Redferna. Stąd właśnie Maski pośmiert-
ne, które pozwoliły zmniejszyć dystans do mojego bohatera  
i zrozumieć, co za nim stoi.

D.Ł.: Jaką historię chcesz przekazać czytelnikom w „Ma-
skach pośmiertnych”? Chodzi mi o to, ile jest w niej praw-
dy, a ile fikcji?

A.R.: Maski pośmiertne to równomierny miks historii i fik-



cji. Z jednej strony mamy autentyczne wydarzenia, miejsca, 
takie jak obóz Tweedsmuir, do którego trafiali polscy żołnie-
rze, którzy zostali po drugiej wojnie światowej w Wielkiej 
Brytanii, cmentarz wojskowy Brookwood czy też prawdziwe 
wspomnienia pana Pawła Jarząbka. Z drugiej zaś zbrodnie, 
które są wytworem mojej wyobraźni, ale też pretekstem do 
opowiedzenia tego, co prawdziwe.

„PUNKTY ZAPALNE”

Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Po „Maskach pośmiertnych” 
przyszedł czas na drugą powieść z serii - „Punkty zapalne”. 
Akcja nadal rozgrywa się w Woking i okolicach. Miasteczko 
nie jest duże i pewnie znasz je doskonale. Jak ważny jest 
dla Ciebie research i jak dużo czasu na niego poświęcasz?

Anna Rozenberg (A.R.): Oddając powieść w ręce czytelnika, 
chcę mieć pewność, że otrzyma on historię dobrej jakości, 
pełną i wartościową, a nie jest to możliwe bez przeprowa-
dzenia dogłębnego researchu. Dlatego bardzo dużo czasu 
poświęcam na rozmowy z ludźmi, sprawdzanie faktów, wer-
towanie dokumentów. Filarem wszystkich moich powieści 
będzie dobrze zarysowane tło powieści, oparte o rzeczywi-
stość.

D.Ł.: Tym razem Redfern rozwiązuje dwie sprawy. Pierw-
sza, to zaginięcie dziecka, druga, to brutalne morderstwo 
dwojga osób. Który z wątków był dla Ciebie trudniejszy do 
przedstawienia?

A.R.: Zdecydowanie trudniej było mi się zdystansować do 
tej części powieści, w której opisuję emocje Kingi. Wynika 
to z faktu, że tak jak ona jestem mamą. Jednocześnie z tego 
samego powodu łatwiej mi było wejść w głowę mojej boha-
terki i wyobrazić sobie, co taka osoba może czuć, a potem 
przelać to na papier.

D.Ł.: Jak różniła się praca nad obiema powieściami? Chodzi 
mi o to, czy łatwiej było Ci zadebiutować, czy może pro-
ściej było po udanym debiucie pracować nad „Punktami 
zapalnymi”?

A.R.: Tak jak wspominałam wcześniej, Punkty zapalne  
powstały jako pierwsze i praca nad nimi polegała głównie 
na szlifowaniu i wygładzaniu powierzchni styku z Maska-
mi pośmiertnymi. W Maskach pośmiertnych mamy przede 
wszystkim dużo faktów, które wymagały sprawdzenia,  
pojechania w wiele miejsc. Punkty zapalne to feeria emocji, 
a więc wymagały ode mnie wielkiego wysiłku, aby nie zdo-
minować ich swoimi doświadczeniami.

PODSUMOWANIE

Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Na Wyspach lockdown był wyjąt-
kowo bolesny. Plusem izolacji jest to, że to dobry i płodny 
czas dla pisarza. A może nie? Jak wyglądało to u Ciebie?

Anna Rozenberg (A.R.): Dla mnie był to czas trudny, ponie-
waż uniemożliwił mi przeprowadzenie wielu badań w te-
renie, przez co kilka rzeczy przeciągnęło się w czasie. Nie 

wszystko bowiem można sprawdzić z poziomu komputera. 
Poza tym nie mogłam przylecieć na premierę debiutu, któ-
ry bardzo chciałam świętować w gronie rodziny i przyjaciół, 
którzy mieszkają w Polsce. Odkryłam natomiast moc inter-
netu, dzięki któremu mogłam połączyć się z czytelnikami 
podczas licznych spotkań online, co było dla mnie zupełnie 
nowym doświadczeniem.

D.Ł.: W swoich powieściach łączysz wątki brytyjskie z pol-
skimi. Czy planujesz osadzić akcję jednej z kolejnych części 
cyklu w naszym kraju, a jeżeli tak, to gdzie by to było?

A.R.: Podczas spotkań autorskich pojawiły się właśnie  
pytania, czy Redfern przyjedzie kiedyś do kraju przodków. 
Pomyślałam wówczas, że może dobrze byłoby skonfron-
tować mojego bohatera z polską rzeczywistością, o której 
słyszał praktycznie wyłączenie od swojego dziadka. Kiedy 
jednak zaczęłam tworzyć w głowie fabułę takiej powieści, 
zaczęłam się zastanawiać, czy nie odbiorę radości tym czy-
telnikom, którzy sięgają po Redferna, bo pokazuje on Wielką 
Brytanię jego oczami.

D.Ł.: A może Redfern przyjedzie do Chełmży i wspomoże  
w którymś śledztwie Bernarda Grossa (śmiech)?

A.R.: Bałabym się zderzenia dwóch tak silnych charakterów.

D.Ł.: Jakie plany literackie na najbliższy czas ma Anna  
Rozenberg? Kiedy możemy spodziewać się kolejnego tomu 
z Davidem Redfernem?

A.R.: Trzecia część przygód inspektora jest już w redakcji, ale 
jeszcze nie ustaliliśmy daty premiery. Aktualnie zrobiłam so-
bie przerwę w pisaniu, by z wolną głową zasiąść do kolejnej 
historii.

D.Ł.: Czego Ci życzyć na kolejne tygodnie, miesiące, lata?

A.R.: Moim największym marzeniem jest tłumaczenie cyklu 
o Redfernie na angielski, ale w najbliższym czasie życzyła-
bym sobie dłuższej doby, by zmieścić w niej wszystkie pro-
jekty, które chodzą mi po głowie.

D.Ł.: Tego więc życzę i dziękuję za rozmowę.

Z Anną Rozenberg
rozmawiał Dariusz Łubkowski

Chełmża, 28.10.2021 r.
Wywiad autoryzowany 07.11.2021 r.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla Beaty 
i Wiesława Daroń, właścicieli sklepu 
„Tygrysek” w Chełmży, za zorganizo-
wanie stoiska z książkami Anny Rozen-
berg podczas jej spotkania autorskie-
go w Chełmży.

Dariusz Łubkowski
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