
         ŚLADAMI KOMISARZA            
         
          BERNARDA GROSSA

Na podstawie powieści Roberta Małeckiego
„Skaza” i „Wada”



NASZA PRZYGODA Z TWÓRCZOŚCIĄ ROBERTA 
MAŁECKIEGO ROZPOCZĘŁA SIĘ OD SPOTKANIA Z 
PISARZEM, W KTÓRYM MIELIŚMY OKAZJĘ 
UCZESTNICZYĆ.



ZAINTRYGOWANI OSOBĄ PISARZA ORAZ FABUŁĄ JEGO POWIEŚCI, 
KTÓRYCH AKCJA TOCZY SIĘ W DOBRZE NAM ZNANYCH TORUNIU I 
CHEŁMŻY, PRÓBOWALIŚMY DOCIEC CZY AUTOR ZNA  OPISYWANE 
MIEJSCA CZY JEST TO WYŁĄCZNIE FIKCJA LITERACKA.

Robert Małecki

Politolog, filozof i dziennikarz, a także nauczyciel kreatywnego 
pisania i - co najważniejsze - autor bestselerowych powieści 
kryminalnych. Uznawany za jednego z najlepszych polskich 
specjalistów w tej branży. Jest laureatem Nagrody Wielkiego 
Kalibru i nagrody Kryminalnej Piły oraz zdobywcą "Złotej 
Karety" w kategorii Kultura, przyznawanej przez toruński 
Dziennik "Nowości".



Rozmowa z pisarzem Robertem Małecki, autorem kryminałów.

- Dlaczego za miejsce akcji swoich powieści „ Wada’’ i „Skaza’’ obrał Pan Chełmżę ?
- R.M. Cykl chełmżyński powstał po trylogii , w której głównym bohaterem jest dziennikarz 
Marek Bener . Akcja tych powieści dzieje się w Toruniu. A jeśli chodzi o Chełmżę, to  
wykorzystałem ją literacko po pierwsze dlatego, że przyjeżdżałem tu jako dziennikarz 
Nowości, a po drugie, ponieważ przypomniałem sobie o tym pięknym mieście, kiedy 
obejrzałem serial Belfer.
-Skąd czerpie Pan pomysły i  inspiracje?
-R.M. Głównie z życia, z prawdziwych spraw kryminalnych, ale nigdy nie opisuję ich 1:1.
-Czy miejsca, o których Pan pisze w swoich książkach stara się Pan poznać osobiście, 
zobaczyć, zwiedzić ?
-R.M. Oczywiście, to dla mnie bardzo ważne, żeby zobaczyć takie miejsca , porozglądać 
się i poczuć ich atmosferę.
-W jednym z wywiadów powiedział Pan ,że Chełmża jest miastem, które w skali 1: 1 
można przenieść do powieści takiej , jaką chciał Pan przedstawić, czyli dość kameralnej 
opowieści o zbrodni.  Zachęceni tą wypowiedzią, w ramach projektu edukacyjnego 
„ Śladami komisarza Bernarda Grossa ” postanowiliśmy podążyć tropem głównego 
bohatera i sprawdzić ile jest Chełmży w Chełmży. Jesteśmy w trakcie przygotowania 
dokumentacji zdjęć , które ostatecznie znajdą się w prezentacji podsumowującej projekt.
W takim razie chcielibyśmy się dowiedzieć czy Chełmża w Pana powieściach oddana jest 
1:1 ?
- R.M. Staram się, żeby tak było. Czasami jestem jednak zmuszony „ wybudować” Wam 
pub albo hotel, bo jest mi potrzebny do realizacji zmysłu fabularnego. Ale nie zmieniam 
niczego w układzie przestrzennym miasta.
- Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i mamy nadzieję, że komisarz Gross 
podczas kolejnego śledztwa zawita do Wąbrzeźna, miasteczka otoczonego trzema 
jeziorami.



ZAPRASZAMY W PODRÓŻ PO CHEŁMŻY ŚLADAMI KOMISARZA 
BERNARDA GROSSA, BOHATERA POWIEŚCI ROBERTA 
MAŁECKIEGO.

Mówią o nim, że rozwiązał wszystkie powierzone mu śledztwa. I choć może 
niekoniecznie mają rację, w każdej legendzie tkwi źdźbło prawdy. Choć 
jego życie prywatne legło w gruzach, ograniczone do szpitalnych wizyt u boku 
wegetującej żony, wciąż wierzy w słuszność pracy policji. I wykorzystując 
własną inteligencję oraz smykałkę do zadawania celnych pytań, nie szczędzi 
wysiłku i trudu, by ułożyć pełen obraz z rozsypanych puzzli tego 
śledztwa. Bernard Gross, bohater przedstawiony z perspektywy narracji 
trzecioosobowej to glina z krwi i kości, konkretny, rozgarnięty, zdeterminowany. 
Warto się z nim zaprzyjaźnić, bo to dopiero początek cyklu kryminałów z jego 
udziałem. I to jaki początek!

         ZDETERMINOWANY KOMISARZ



„ Prosto z Sądowej Gross skierował się na Rynek Bednarski do BARU ANNA. 
Tam zamówił fasolkę po bretońsku z bułką oraz herbatę z cytryną. Za wszystko 
zapłacił drobnymi, które wyjął z kieszeni. Równo jedenaście złotych. W lokalu 
była jedna osoba, zajęła miejsce w pobliżu lady. Natomiast komisarz usiadł przy 
oknie i przez przymknięte żaluzje obserwował drogę z Rynku do ratusza”.



„Gross podziękował i rozłączył się. Wyszedł z komisariatu z kartonem książek pod 
pachą i ruszył w stronę Rynku. Wszedł do narożnej kamienicy z żółtą elewacją, w której 
mieściła się BIBLIOTEKA”.



„Zapłaciwszy za kawę i wodę, wyszła na parking, za którym wyrastały mury 
konkatedry. Na plac przed Tumską Przystanią wjeżdżało się przez jedyną ocalałą 
BRAMĘ KAMIENNĄ 
z fragmentem  
murów miejskich”.



„- Dokąd jedziemy? Bo robotę mam. Gross chciał, żebym pogadała z rodzicami 
dzieciaków, które znały topielca.
- Zaraz zrobisz swoje. Ja też muszę zabrać się za tego psa . Pojechali w stronę 
CUKROWNI”.

„ Otremba podwiózł Skałkę pod wskazany adres, gdzie miała umówione spotkanie z 
rodzicami kolegów topielca. Zaparkował między blokami na Jana, tak że oboje 
widzieli przed sobą czapkę SILOSU tutejszej CUKROWNI”.



„Zawrócili za stacją, a kierowca ustawił wóz wzdłuż głównego budynku DWORCA. Ponadstuletni 
neogotycki, potężny jak na to niewielkie miasteczko gmach tonął w ciemnościach. Dawno już 
przestał służyć za dworzec i poczekalnię. Bilety kupowało się w ustawionych na zewnątrz 
biletomatach, a w opuszczonych wnętrzach hali głównej zlokalizowano hurtownię sprzętu i 
wyposażenia dla sklepów. Pozostałe obiekty zabezpieczono przed bezdomnymi”.

„ Sławomir Tarasewicz rozpiął kolejny guzik koszuli odsłaniając tors z mizernym owłosieniem, 
i  nabrał powietrza.
- Nie wiem, ile w tym prawdy, ale podobno jakiś niemiecki market chce wystawić swoją budę.
- Gdzie?
- W budynku DWORCA.
- No to co?
- Konkurencja synek.
 Zjedzą nas żywcem”.





„ Dał Skałce znak, by pokazała mu drugie nagranie. Tym razem widzieli 
fragment Rynku z biblioteką, ulicą Żeglarską i kamienicą narożną przy 
Kopernika. Na dole znajdował się sklep i pizzeria , a powyżej dwa balkony z 
betonowymi balustradami. Kamienica krzyczała o remont”.



„ CHEŁMŻYŃSKIE JEZIORO miało kształt odwróconego do góry kozaka na wysokiej szpilce. 
Na mapie wyglądało to tak , jakby centru miasta oparło się na podeszwie, a długi obcas wcinał 
się w ląd, osłaniając Starówkę od wschodu. Gdyby trzymać się tej obuwniczej terminologii, 
drewniany pomost znajdował się przy nosku buta”.



„Miejski radny w tym roku obchodził sześćdziesiąte  piąte urodziny, które córka wyprawiła mu w 
MISTRALU”.

„- A co ja mam z tym wspólnego?- spytał Gross i spojrzał nad ramieniem mężczyzny w stronę 
MISTRALA. Białe zabudowania restauracji niemal wdzierały się na plażę. Widział dokładnie 
wieżyczkę i niewielkie okna. Budynek wyrastał nad schodami amfiteatru. I to właśnie stamtąd, jak 
na złość , dął silny, porywisty wiatr. Gross musiał mrużyć oczy i schować dłonie w kieszenie”.



„Zbiegł po schodach i ponownie znalazł się na mrozie i oślepiającym porannym słońcu, które 
wychyliło się zza wieży majestatycznego, ale zrujnowanego KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA. Sczerniałe cegły kruszały, a wyszczerbione smukłe witraże sprawiały wrażenie , 
jakby o świątyni zapomniał sam Bóg”.

„Gross odwrócił się, żeby popatrzeć w okno, na stare cegły wieży KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA. Były intensywnie pomarańczowe, czerwone, a miejscami także czarne. Kolorowe 
plamy składały się na jednolitą wiekową ścianę, która przetrzymała już niejedno. Znacznie więcej, 
niż mógłby znieść człowiek”.





„Tym razem obraz był dużo gorszej jakości, ale kolorowy. Oglądali niedoświetlone wnętrze 
PIZZERII ROMANO , a raczej kontuaru, przy którym przyjmowano zamówienia. Stanął przy nim 
Bruździński. Wymienił kilka zdań z barmanem, wyglądało to tak jakby złożył zamówienie, ale nie 
zapłacił. Dopiero w kolejnym fragmencie Bruździński odebrał duża pizzę i zostawił na blacie 
dwudziestozłotówkę”.                                         

   PIZZERIA ROMANO TO      
      

  W RZECZYWISTOŚCI PIZZERIA MORENO !  



„Pokrzywa skręcił w Dworcową. 
Wytrzęsło ich na kocich łbach,
samochód trzeszczał tak, że nie
dało się rozmawiać. Zrównali się
z jedynym jasnym punktem na tej
ulicy – oświetloną stacją 
benzynową INTANKU. Dach 
wspierał się na dwóch filarach ,
przy których zorganizowano 
cztery stanowiska do tankowania.
Obok znajdował się niewielki 
sklep z czerwonej cegły, z którego
mężczyzna w czerwonym kapturze 
wyniósł czteropak piwa”.  



„Po ósmej wyszedł z bloku i skierował się ulicą Kościuszki prosto do SADKU , trójkątnego skweru 
przy skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich przecinających Chełmżę ze wschodu na zachód i z 
południa na północ. Komisarz przeszedł w pobliżu nieczynnej okrągłej fontanny , której betonowa 
niecka pełna była brudnego śniegu. Rozejrzał się uważnie. Markety spożywcze znajdujące się po 
drugiej stronie ulicy Bydgoskiej były otwarte”.



Spojrzał w stronę Netto i parkingu, po czym przeszedł wzdłuż ciągu sklepów z elewacjami z płytek 
klinkierowych i zatrzymał się przy schodach prowadzących do Biedronki”.



„Gross wszedł w wąską, zacienioną ulicę KOPERNIKA , biegnącą równolegle do linii brzegowej 
skutego lodem jeziora. Minął bezdomnego w czerwonym płaszczu, który gadał coś do siebie. 
Zmierzał w stronę widocznego na końcu jezdni budynku z cegły. Przed wyjazdem do Torunia 
chciał zabrać z komisariatu zostawioną na biurku komórkę. Zapomniał jej po piątkowym , 
wyczerpującym dyżurze”.



„Odczekał na zewnątrz do końca długiej mszy, w trakcie której obserwował młodzież. Poczuł jak 
jego stopy zamieniły się w tym czasie w bryły lodu. Przestępował z nogi na nogę , ale niewiele to 
dało. Kiedy formował się kondukt żałobny, który długą wstęgą skręcił w TUMSKĄ, Gros wymienił 
spojrzenie z nastolatkami, którzy w skupieniu przechodzili obok niego”.



„Minęli ulicę MONIUSZKI po prawej.
- Niech pan zawróci. - Gross klepnął kierowcę w ramię. Ten zwolnił, zjechał na pobocze
i wykorzystując skrzyżowanie z wjazdem na teren osiedla domków jednorodzinnych nawrócił,
A potem skręcił w MONIUSZKI”.



„Wkrótce koła golfa zaterkotały na zmrożonym bruku tuż za przejazdem kolejowym Chełmży.
Gross wjechał w osiedlową drogę AMERYKI, a na jej końcu skręcił w Kościuszki”.

„Zanim się rozebrał, uświadomił sobie, że musi wreszcie pójść na zakupy.
Wybrał się do Lidla, po którym kręciło się jeszcze
 sporo mieszkańców AMERYKI”.



„Mieszkańcy, zgromadziwszy się na bulwarze, skupiali wzrok na dwóch potężnych 
pojazdach strażaków, którzy na sygnale zjechali tu z pobliskiej JEDNOSTKI 
RATOWNICZO- GAŚNICZEJ przy ulicy Sądowej, graniczącej płotem z komisariatem”.



W TRAKCIE PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI 
PRZEKONALIŚMY SIĘ, ŻE ROBERT MAŁECKI UKAZUJE 
CHEŁMŻĘ TAKĄ JAKA ONA JEST W RZECZYWISTOŚCI. 
UDAŁO NAM SIĘ ODNALEŹĆ WSZYSTKIE MIEJSCA OPISANE 
W „SKAZIE” I „WADZIE” I STWIERDZAMY, ŻE SĄ ONE 
UKAZANE Z WIELKĄ DBAŁOŚCIĄ O SZCZEGÓŁY I DETALE.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNY SPACER ULICZKAMI 
CHEŁMŻY I MAMY NADZIEJĘ, ŻE ZACHĘCI TO WAS DO 
PRZECZYTANIA POWIEŚCI KRYMINALNYCH ROBERTA 
MAŁECKIEGO. 
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