
WPROWADZENIE
W Chełmży z roku na rok wzrasta liczba spotkań literackich.     

W głównej mierze dotyczy to promocji książek rodzimych auto-
rów, tworzących publikacje związane z historią naszego miasta oraz      
piszących biografie wybitnych chełmżan.

Nieczęsto mamy do czynienia z możliwością spotkania się             
z pisarzami spoza Chełmży, reprezentującymi inne rodzaje powie-
ści, którzy są rozpoznawalni nie tylko w regionie, ale także w całym 
kraju. Przy czym ostatnio sytuacja ta zaczęła się zmieniać.

Jest mnóstwo możliwości wytypowania gatunku literackiego na 
tego typu spotkania. Ze względu na pasję czytelniczą, mój wybór 
padł na kryminały, które w ostatnich latach w Polsce mają coraz 
lepsze notowania. Rośnie liczba tworzących kryminały, a także licz-
ba książek na rynku wydawniczym, ale, co cieszy najbardziej, rośnie 
również liczba odbiorców literatury tego gatunku.

Głównie dlatego zdecydowałem się na organizację cyklicznych 
spotkań pod wspólną nazwą:

CHEŁMŻYŃSKIE SPOTKANIA Z KRYMINAŁEM
Pomoc w organizacji oraz promocji projektu uzyskałem z kilku 

źródeł. Należą do nich: Burmistrz Miasta Chełmży Jerzy Czerwiński, 
a także przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Chełmży oraz Po-
wiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Cheł-
mży. Za tę pomoc serdecznie wszystkim dziękuję.

Pierwsze spotkanie z cyklu mamy już za sobą. Jego gościem był 
Robert Małecki, który odwiedzi nas ponownie przy okazji wydania 
kolejnej książki, tym razem (jak zapowiedział) „z Chełmżą w tle”. 
Spotkanie było bardzo udane i uczestniczyła w nim liczna grupa 
czytelników z Chełmży i okolic. Mam ogromną nadzieję, że kolejne 
będą równie ciekawe.                                             Dariusz Łubkowski

PO RAZ DRUGI Z TORUNIEM W TLE
Gościem specjalnym II Chełmżyńskich Spotkań z Kryminałem był MARCEL WOŹNIAK i właśnie jemu poświęcony 

został nr 2 INFORMATORIUM.
Spotkanie odbyło się 20 września 2018 r. w Miejskiej Izbie Muzealnej mieszczącej się na terenie Powiatowej                         

i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży.
Tym razem czytelnicy również nie zawiedli. Impreza zgromadziła ponad trzydziestu miłośników kryminałów, wśród 

których obecny był m.in. zastępca burmistrza Chełmży Marek Kuffel.
Po sukcesie pierwszego spotkania postanowiono zachować jego interaktywny charakter. Podobnie, jak jego                   

poprzednik, tym razem Marcel Woźniak najpierw odpowiedział na pytania prowadzącego, a następnie zapoznał czytel-
ników z tajnikami swojej pisarskiej pracy.

Mam nadzieję, że kolejne edycje Chełmżyńskich Spotkań z Kryminałem ponownie zgromadzą wielu miłośników             
kryminałów, gdyż właśnie z myślą o nich są one organizowane.

Dariusz Łubkowski
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NOTKA BIOGRAFICZNA

Fot. Łukasz Piecyk
Twórca trylogii o detektywie Leonie Brodzkim: „Powtórka” 
(2017), „Mgnienie” (2017) i „Otchłań” (2018). Pytania o po-
dobieństwa do głównego bohatera zbywa kolejką oranża-
dy. Fan kieszonkowych kryminałów i filmów Jeana Pierre’a 
Melville’a. Za debiut „Biografia Leopolda Tyrmanda. Moja 

śmierć będzie taka, jak moje życie” (2016) otrzymał nagro-
dę Książki Miesiąca „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” (bio-
grafie, grudzień 2016). Urodził się w roku 1984 w Kwidzy-
nie, mieście znanym z tysiąca rond i wiklinowych myszy. Od 
2003 roku toruński piernik. Doktorant literaturoznawstwa 
na UMK w Toruniu, absolwent Adaptacji Scenariuszowej     
w Warszawskiej Szkole Filmowej. Dalsze losy Brodzkiego 
odnajdziesz w spin offie - opowiadaniu „Szelfowe chmury”.

O pierwszym swoim kryminale mówi tak:

„Ja nazywam Powtórkę powieścią miejską, bo miasto jest 
jednym z bohaterów. Ma swój charakter, reaguje, boi się 
razem z mieszkańcami. Oprócz tego, że jest normalnym kry-
minałem, pełnym trupów i śledztw, moja powieść jest ma-
łym hołdem dla miasta. Nie jest to przewodnik turystyczny, 
ale miejsca, o których piszę w książce, nawet ludzie istnieją 
naprawdę. W Toruniu wszyscy słyszeli o panu Henryku, tak-
sówkarzu. Ludzie czekali na postoju specjalnie na niego. Pan 
Henryk przez 50 lat prowadził drugą taksówkę w powojen-
nej historii miasta. Pasażerów częstował czekoladą. Niektó-
rych wiózł i do chrztu, i do ślubu.”

Marcel Woźniak

(2016)
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Trylogia 
o Leonie Brodzkim

(2017) (2017) (2018)

Wszystkie zaprezentowane okładki książek pochodzą z Facebooka

Marcela Woźniaka https://pl-pl.facebook.com/wozniakmarcel/
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Składam serdeczne podziękowania „Czwartej Stronie Kryminału” 
oraz jej przedstawicielowi Adrianowi Tomczykowi za współpracę oraz 
za przekazane 20 kompletów „Teki akt osobowych” umownie nazwa-
nych przeze mnie „Aktami Leona Brodzkiego”. Otrzymane materiały 
zostały wręczone chełmżyńskim miłośnikom kryminałów, obecnym 
na spotkaniu autorskim z Marcelem Woźniakiem, promującym jego 
najnowszą powieść pt. „Otchłań”.                           Dariusz Łubkowski

 



Gość specjalny II ChSzK Marcel Woźniak (z prawej),  
podczas rozmowy z prowadzącym spotkanie Dariuszem Łubkowskim (z lewej)

Fot. Marcin Seroczyński

CZĘŚĆ I: PYTANIA DOTYCZĄCE AUTORA

Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Dziennikarz, scenarzysta, 
filolog, literaturoznawca, humanista. Mam nadzieję, 
że o czymś nie zapomniałem. Tyle różnych zaintere-
sowań u jednej osoby. Skąd zatem wziął się pomysł 
na kolejną pasję, czyli na pisanie i dlaczego wybrałeś 
właśnie kryminały?
Marcel Woźniak (M.W.): Jak tak wymieniałeś, sądzi-
łem, że chodzi o kogoś innego! A tak na poważnie, to 
pisanie jest dla mnie jakąś konsekwencją tych działań. 
Zebrane doświadczenia i sięgająca dzieciństwa potrze-
ba opowiadania, znalazły w końcu wspólny mianow-
nik. Pierwszą moją książką była biografia Leopolda Ty-
rmanda, autora słynnego kryminału miejskiego „Zły”. 
Stąd do moich kryminałów było blisko. Kiedy przeczyta-
łem „Złego”, wyobraziłem sobie mój Toruń w podobnej 
szacie.

D.Ł.: Czy mógłbyś podać swoją definicję powieści 
kryminalnej? Jakie wg Ciebie elementy powinna              
posiadać powieść, aby można ją było zaliczyć do tego        
gatunku?
M.W.: Musi niewątpliwie zaczynać się od zagadki i jej 
rozwiązania w zakończeniu. Podróż ku ostatnim stro-
nom książki będzie więc jednocześnie podróżą do po-
czątku. Tyle teorii. W praktyce bowiem kryminał przej-
muje wiele cech innych gatunków: rysu dramatyczne-
go, tła, morału.

D.Ł.: Kto jest pierwszym czytelnikiem / recenzentem 
Twoich książek?
M.W.: Tekst zawsze najpierw czytają najbliżsi. Pytam 
wtedy „czy to już jest książka, czy może jeszcze nie”...

D.Ł.: Czy swoje pisanie traktujesz jako hobby, czy          
w przyszłości ma to być Twoje źródło utrzymania?
M.W.: Absolutnie nie jest to hobby. To coś, co traktuję, 
jak pracę, a nawet pewną misję względem słowa.

CZĘŚĆ II: PYTANIA DOTYCZĄCE TWÓRCZOŚCI

Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Swoją przygodę z pisaniem 
rozpocząłeś od biografii Leopolda Tyrmanda. Dlacze-
go wybrałeś właśnie jego?
Marcel Woźniak (M.W.): To chyba bardziej Tyrmand 
wybrał mnie. Brzmi górnolotnie, ale gdy mój promo-
tor zobaczył mnie w 2008 roku, studenta w czerwo-
nych włosach... Cóż, nie miał łatwo. I dlatego dał mi 
coś nieszablonowego, co mnie zaciekawi. Minęły lata, 
Tyrmand był zawsze obok. Po długiej przerwie dokoń-
czyłem studia i zapytałem wydawcę dzieł Tyrmanda 
o plany na jego biografię. Spytałem z ciekawości, nie 
z zamiaru pisania książki! Reszta potoczyła się sama. 
Badania, wyjazdy, odkrycia. Zrodziła się z tego wyjąt-
kowa opowieść: 26 października 2016 roku zostałem 
pisarzem, debiutując książką Biografia Leopolda Tyr-
manda. Moja śmierć będzie taka, jak moje życie.
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D.Ł.: Przejdźmy do trylogii o Leonie Brodzkim. Leon 
jest człowiekiem o bardzo złożonym charakterze, dla-
tego chciałbym się dowiedzieć: ile Marcela Woźniaka 
można znaleźć w Leonie Brodzkim?
M.W.: Leon jest postacią całkowicie fikcyjną. Mamy 
podobne poczucie humoru i podobne rozterki moral-
ne, jednak za daleko w analogie bym się nie zagłębiał. 
Jeszcze wyszłyby straszne rzeczy!

D.Ł.: Czy celowym zabiegiem było wplecenie w treść 
powieści postaci autentycznych?
M.W.: Tak. I postaci i miejsca z prawdziwego świata 
mają kiedyś, w przyszłości, migać światłem zaprze-
szłego świata. Taki ukłon w stronę rzeczywistości. Pan          
o tubalnym głosie, spacerujący po Starówce czy skrzy-
pek piłujący pod pomnikiem Kopernika, to postaci, któ-
re można spotkać, wybierając się do Torunia.

D.Ł.: Czy miasto Toruń można traktować również              
- mówiąc oczywiście w przenośni - jako bohatera 
Twojej trylogii?
M.W.: Zdecydowanie! Stąd mottem pierwszej części, 
Powtórki, jest wers z Herberta: „miasto stoi nad taflą 
wody gładką jak pamięć lustra”. Bez Torunia nie byłoby 
tytułowej powtórki ani tytułowej otchłani. Wszystko to 
wiąże się z miastem nad Wisłą...

D.Ł.: Akcja „Powtórki” rozgrywa się właśnie w Toru-
niu. Skąd wziął się pomysł na przeniesienie jej części 
w „Mgnieniu” poza Toruń i dlaczego Twój wybór padł 
na nadmorskie Darłowo?
M.W.: Powód był początkowo prozaiczny. Potrzebowa-
łem małego miasta, jako drugiego planu. Promując 
biografię Tyrmanda w Darłowie usłyszałem niepraw-
dopodobne historie o tym miejscu. Myślę, że podobnie 
miał Robert Małecki z Chełmżą.

D.Ł.: „Otchłań” zamyka trylogię o Leonie Brodzkim, co 
teraz stanie się z Twoim bohaterem? A może kiedyś 
Brodzki odwiedzi Chełmżę?
M.W.: Wszystko przed nim, daleko nie ma! Brodzki           
z pewnością wróci, gdy nadejdzie na niego czas.

D.Ł.: W trylogii Brodzki kilkukrotnie dzwoni na tajem-
niczy numer telefonu. Słyszałem, że jest on prawdzi-
wy. Czy możesz zdradzić, co się pod nim kryje?
M.W.: Proponuję czytelnikom, by sami zadzwonili pod 
511 867 571 i się przekonali.

D.Ł.: Jak przebiega u Ciebie, oczywiście tak pokrótce, 
zbieranie materiałów do powieści? Nie ukrywam, że 
najbardziej interesuje mnie część research’u dotyczą-
ca samego śledztwa, czyli w wielkim uproszczeniu od 
zbrodni do wykrycia sprawcy.
M.W.: To czytanie akt, wertowanie kodeksów i wielogo-
dzinne rozmowy z ludźmi. Przekonanie ich, by podzielili 

się kawałkiem siebie i swojej pracy nie jest łatwe.

D.Ł.: Napisanie której części trylogii było dla Ciebie 
najtrudniejsze?
M.W.: Każdej oczywiście! Debiutu, bo był pierwszy. 
Kontynuacji, bo człowiek już nie ma taryfy ulgowej.  
I finału, który musi być najpełniejszy i najlogiczniejszy. 
Ciężka robota z tym pisaniem!

D.Ł.: Gdyby Twoje powieści zostały zekranizowane, 
którego aktora widziałbyś w roli Leona Brodzkiego?
M.W.: Jest pewien skandynawski aktor, ale... nie znam 
jego nazwiska. Mógłby to być Michael Fassbender, ale 
musiałby mnie przekonać...

D.Ł.: Jak Ty, jako autor oceniasz napisaną przez siebie 
trylogię?
M.W.: To pytanie zostawiam czytelniom. Natomiast za-
chęcam do lektury tych, którzy szukają książek z nieba-
nalnym bohaterem, zaskakującą historią i atmosferą, 
która możliwa jest tylko w kryminalnej powieści miej-
skiej z nutą noir.

D.Ł.: Leon Brodzki pojawia się na kartach książek Ro-
berta Małeckiego, a z kolei Marek Bener gości w Two-
ich powieściach. Jak do tego doszło?
M.W.: Rozmawialiśmy kiedyś na Toruńskim Festiwalu 
Książki i wówczas prowadzący, toruński dziennikarz 
Grzegorz Giedrys, rzucił luźno pomysł literackiego uni-
wersum. Wkrótce potem zaczęliśmy podsyłać sobie        
z Robertem partie tekstu.

CZĘŚĆ III: PYTANIA PODSUMOWUJĄCE

Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Jakie literackie plany na naj-
bliższe tygodnie, miesiące, lata ma Marcel Woźniak?
Marcel Woźniak (M.W.): Pisać, pisać, jeszcze raz pisać. 
Będzie trochę spotkań, festiwali, ale gdzieś pomiędzy 
kiełkuje pomysł na kolejne książki.

D.Ł.: Czego Ci życzyć na najbliższe tygodnie, miesiące, 
lata?
M.W.: Tego, czego i ja chełmżanom: zdrowia, miłości       
i pomysłów!

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

Z Marcelem Woźniakiem
rozmawiał Dariusz Łubkowski

Chełmża, 20.09.2018 r.
Wywiad autoryzowany 01.10.2018 r.
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FOTORELACJA ZE SPOTKANIA

Fotografie: Wioleta Derkowska
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Fotografie: Marcin Seroczyński
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