
WPROWADZENIE
To już trzecie w 2019 roku CHEŁMŻYŃSKIE SPOTKANIA              

Z KRYMINAŁEM.
Pomoc w organizacji oraz promocji projektu uzyskałem              

z niezmiennych źródeł, czyli od: Burmistrza Miasta Chełmży 
Jerzego Czerwińskiego, a także przedstawicieli Towarzystwa 
Przyjaciół Chełmży oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki     
Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży. Dziękuję bardzo!

Jako pomysłodawcę i organizatora, bardzo cieszy mnie 
fakt, że impreza cały czas się rozwija, że odwiedza ją coraz            
większa liczba miłośników gatunku, wreszcie, że dla zaprasza-
nych pisarzy nasze spotkania nie są już anonimowe.

Największy rozgłos zyskało poprzednie, jubileuszowe 
spotkanie, którego gościem był Robert Małecki. Zgromadziło 
ono około 120 czytelników z Chełmży oraz z wielu okolicz-
nych miast i miejscowości, co stanowi niespotykaną, jak na 
tego rodzaju przedsięwzięcie, liczbę zainteresowanych. Oby 
tak dalej!

Niestety ogromną przeszkodą w dalszym rozwoju impre-
zy jest brak funduszy. Wszystkie dotychczasowe spotkania      
odbyły się z udziałem moich własnych środków oraz kosztem 
czasu, poświęconego przez wszystkie zaangażowane osoby. 
Mam ogromną nadzieję, że w przyszłości nasza sytuacja w tym 
zakresie chociaż w niewielkim stopniu ulegnie poprawie.

Dariusz Łubkowski

POWTÓRKA W CHEŁMŻY
Gościem specjalnym VI Chełmżyńskich Spotkań z Kryminałem był MARCEL WOŹNIAK i właśnie jemu poświęcony 

został nr 6 INFORMATORIUM.
Spotkanie odbyło się 7 listopada 2019 r. w Miejskiej Izbie Muzealnej mieszczącej się na terenie Powiatowej i Miej-

skiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży.
Po ponad rocznej przerwie Marcel Woźniak ponownie odwiedził Chełmżę. Tym razem pisarz promował aż dwie 

książki: powieść oraz antologię opowiadań kryminalnych. Obie pozycje miały swoją premierę 30 października br. Po-
dobnie, jak podczas pierwszego swojego spotkania w naszym mieście, także i tym razem Marcel Woźniak najpierw od-
powiedział na pytania prowadzącego, a następnie opowiedział zebranym o swoich przyszłych pisarskich zamierzeniach.

Mam nadzieję, że kolejne edycje Chełmżyńskich Spotkań z Kryminałem ponownie zgromadzą stałych bywalców im-
prezy, a także przyciągną nowych miłośników kryminałów, nie tylko z Chełmży.

Dariusz Łubkowski
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NOTKA BIOGRAFICZNA

Fot. Łukasz Piecyk

Urodził się w roku 1984 w Kwidzynie, mie-
ście znanym z tysiąca rond i wiklinowych 
myszy. Od 2003 roku jest toruńskim pier-
nikiem. Doktorant literaturoznawstwa na 
UMK w Toruniu, absolwent adaptacji scena-
riuszowej w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Za debiut Biografia Leopolda Tyrman-
da. Moja śmierć będzie taka jak moje życie 
(2016) otrzymał nagrodę Książki Miesiąca 
Magazynu Literackiego KSIĄŻKI (grudzień 
2016). Obecnie, jako oficjalny biograf Le-
opolda Tyrmanda pracuje nad kolejną książ-
ką o nim. Twórca trylogii o detektywie Le-
onie Brodzkim: Powtórka (2017), Mgnienie 
(2017) i Otchłań (2018). Brodzki pojawia się 
także gościnnie w powieściach Roberta Ma-
łeckiego u boku Marka Benera. Dalsze losy 
bohaterów trylogii odnaleźć można w jego 
opowiadaniach Szelfowe chmury (2018) 
oraz Raz, dwa, trzy, znikasz ty (2019). Fan 
kieszonkowych kryminałów i filmów Jeana 
Pierre’a Melville’a. Swoją najnowszą powieść 
Tysiąc obsesji (2019) stworzył wspólnie z Ga-
brielą Gargaś. Jego opowiadanie Granato-
wa cisza nagrodzone zostało w konkursie na 
100-lecie polskiej policji 2. nagrodą w kate-
gorii retro oraz wyróżnieniem Komendanta 
Głównego Policji. W antologii poświęconej 
dziejom Wielkopolski ukaże się wkrótce dru-
kiem jego reportaż zatytułowany Wielkopol-
ska szachownica braci Kopów.

Biografie

1. Biografia Leopolda Tyrmanda. Moja śmierć będzie taka, 
jak moje życie (2016)

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

Powieści

1. Tysiąc obsesji (2019) wspólnie z Gabrielą Gargaś

Opowiadania

1. Szelfowe chmury w nr 17-18 Magazynu literacko-krymi-
nalnego „Pocisk” (2018)

2. Raz, dwa trzy, znikasz ty w antologii „Balladyna” (2019)
3. Granatowa cisza w odcinkach w czasopiśmie „Policja 

997” (2019) oraz w przyszłorocznej antologii pokonkur-
sowej

Okładki biografii oraz trzech części trylogii
zostały zaprezentowane w nr 2/2018 INFORMATORIUM

TEGOROCZNE  
KSIĄŻKOWE  
PREMIERY
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TWÓRCZOŚĆ

Powieść napisana wspólnie  
z Gabrielą Gargaś

Opowiadanie pt.:
„Raz,, dwa, trzy, znikasz ty”

Zaprezentowane okładki powieści i antologii pochodzą ze strony 
na Facebooku Marcela Woźniaka 

https://pl-pl.facebook.com/wozniakmarcel/
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WYWIAD

Gość specjalny VI 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.): Ostatnią naszą rozmowę (ponad rok 
temu) rozpocząłem od przedstawienia Ciebie poprzez Twoje 
aktywności: dziennikarz, scenarzysta, filolog, literaturoznawca, 
humanista, doktorant, aktor i pisarz. Mam nadzieję, że niczego 
nie pominąłem. Od niedawna można dodać – szczęśliwy mąż. 
Czy łatwo jest pogodzić tak wiele działalności z byciem mężem?
Marcel Woźniak (M.W.): To bycie mężem jest zdecydowanie na 
pierwszym miejscu! Chcę z tego miejsca serdecznie podziękować 
za ciepłe przywitanie w Chełmży i kwiaty dla małżonki. Bije od was 
w mieście duża serdeczność. Aż trudno uwierzyć, że w książkowej 
Chełmży Roberta Małeckiego dochodzi u was do tylu zbrodni! 
(śmiech) A wracając do pytania... Dzisiaj jestem przede wszystkim 
pisarzem i reporterem oraz scenarzystą. Staram się zawodowo 
skupiać na pracy z tekstem. I moja żona jest moją największą in-
spiracją, zatem... tak! Łatwo to pogodzić! (śmiech)

D.Ł.: Gościliśmy jakiś czas temu w Chełmży Michała Kadleca. 
Podczas rozmowy zdradził nam pewną ciekawostkę. Powiedział, 
że zgodziłeś się zostać bohaterem jednego z jego opowiadań. 
Czytałeś je?
M.W.: Zastanawiam się, czemu Michał tak długo zwlekał z de-
biutem. Uważam, że ma nosa i świetne pióro. Od lat bloguje o 
Toruniu, fotografuje, jest kronikarzem i historykiem-pasjonatem. 
Z jego opowiadań bije duch miasta. Podobają mi się zwłaszcza 
te osadzone w przeszłości, co zresztą Michałowi powiedziałem: 
napisz retro kryminał osadzony w Toruniu! Istotnie, w jednym                
z tekstów pojawiam się z nazwiska, jest to nawet scena inspirowa-
na prawdziwymi zdarzeniami: spotkaniem autorskim w księgarni       
w Toruniu.

D.Ł.: Pod koniec września na Poznańskim Festiwalu Krymina-
łu ogłoszono wyniki konkursu „Stulecie polskiego kryminału”. 
Nadesłane opowiadania podzielono na trzy grupy. W kategorii 
„Kryminał sto lat temu” drugie miejsce zajęło Twoje opowiada-
nie „Granatowa cisza”. Ponadto otrzymałeś za nie wyróżnienie 
Komendanta Głównego Policji. Przede wszystkim gratulacje! 
Możesz przybliżyć nam w kilku zdaniach ideę tego konkursu i po-
wiedzieć, o czym jest Twój tekst.
M.W.: Konkurs zorganizowało biuro „Niepodległa”, zajmujące się 
promocją ważnych wydarzeń w Polsce. Jednym z nich jest nie-

wątpliwie stulecie polskiej policji, powołanej w roku 1919. Z tego 
powodu, jak i z racji olbrzymiego zainteresowania gatunkiem 
kryminalnym w Polsce – książkowym oczywiście! – zapropono-
wano udział w konkursie. Był to udział oczywiście anonimowy. 
Kiedy jeden z jurorów zobaczył tuż przed ogłoszeniem wyników 
moje nazwisko, przetarł oczy ze zdumienia. Był to Robert Małec-
ki! (śmiech) Konkurs miał trzy kategorie czasowe – retro, współ-
cześnie i w przyszłości. Dla mnie była to okazja do sprawdzenia 
się w nowej kategorii wagowej. Wspominałeś o Michale Kadlecu 
– spodobało mi się retro w jego wykonaniu i zacząłem intensyw-
nie o tym myśleć. Szukałem akurat wtedy opracowań na temat 
między innymi historii traseologii i tak trafiłem na legendę pol-
skiej – i światowej – medycyny sądowej czyli Leona Wachholza. 
Zacząłem czytać stare periodyki policyjne, odkopałem w pamięci 
szczegóły na temat Warszawy, którą zgłębiałem przy okazji książki 
o Tyrmandzie i zacząłem pisać. Tak powstała „Granatowa cisza” 
– opowieść o sprawie badanej przez posterunkowego Klepacza. 
Jest lipiec roku 1935, niedawno zmarł Piłsudski. W Ogrodzie Kra-
sińskich w stolicy dochodzi do uprowadzenia dziecka. W tle historii 
pojawiają się historyczne postacie z kronik policyjnych, pionierskie 
metody laboratoryjne, jak pobieranie odcisków obuwia za pomo-
cą lnianego oleju… Pozostaje mi zachęcić do lektury. Miałem dużą 
frajdę pisząc ten tekst.

CZĘŚĆ II: PYTANIA DOTYCZĄCE TWÓRCZOŚCI

Dariusz Łubkowski (D.Ł.): Swoją przygodę z pisaniem rozpocząłeś 
od biografii Leopolda Tyrmanda. Potem była trylogia kryminalna 
i opowiadanie z Leonem Brodzkim. Teraz powstała zupełnie inna 
powieść. Czy to oznacza, że jako pisarz ciągle poszukujesz właści-
wej dla siebie drogi?
Marcel Woźniak (M.W.): Tak. Pisanie, to rzemiosło. Z jednej strony 
dobrze wprawiać się w jednej dyscyplinie i doskonalić detale, ale 
z drugiej – to jak przesiadanie się do różnych kategorii wyścigo-
wych. Zawsze chciałem po prostu pisać. Ramy gatunkowe dobrze 
wyglądają w wyszukiwarce Allegro i na tematycznych półkach, 
wydawcy też lubią mieć pisarza, który produkuje podobne produk-
ty – łatwiej je wtedy sprzedać. Wychodzę jednak z założenia, że 
moje książki czytelnicy docenią wtedy, kiedy poczują w nich iskrę    
i historię. A te pojawiają się wtedy, kiedy chcę jako autor je opisać. 
Czasem jest to reportaż, czasem kryminał czy opowiadanie, a in-
nym razem… Po prostu powieść.

D.Ł.: Twoją nową powieść „Tysiąc obsesji” stworzyłeś wspólnie 
z Gabrielą Gargaś. Do jakiego gatunku byś ją zaliczył? Czy jest to 
typowy kryminał, czy może mieszanka gatunków?
M.W.: Jest to miks gatunków. I znów wracam do tezy, że z wie-
lu powodów lepiej by było, ażeby książka miała konkretne ramy 
gatunkowe – łatwiej to sprzedać. My tymczasem napisaliśmy po-
wieść, która jest przede wszystkim studium dwóch, a w zasadzie 
trzech związków. Ich wypadkową są romans, intryga kryminalna     
i tło obyczajowe. Jest miłość i jest zbrodnia.

D.Ł.: Czy mógłbyś nam przybliżyć, jak doszło do współpracy Two-
jej i Gabrieli?
M.W.: Rozmawialiśmy o różnicach między naszym rzemiosłem, 
dzieliliśmy się przemyśleniami. Któregoś dnia, zupełnie sponta-
nicznie, zaczęliśmy pisać na Messengerze fabułę wymyślonej sce-
ny, zastanawiając się, jak by brzmiała w konwencji obyczajowej, 
a jak w kryminalnej. Ja jedno zdanie – Gabrysia drugie. Tak po-
wstała scena na hotelowym korytarzu, która stanowi ważną część 
finalnego tekstu książki. A zatem trochę przypadek, a trochę… nie 



 INFORMATORIUM, STRONA 4 
sądzę! (śmiech)

D.Ł.: Jak przebiegała, oczywiście tak pokrótce Wasza praca nad 
powieścią? Reprezentujecie różne gatunki literackie. Poza tym 
Gabriela mieszka za granicą. Czy czynniki te miały znaczenie 
podczas pisania wspólnej książki?
M.W.: Kluczowe okazały się ustalenia co do kształtu, techniczny 
zapis i komunikacja, która była najbardziej nieprzewidywalnym       
i dynamicznym elementem w tym tandemie. Kształt fabuły usta-
liliśmy w porozumieniu z wydawcą, prezentując mu streszczenie 
przyszłej książki. Technicznie tworzyliśmy tekst na GoogleDocs lub 
przesyłając sobie partie tekstu, wskazując sobie nawzajem co na-
leży uzupełnić. Komunikacja natomiast odbywała się i tekstowo,      
i w formie video, ale w trakcie półrocznego okresu pisania, widzie-
liśmy się na żywo raptem raz! (śmiech) Były kłótnie, mijanie się, 
meblowanie się – rzekłbym – w świecie bohaterów. Bo pisanie, 
to indywidualna sprawa, mózg projektuje świat bohaterów. A tu 
robiliśmy to na cztery ręce. Więc spory były solą życia pisarskiego 
dla nas. Ostatecznie, książka zgadza się ze streszczeniem w 90%. 
Czyli sposób okazał się skuteczny. Istotne jest też, że – co podkre-
ślamy w wywiadach – nie pozabijaliśmy się! (śmiech)

D.Ł.: Czy „Tysiąc obsesji”, to powieść stand-alone, czy może jest 
to początek Waszej współpracy i co za tym idzie jakiegoś cyklu?
M.W.: Wszystko jest możliwe. Zależne jest to od reakcji rynku i wy-
dawcy. Brzmi to zimno, ale pisanie, to nasza praca i oboje myślimy 
na wiele książek w przód. Wśród naszych projektów jest jednak 
również teczka z napisem „a co jeśli miałaby być kontynuacja”. 
Czas pokaże! (śmiech)

D.Ł.: Przejdźmy do antologii. Jest w niej osiem opowiadań napi-
sanych przez ośmiu znakomitych pisarzy. Jak doszło do wyboru, 
właśnie tej ósemki?
M.W.: Była to decyzja wydawcy, ale sądzę, że istotny był głos re-
daktora, który dobrał autorów pod kątem ich potencjalnej inte-
rakcji z taką materią, jak pierwowzór z XIX wieku. Ja dla przykładu 
w „Mgnieniu” często odwołuję się do Szekspira – może to był trop, 
ale tylko zgaduję.

D.Ł.: Dlaczego jako „hasło wywoławcze” wybrano „Balladynę” 
Juliusza Słowackiego?
M.W.: Była to odważna i wspaniała decyzja wydawnictwa i po-
mysł redaktora Patryka Mierzwy. Jestem dumny z tego, że ktoś 
podjął decyzję wydawniczą, by zainwestować w dość oryginalny 
projekt antologii nawiązującej do polskiego twórcy. „Balladyna” 

jest utworem charakternym, dualnym, najlepszą próbką polskiego 
romantyzmu.

D.Ł.: O czym jest Twoje opowiadanie?
M.W.: To historia o miłości i zemście oraz prokuratorskim śledz-
twie. Narratorami, w odpowiednio dziesięciu częściach tekstu, są 
dwie kobiety i jeden mężczyzna.

D.Ł.: Nietypowość Twojego opowiadania polega m.in. na tym, że 
można przeczytać je kilka razy i poznaje się jego treść zupełnie 
od innej strony.
M.W.: Troje narratorów, to trzy perspektywy. Bardzo chciałem, 
aby czytelnik poznawał historię razem z bohaterami, a nie jest to 
łatwe, no bo zawsze w końcu któryś z nich powie coś, co ułatwi 
rozwiązanie historii. Dlatego taka łamigłówka dla czytelników         
– historia nielinearna i niechronologiczna, jak film.

CZĘŚĆ III: PYTANIA PODSUMOWUJĄCE

D.Ł.: Na koniec zapytam: co z Leonem Brodzkim? Czy masz jakieś 
plany literackie w stosunku do niego? Czy Leon jeszcze kiedyś 
powróci?
M.W.: Bohaterowie są nieśmiertelni, trochę, jak James Bond. Mogę 
zdradzić, że mam w szufladzie napisaną w sporej części powieść 
typu spin off o toruńskim świecie policyjnym „po Brodzkim”. Nowe 
wątki, nowi bohaterowie. Okazuje się, że Brodzki może jednak po-
móc w rozwiązaniu sprawy. Dowiadujemy się o tym także w „Raz, 
dwa, trzy, znikasz ty”, kiedy prokurator Mauer rozmawia z Mościc-
kim o tym, że toruńska policja jest zdziesiątkowana i większość 
funkcjonariuszy albo nie żyje, albo wyjechała. – Wiemy, o kogo 
chodzi – mówi Mauer.

D.Ł.: Czego Ci życzyć na najbliższe tygodnie, miesiące, lata?
M.W.: Zdrowia! Jeśli ono dopisze, postaram się zrobić najlepiej 
wszystko inne, na co mam wpływ. Na co zaś wpływu nie mam, to 
zostawiam mitycznym bogom. I algorytmom! (śmiech)

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

Z Marcelem Woźniakiem
rozmawiał Dariusz Łubkowski

Chełmża, 07.11.2019 r.
Wywiad autoryzowany 14.11.2019 r.

Składam serdeczne podziękowania „Czwartej Stronie Kryminału” 
oraz jej przedstawicielowi Adrianowi Tomczykowi za współpracę 
oraz za przekazane gadżety. Otrzymane materiały zostały wręczo-
ne czytelnikom na spotkaniu autorskim z Marcelem Woźniakiem.

Dariusz Łubkowski

PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowania „Wydawnictwu Literackiemu” 
oraz jej przedstawicielce Annie Tokarczyk za współpracę oraz za 
przekazane gadżety. Otrzymane materiały zostały wręczone czy-
telnikom na spotkaniu autorskim z Marcelem Woźniakiem.

Dariusz Łubkowski
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