
 



Przestępczość jest jednym z bardziej istotnych problemów w społeczeństwie. 
Towarzyszy człowiekowi od zawsze. Lęk przed przestępczością bardzo silnie wpływa 
na poczucie bezpieczeństwa człowieka, jego stabilność emocjonalną i zaufanie do 
przyszłości. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, 
jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych, którego 
brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Mafia, morderstwo, handel ludźmi, 
pedofilia i inne formy działalności przestępczej budziły i budzą w ludziach strach i 
niepewność o swój los. 
 
Zestawienie bibliograficzne pt „W kręgu zła” zawiera spis książek ze zbiorów 
Wypożyczalni Głównej, których tematem są zagadnienia związane z najczęstszymi 
formami przestępstw. Opis bibliograficzny zawiera dane tytułowe książek, a także 
krótkie ich streszczenie oraz sygnaturę, dzięki której czytelnik w łatwy sposób może 
odnaleźć poszukiwaną pozycję na półce bibliotecznej. Opracowanie zostało 
podzielone na trzy rozdziały: 
1. Przestępczość zorganizowana i narkotykowa, morderstwa 
2. Handel ludźmi, przestępstwa na tle seksualnym 
3. Głośne procesy, omyłki sądowe 
 
Zestawienie zostało sporządzone w oparciu o Katalog centralny Sowa-Opac 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie 
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Rozdział I 
 
 
 
 

Przestępczość zorganizowana i 
narkotykowa, morderstwa 



1. Alfabet mafii / Ewa Ornacka, Piotr Pytlakowski.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka, cop. 2004. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Procesy sądowe - Polska - od 1989 r , 
Przestępczość zorganizowana - Polska - 20-21 w , Przestępstwo - 
Polska - od 1989 r , Publicystyka polska - 21 w 
Sygnatura:  WG-343 
 

 
1. Skąd się wzięła mafia? 2. O miłości, przyjaźni i nienawiści 3. Teraz 
mówi Masa 4. Teraz mówi Parasol 5. Dziadowskie sprawy 6. 
Cmentarz wokół Dziada 7. O jeden most za daleko 8. Gang Oczki, 

czyli ferajna z ulicy Żabiej 9. Krakowiak po śląsku 10. Nikoś, Uchal, Rympałek i inni 11. 
Ludzie mafii 
 

 

2. Byłem gangsterem : prawdziwa historia / pseudonim Grek ; [redakcja 

Jacek Ring].- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat, copyright 
2017. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Grek , Przestępcy , Przestępczość 
zorganizowana , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 
Sygnatura:  WG-343  

 

 
Grek to pseudonim Autora wymyślony na potrzeby tej książki. Kryjący 

się pod nim gangster kradł, oszukiwał, porywał ludzi, zlecał zabójstwa - każdy czuł przed nim 
respekt. Początek jego przestępczej kariery przypadł na lata dziewięćdziesiąte - czas 
drapieżnego polskiego kapitalizmu. Grek wspinał się po szczeblach gangsterskiej hierarchii, 
aż doszedł na szczyt. Pewne wydarzenia sprawiły jednak, że postanowił skończyć z 
dotychczasowym fachem i zacząć wszystko od nowa. Uczciwie. Teraz swoimi 
doświadczeniami, także tymi z więzienia, dzieli się z czytelnikiem. Twierdzi, że napisał tę 
książkę ku przestrodze. W jego relacji nie ma imion i nazwisk, jednak opowiedziana przez 
niego historia jest prawdziwa. [Wydawnictwo Dolnośląskie, 2017] 

 

 

3. Chcę wierzyć w waszą niewinność / Magda Louis.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2018. 
 

 
Hasła przedmiotowe:  Polacy za granicą , Przestępczość 
cudzoziemców , Przestępstwo , Wielka Brytania , Reportaż 
Sygnatura:  WG-343  

 

 
Magdalena Louis towarzyszyła przestępcom od momentu 

aresztowania do dnia ogłoszenia wyroku. Czasami jeszcze dłużej – do chwili gdy 
zamknęła się za nimi brama więzienia. W trakcie swojej kilkuletniej pracy tłumacza, 
którą wykonywała dla brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości, spotykała morderców, 
gwałcicieli, pedofilów, przemytników, handlarzy ludźmi, pospolitych złodziei. Stykała 
się z alkoholikami, mężami i ojcami, którzy katowali swoje żony i córki, a także z 



ofiarami tej okrutnej przemocy. Pracowała po obu stronach barykady: z policją tropiącą 
przestępców i z adwokatami, którzy później tych najgroźniejszych i tych pospolitych 
oskarżonych bronili przed sądem. Po latach trudnych doświadczeń zdecydowała się o 
tych ludziach i ich dramatach napisać książkę. Przeprowadziła czytelnika przez 
miejsca zbrodni, cele izby zatrzymań, i sale sądowe. Dzięki tej relacji naocznego 
świadka możemy zajrzeć do świata, którego istnienie przeraża, i poznać ludzi, którzy 
znaleźli się na samym dnie piekła. [Prószyński Media, 2018] 
 
 

4. Czarna Ręka : o początkach amerykańskiej mafii i o człowieku, który 

próbował ją powstrzymać / Stephan Talty ; przełożył Jan Dzierzgowski.- 
Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 
 

 
Hasła przedmiotowe:  New York City Police Department , Policja , 
Przestępczość zorganizowana , Śledztwo i dochodzenie , Nowy Jork 
(Stany Zjednoczone) , Reportaż 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
   Latem 1903 roku przez Nowy Jork przetacza się fala zbrodni. Porywane są dzieci włoskich 

imigrantów, giną dziesiątki niewinnych ludzi. Niejedna kamienica zostaje zniszczona w 
wybuchu bomby. Sklepikarze, robotnicy, senatorowie, bogacze i dostojne damy otrzymują 
listy z pogróżkami. Sprawcy wydają się niewidzialni, lecz wszechobecni. W mieście, a potem 
z całym kraju, zaczyna się szerzyć panika. W obronie zwykłych Amerykanów przed 
bezprawiem spod znaku Czarnej Ręki staje policjant Joseph Petrosino, nazwany "włoskim 
Sherlockiem Holmesem", słynący z zawziętości, talentu detektywistycznego i doskonałych 
przebrań. Wraz ze swym włoskim oddziałem pracuje niestrudzenie, by rozbić tajne 
stowarzyszenie gangów, nim narastający lęk przed imigrantami doprowadzi do katastrofy. 
Jaką cenę zapłaci za swoje śledztwo? "Czarna Ręka" to frapujący obraz początków 
amerykańskiej mafii, wartka opowieść o zbrodni, strachu, poświęceniu i honorze w Ameryce 
u progu XX stulecia, napisana przez mistrza literatury faktu. [Grupa Wydawnicza Foksal, 
2018] 

 

 

5. Diler gwiazd / Piotr Krysiak.- Warszawa : Deadline, copyright 2018. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Handel narkotykami , Dilerzy , Polska 
, Reportaż 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
    O Cezarym P. krążą już legendy. Głównie o jego tajemniczym, 

zaszyfrowanym notesie, w którym podobno roi się od nazwisk ludzi z 
pierwszych stron gazet, ale również o tym, kto wsypał najsłynniejszego 

polskiego dilera, niegdyś pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w 
Warszawie.Jego proces toczy się od listopada 2017 roku przed warszawskim sądem i końca 
nie widać… Do tej pory sąd nie wydał zgody na wgląd do akt żadnemu dziennikarzowi. Piotr 
Krysiak jako pierwszy - i jedyny - zajrzał do nich i dotarł do stenogramów rozmów dilera z 
klientami, często osobami publicznymi, znanymi z okładek poważnych pism i kolorowych 
magazynów. Sprawdź, kto znalazł się na liście dilera. [Deadline, 2018] 

 



6.Dobre matki : prawdziwa historia kobiet, które przeciwstawiły się 

najpotężniejszej mafii świata / Alex Perry ; tłumaczenie Mariusz 
Gądek.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak, 2018. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępcy , Przestępczość 
zorganizowana , Zwalczanie , Kalabria (Włochy) , Reportaż 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
Ta książka miała nie powstać. Przedstawieni w niej ludzie ukrywają się lub nie żyją. Autor 
również usłyszał groźby pod swoim adresem. Mafia kalabryjska to dzisiaj najpotężniejszy 
syndykat zbrodni na świecie. Znana jako ‘ndrangheta, działa w 120 krajach, zarządza 
bilionami euro, piorąc brudne pieniądze dla cosa nostry, camorry, kolumbijskich karteli i 
rosyjskiej mafii. Kontroluje 80% rynku twardych narkotyków w Europie. Wpływa też na 
sytuację polityczną na świecie – szantażowała rządy Tajlandii i Indonezji. Prawdopodobnie to 
ona stała za śmiercią dziennikarza Jána Kuciaka i wywołała kryzys polityczny na Słowacji. 
Członków mafii kalabryjskiej łączą relacje rodzinne, a organizacji nie da się opuścić. Nawet 
jeśli jesteś tylko córką lub żoną. Jeśli odchodzisz, znikasz na zawsze. Trzy dobre matki 
znalazły w sobie siłę, aby podjąć największe ryzyko – zdradzić swoich ojców i mężów, żeby 
ocalić synów i córki. Oto wstrząsające kulisy największej wojny, jaką kobiety wypowiedziały 
włoskiej mafii w XXI wieku. [Znak, 2018] 

 

 

7. Gangster Squad : pogromcy mafii / Paul Lieberman ; przeł. 

Jakub Małecki i Magda Witkowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 
2013. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana - Stany 
Zjednoczone (USA) - od 1945 r , Przestępczość zorganizowana - 
zwalczanie - Stany Zjednoczone (USA) - od 1945 r , Policja - Stany 
Zjednoczone (USA) - od 1945 r , Los Angeles (Stany Zjednoczone, 
stan Kalifornia) - od 1945 r 

Sygnatura:  WG-343 

 

 
PROLOG: Futerał na skrzypce pod łóżkiem. 1. Whalen wyrusza na Zachód, do Miasta 
Aniołów; 2. Sierżant Jack Whalen leci samolotem; 3. Sierżant Jerry Wooters i feralna 
noc w Rondelli's; 4. Sprawiedliwość. 

 

 

8. Gangsterskie egzekucje / [Janusz Szostak].- Warszawa : Harde 

Wydawnictwo - Time, 2019. 
(Śledztwa Szostaka / Janusz Szostak) 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Przestępcy , Przestępczość zorganizowana , 
Zabójstwo , Polska , Warszawa (woj. mazowieckie ; okolice) , Reportaż 
Sygnatura:  WG-343 

 

 



W porachunkach między przestępcami w Warszawie i okolicach przodowały „Pruszków” i 
„Wołomin”. Jednak prawdziwa wojna gangów wybuchła po ich upadku. Walkę o wpływy 
podjęli: „Mokotów”, „Mutanci”, gangi „Kikira” i „Szkatuły”, „Żoliborz”, „Wyszków”, „Ożarów”, 
gang nowodworski nierzadko wspomagani przez przestępców z innych grup przestępczych 
działających w różnych regionach kraju. Nastał czas trwającej latami wojny gangów. Ta 
książka to efekt dziennikarskiego śledztwa o niewyjaśnionych mafijnych morderstwach, 
których zleceniodawcy i wykonawcy nigdy nie doczekali się rozliczenia. Poznajemy kulisy 
kilkudziesięciu nierozliczonych zbrodni m in: Mutantów, Wyszkowa, Kikir , Cebera, Wariata, 
Mrówy, Gamy, Młodego Klepaka, Mokotowa, Klifa, Kiełbasy, Sekuły, Pershinga, Nikosia. 
Teraz sprawcy wielu z nich stanął się oczywiści. To lektura, która wstrząśnie nie tylko 
światem przestępczym, ale także policją. [lubimyczytac.pl, 2019] 
 

 

9. Helter skelter : prawdziwa historia morderstw które 

wstrząsnęły Hollywood / Vincent Bugliosi, Curt Gentry ; przełożył 
Mirosław P. Jabłoński.- Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : Zysk i 
S-ka Wydawnictwo, copyright 2019. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Manson, Charles (1934-2017) , Procesy 
sądowe , Sekty i ruchy religijne , Śledztwo i dochodzenie , 
Zabójstwo , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
Kronika jednej z najgłośniejszych zbrodni w historii USA 9 sierpnia 1969 roku w 
posiadłości przy Cielo Drive w zamożnej dzielnicy Los Angeles została zamordowana 
piękna aktorka, żona reżysera Romana Polańskiego, Sharon Tate, a wraz z nią ich 
nienarodzone dziecko. Oprócz Tate zginęli jej goście: słynny fryzjer hollywoodzkich 
gwiazd Jay Sebring, przyjaciel Polańskiego z czasów studiów w łódzkiej filmówce 
Wojtek Frykowski i jego narzeczona, córka potentata kawowego, Abigail Folger. Piątą, 
przypadkową ofiarą był Steven Parent, 18-letni znajomy dozorcy. Za tymi 
morderstwami stał Charles Manson i członkowie jego grupy religijnej zwanej Rodziną. 
Dzień później z ich rąk zginęły dwie kolejne osoby. Dlaczego młodzi ludzie zabijali na 
rozkaz Mansona? Co wspólnego z tą okrutną zbrodnią ma piosenka zespołu The 
Beatles Helter Skelter? Vincent Bugliosi, główny oskarżyciel w najgłośniejszym w 
dziejach amerykańskiego sądownictwa procesie, odpowiada na pytania, które dziś 
nadal nie przestają intrygować. [Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2019] 
 

 

10. Inna miłość szejka / Artur Ligęska, Oskar Maya.- Warszawa : 

Burda Książki - Burda Media Polska, 2019. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Ligęska, Artur , Homoseksualizm , Ludzie 
bogaci , Niesłuszne skazanie , Polacy , Przestępstwa narkotykowe , 
Więźniowie , Zawód miłosny , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Wywiad 
dziennikarski , Pamiętniki i wspomnienia 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
Gdy zakochuje się książę, to zwykle początek bajki. Ale gdy książę należy do emirackiej 
rodziny królewskiej, baśń zamienia się w koszmar. Artur Ligęska był gwiazdą polskiego 
fitnessu. Nagradzany i doceniany, otworzył sieć popularnych klubów. Sukces przyszedł 



szybko, a wraz z nim kłopoty. W Dubaju Artur miał zacząć nowe życie. Ale Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, jakie widzi świat –nowoczesne, bogate państwo o wielkich możliwościach, 
okazały się jedynie pięknym mirażem. Gdy Artur poznał Anioła, księcia Abu Zabi, nie 
spodziewał się, że to początek jego drogi do piekła. By zatrzymać ukochanego w kraju, Anioł 
przez 13 miesięcy przetrzymywał go w emirackim więzieniu, gdzie jego życie zmieniło się w 
koszmar. Bez dowodów, bez możliwości obrony, został skazany na dożywocie. Wydawało 
się, że jego życie właśnie się skończyło. Dzięki pomocy polskich dyplomatów, organizacji 
pozarządowych, przyjaciół i ludzi dobrej woli cudem wyszedł na wolność. Dzięki własnej sile i 
determinacji przetrwał koszmar i dziś chce pokazać światu prawdę o kraju, w którym ludzkie 
losy zależą jedynie od kaprysów wszechwładnych szejków. [Burda Media Polska, 2019] 

 

 

11. Kasiarze, doliniarze i zwykłe rzezimieszki : przestępczy półświatek 

II RP / Iwona Kienzler.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2019. 
 

 
Hasła przedmiotowe:  Przestępcy , Dwudziestolecie międzywojenne 
(1918-1939) , Opinia publiczna , Oszuści , Przemytnictwo , Złodzieje , 
Polska , Opracowanie 
Sygnatura:  WG-94(438).081 

 

 
Czym zajmowali się klawiszowcy, doliniarze, lipkarze? Kto był 
najsłynniejszym kasiarzem II RP? Czy Tata Tasiemka to polski Al 

Capone? Kto stał za kradzieżą klejnotów w krakowskim hotelu Grand? Lata 20., lata 30. 
fascynują nas nie od dziś. To nie tylko blichtr kabaretów, high-life kawiarni Ziemiańska czy 
gwiazdy pokroju Bodo lub Ordonki. Nieodłącznie towarzyszyły im też postaci i obrazy z 
mrocznego, choć równie fascynującego półświatka II RP. [Lira, 2019] Hrabina 
Ciunkiewiczowa i afera w hotelu Grand ; Panicz - polski Arsène Lupin? ; Szpicbródka, 
klawiszowcy, szopenfeldziarze i inni - złodziejski światek II Rzeczypospolitej ; Hipek Wariat i 
jego copycat ; Tata Tasiemka i Doktor Łokietek - władcy warszawskiego półświatka ; Gajowy 
i taksówkarz - zawody wysokiego ryzyka ; Dziki Zachód nad Wisłą - napady bandyckie w 
czasach II Rzeczypospolitej ; "Wszyscy oszukują wszystkich" - poczet polskich oszustów 
doby międzywojnia ; Sacharyna, konie i zapałki - przemytnicy w II Rzeczypospolitej. 

 

 

12. Kombinat zbrodni : grupa mokotowska / Ewa Ornacka.- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Uprowadzenie , Przestępczość zorganizowana , 
Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , 
Reportaż 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
   Polska mafia ma na swoim koncie wiele krwawych porachunków, ale 

dwie egzekucje były przełomowe. Pierwsza to zabójstwo Pershinga, szefa grupy 
pruszkowskiej, podczas jego wyjazdu wypoczynkowego. Druga - żony Bajbusa, 
powiązanego z grupą mokotowską. Zabijając matkę dwójki dzieci, złamano żelazną zasadę, 
że w męskich wojnach nie strzela się do rodzin. O "Pruszkowie", który wydał wyrok na 
Pershinga, powiedziano i napisano wiele. Prawdę o "Mokotowie", który zabił Annę, znają 
nieliczni. Ewa Ornacka opisuje dzieje grupy, która swoją brutalnością, ogromem dokonanych 
zbrodni, a także układami z policją przez wiele lat paraliżowała świadków i ofiary. Opowiada 



o rezydentach kolumbijskiego kartelu narkotykowego, o związanym z mafią eks-konsulu 
Kostaryki i pewnym sprytnym obywatelu Izraela handlującym maszynami do gier 
hazardowych. O kopalni diamentów, liście śmierci i gangsterskich mogiłach. O liczonych w 
setkach tysięcy euro okupach, odciętych palcach i złych gliniarzach. A przede wszystkim o 
ludzkiej krzywdzie, wręcz niewyobrażalnej i bezkresnej. [Dom Wydawniczy Rebis, 2017] 

 

                                                                                

13. Komisarz : pomiędzy niebem a piekłem / Wojciech Sumliński, 

Jacek Wrona ; współpraca Joanna Wrona.- Warszawa : Wojciech 
Sumliński Reporter, 2018. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , Wrona, 
Jacek (policjant) , Centralne Biuro Śledcze , Dziecko chore , Policjanci 
, Przestępstwa narkotykowe , Przestępczość zorganizowana , Święci i 
błogosławieni , Uzdrowienia cudowne , Polska , Pamiętniki i 
wspomnienia , Reportaż 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
Chciał być księdzem - został oficerem Centralnego Biura Śledczego. Przez kilkanaście lat 
policyjnej służby, współpracując z Interpolem, poznał świat mafii, najbardziej bezwzględnych 
przestępców w Europie i skorumpowanych polityków, dla których liczą się tylko pieniądze i 
władza - reszta to nieistotne dodatki. Niezwykła historia komisarza Jacka Wrony pokazuje, 
jak trudno, ścigając zło, nie stać się tym, co się ściga. Pokazuje zarazem, jak niewiele rzeczy 
na tym świecie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czy twardy policjant CBŚ mógł przewidzieć, 
że największa tragedia jego życia stanie się jego największym błogosławieństwem? Czy 
mógł przewidzieć, że przesądzona przez lekarzy śmierć, a następnie cudowne, z punktu 
widzenia medycyny niewytłumaczalne, ocalenie jego córki Glorii Marii, nie tylko odmieni jego 
życie, ale też stanie się uznanym przez Kościół, wybranym z tysięcy przypadków, dowodem 
na świętość Papieża Jana Pawła II? [Wojciech Sumliński Reporter, 2018] 
 

 

14. Koronny nr 1 : pseudonim Masa / Sylwester Latkowski, Piotr 

Pytlakowski.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 
 

 
Hasła przedmiotowe:  Sokołowski, Jarosław (1962- ) , Przestępcy , 
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To nieprawda, że świadkowie koronni są skruszonymi przestępcami. 

Nie żałują swoich ofiar. Zostali świadkami, ponieważ to się opłacało. Chociaż nagrzeszyli, 
odpuszczono im winy. Zyskali bezkarność, a niektórzy zachowali fortuny, które wcześniej 
zdobyli nielegalnie. Ta książka opowiada o polskich koronnych, elitarnej grupie przestępców, 
którzy zgodzili się pomóc organom ścigania w walce z mafią. Tak jak ten najbardziej znany, 
Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa. Dzisiaj celebryta, a niegdyś bezwzględny gangster. 
To człowiek o stu twarzach. Które z nich to tylko maski? Jaka jest prawdziwa twarz Masy? 
Tego dowiecie się z lektury. [Rebis, 2017] 
 
 
 



15. Królowa mafii / Piotr Pytlakowski, Monika Banasiak.- Wyd. 1 

(dodr.).- Poznań : Rebis, 2016. 
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1. O Saskiej Kępie, ucieczce z własnego ślubu i paryskiej kawie ze Słowikiem; 2. O tańcu na 
fortepianie, drogim winie i ułaskawieniu Słowika; 3. O Las Vegas, zabójstwach i 
przywracającym nadzieję zapachu Polo Lauren; 4. O chłopacach z ferajny, ciernistej koronie 
i czarnych łabędziach; 5. O żonach, kochankach, miłości i zdradzie; 6. O długich 
południowoamerykańskich wakacjach, transporcie bananów i walce kogutów; 7. O ślubie w 
Nazarecie, modlącym się Słowiku i seksie w hotelowym pokoju; 8. O wielkiej ucieczce, 
więzieniu Valdemoro i areszcie w Radomiu... [i in.]. 
 
 

16.  Księżniczka mafii / Merisa Merico ; przekł. Julia Wolin.- 

Warszawa : Amber, 2013. 
(Historie Prawdziwe : autobiografie) 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Merico, Marisa (1970- ) , Cosa Nostra , 
Przestępczość zorganizowana - Włochy - od 1989 r , 
Przestępczość zorganizowana - Wielka Brytania - od 1989 r , 
Pamiętniki angielskie - od 1989 r , Pamiętniki włoskie - od 1989 r 
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Kiedy trzynastoletnia Marisa poznała swojego ojca, była nim zachwycona. Dla niej 
Emilio DiGiovine był wspaniały, czarujący i kochający; dla reszty świata - brutalny i 
bezwzględny. Wiedziała, że zrobi dla niej wszystko, ale nie spodziewała się, jak wiele 
zażąda w zamian... Porzuciła spokojne życie w Blackpool, gdzie mieszkała z matką 
Angielką, żeby wrócić do ojca, do Mediolanu. Nie miała pojęcia, że wkracza do 
najpotężniejszego imperium narkotyków, broni i prania brudnych pieniędzy. Kiedy 
zakochała się w najbardziej zaufanym żołnierzu ojca, Emilio uznał, że jest gotowa 
poznać prawdę. Wkrótce wciągnęła ją brutalna i mroczna machina przestępczej 
działalności rodziny. Przemycała pieniądze, broń i narkotyki warte miliony, widziała 
mafijne egzekucje. Była świadkiem niejednej śmierci - również najbliższych. Ale 
pewnego dnia zrozumiała, że jeśli sama chce przeżyć, musi uciekać... W tej szokującej 
autobiografii Marisa złamała najświętszą zasadę Cosa Nostry, zasadę milczenia, żeby 
opowiedzieć swoją niezwykłą historię: dziewczyny z angielskiego miasteczka, która 
została księżniczką mafii. Jej niewiarygodne wspomnienia wydane w siedmiu krajach i 
obecnie ekranizowane to najmocniejszy portret mafijnej rodziny, mafijnej codzienności 
i roli kobiet w mafii: historia przemocy, zdrady i miłości. 

 

 

 

 

 

 



17. Łowca : sprawa Trynkiewicza / Ewa Żarska.- Kraków : Znak Litera 

Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 
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Opowieść o mrocznych zakamarkach umysłu mordercy. O tym, że zrobił 
coś strasznego, przypomniała mu krew za paznokciem, którą zauważył, 

jedząc obiad u rodziców. Pamiętał, ile zapłacił za zakupy w sklepie, a nie był w stanie 
przypomnieć sobie, w jaki sposób chłopcy znaleźli się niego w domu. A może było zupełnie 
inaczej? Wszystko pamiętał, tylko taką wersję, pełną sprzeczności i niedomówień, 
przedstawił w czasie przesłuchań? Trynkiewicz, choć minęło tak wiele lat, nadal budzi grozę, 
a najczęściej używanym wobec niego określeniem jest bestia. Historia nieśmiałego 
nauczyciela z Piotrkowa pokazuje, jak rodzi się zło i co się dzieje w umyśle 
psychopatycznego zabójcy.  Dla Ewy Żarskiej Trynkiewicz jest paskudnym wspomnieniem z 
dzieciństwa. Kiedy w Piotrkowie polował na swoje ofiary, ona bawiła się na sąsiednich 
podwórkach. Żarska próbuje w gąszczu zeznań, tropów, sprzecznych opinii i manipulacji 
znaleźć odpowiedź na ważne pytania. Jak się rodzi morderca? Jak wybiera ofiary? Jak 
poluje? Dlaczego tak długo pozostaje niezauważony? [Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 
2018] 

 

 

18. Mafia na Wybrzeżu / Krzysztof Wójcik.- Warszawa : Muza, 2016. 
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Bezwzględni, brutalni mordercy, gangsterzy z Wybrzeża. Rządzili w 
Trójmieście, gdy w centralnej Polsce działał Masa. Zbrodnie "klubu 

płatnych zabójców" - morderstwa, porwania i podkładanie bomb - wstrząsnęły całą Polską. 
Dziewięciu oskarżonych, czterdzieści przestępstw. Ich proces stał się pokazówką. Znany 
dziennikarz śledczy odsłania nieujawnione kulisy działania bandytów. Dlaczego ich proces 
trwał latami. Co gangsterzy z Wybrzeża mają wspólnego z głośnym zabójstwem generała 
Marka Papały. Dlaczego brat-mafiozo zlecił zabójstwo brata-milionera z listy najbogatszych 
tygodnika "Wprost" i czy policja miała w trójmiejskiej mafii swoje wtyki. A w szczególności, 
jak to się stało, że Czesław Kowalczyk "Czester", oskarżony o morderstwo, dostał wiosną 
2016 najwyższe odszkodowanie w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości - trzy miliony 
złotych za niesłuszne aresztowanie. Komu zależało, aby siedział i czy prokurator 
manipulował dowodami. [Muza, 2016] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. Majami : zły pies / Artur Górski.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2018. 
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Janek Fabiańczyk, pierwowzór słynnego Majamiego z "Pitbulla" Patryka 

Vegi, to przykrywkowiec, czyli człowiek z najbardziej elitarnej i najbardziej tajemniczej 
formacji w polskiej policji. Jako agent przykrywkowy wszedł w struktury gangu 
mokotowskiego i przyczynił się do jego rozbicia. Jako oficer kryminalny w komendzie 
stołecznej rozpracował brutalnego bandytę, który zasłynął tym, że swoje ofiary przypalał 
żelazkiem… Za przekroczenie uprawnień trafił do więzienia z wyrokiem wyższym niż 
zatrzymany przez niego przestępca. Bo w spotkaniach z gangsterami był brutalny i 
bezkompromisowy. A w więzieniu gliniarz ma gorzej od pedofilów. Jak cienka jest granica 
między dobrym policjantem i złym psem? Kogo nie toleruje się w polskiej policji? Jak 
wygląda życie gliny po drugiej stronie więziennych murów? Niecenzurowana opowieść 
jednego z najskuteczniejszych policjantów w Polsce. [Prószyński Media, 2018] 
 

 

20.  Manson : CIA, narkotyki, mroczne tajemnice Hollywood / Tom 

O'Neill, Dan Piepenbring ; przełożył Radosław Madejski.- 
Warszawa : Wydawnictwo Akurat - Muza, 2019. 
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Zbrodnia, która wstrząsnęła Ameryką. Śledztwo, które niczego nie wyjaśniło. Prawda, 
która czekała 50 lat na odkrycie. Niedopatrzenia policji, uchybienia prokuratury, 
prawdopodobny nadzór służb specjalnych. Co naprawdę wydarzyło się 9 sierpnia 1969 
roku? Wstrząsająca książka O'Neilla jest zapisem dwudziestu lat poszukiwań, które 
podważają oficjalną wersję wydarzeń. Z kim naprawdę zadawał się Manson i jak 
daleko posunęli się jego hollywoodzcy przyjaciele, żeby ukryć swoje powiązania? 
Dlaczego policja go nie powstrzymała, mając ku temu tak wiele okazji? I jak Manson 
zdołał przeistoczyć grupę dobrodusznych hipisów w bezlitosnych zabójców? 
Podążając tropem zagadek i zastanawiających zbiegów okoliczności, autor szuka 
odpowiedzi wśród gwiazd Hollywood i byłych agentów służb specjalnych, kreśli 
fascynujący obraz Kalifornii lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy szarlatani uchodzili 
za geniuszy, wolna miłość była tak samo realna jak pranie mózgu, a utopijne światy 
znajdowały się w zasięgu narkotykowego odlotu. [Muza, 2019] 

 

 

 

 

 



21.  Manson : ku zbrodni / Jeff Guinn ; przełożył Krzysztof Kurek.- 

Warszawa : Agora, 2015. 
(Biblioteka Gazety Wyborczej) 
(Prawdziwe Zbrodnie) 
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PROLOG. Charlie w klubie Whisky, 1. Nancy i Kathleen; 2. Moundsville i McMechen; 
3. Kathleen i Charlie; 4. I znów McMechen; 5. Więzienie; 6. Berkeley i Haight; 7. 
Charlie i "lato miłości"; 8. Los Angeles; 9. Charlie i Dennis; 10. Rancza; 11. Biblia i 
Beatlesi; 12. Zniweczone marzenia; 13. Tate; 14. LaBianca i Shea; 15. Dolina Śmierci; 
16. Rozwiązanie zagadki zbrodni; 17. Charlie staje się sławny; 18. Rozprawa; 19. 
Niewłaściwy człowiek na właściwym miejscu we właściwym czasie. 
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Wstrząsająca opowieść o bezwzględnych bossach polskiej mafii. Kim byli ludzie, którzy 
rządzili jedną z największych struktur przestępczych w tej części Europy? Pershing, Oczko, 
Rympałek - te gangsterskie pseudonimy budziły strach w Polsce lat 90 i do dziś owiane są 
legendą. Poznaj kulisy kariery i tajemnice najbardziej znanych mafiosów i tych, którzy 
tworzyli grupę pruszkowską, ale nigdy nie wspięli się na jej szczyt. Skrytobójstwo, zamachy 
bombowe, uprowadzenia - to była ich codzienność. Jakimi metodami utrzymywali się na 
mafijnym szczycie? Kto był ich sprzymierzeńcem, a kto zaciekłym wrogiem? I jak wygląda ich 
życie dzisiaj? [Prószyński Media, 2015] 

 

 

23. Masa o kilerach polskiej mafii / Jarosław Sokołowski "Masa" w 

rozmowie z Arturem Górskim.- Warszawa : Prószyński Media, 2016. 
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 Kim byli zabójcy, którzy wykonywali wyroki śmierci na zlecenie bossów polskiego świata 
przestępczego? Czy rzeczywiście byli zimnymi profesjonalistami, dla których ludzkie życie 
nie miało żadnej wartości? Czy wywodzili się z radzieckich służb specjalnych i swój chrzest 
bojowy przechodzili na frontach wojny w Afganistanie? Czy za swoje usługi pobierali 



bajeczne honoraria, a może raczej strzelali za darmo, bo nie mieli innego wyboru? Jakimi 
metodami wykonywali swoją robotę? I czy każdego z nich dosięgnął wymiar 
sprawiedliwości? Fascynująca opowieść o zabójcach pracujących na zlecenie mafii. 
[Prószyński Media, 2016] 
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Kim były matki, żony i kochanki polskich gangsterów? Wstrząsająca 

opowieść o kobietach w cieniu wielkich mafiosów. Poznaj Monikę Z. , żonę słowika, damę z 
zamiłowania do ogromnego luksusu i potencjałem mafijnego bossa. Agnieszkę R., konkubinę 
Świni. Git-falbanę, czyli prawdziwą kobietę z gangu. Niewiarygodną historię Polki, która 
trzęsła kalabryjską mafią! Piękną i bezwzględną Inkę, która wystawiła ministra Dębskiego. 
Szaleńczo zakochane? A może z ambicjami, by wpłynąć na decyzje polskiej mafii? W tej 
książce znajdują się rzeczy niewygodne dla wielu - i dla gangsterów, i dla biznesmenów, i dla 
polityków, a nawet dla celebrytów. [Prószyński Media, 2014] 
 

 

25. Masa o pieniądzach polskiej mafii / Jarosław Sokołowski "Masa" w 
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Prószyński Media, 2014. 
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Niecenzurowana opowieść o bogactwie wielkich mafiozów. Jak rodziła 

się i wyglądała fortuna polskiej mafii? Tony kokainy od kolumbijskich karteli płynące do 
Polski statkami handlowymi. Arcydzieła światowej sztuki gangsterskich rezydencjach. 
Szalone moskiewskie bankiety z bossami rosyjskiej mafii pośród pięknych kobiet i 
luksusowych limuzyn. Wystawne przyjęcia, które nigdy się nie kończyły. I przekupny świat 
polityki, który od samego początku towarzyszył polskiej mafii. Na czym zarabiano najwięcej? 
Jakich interesów dobijano na europejskim rynku? Jakimi pieniędzmi obracała polska mafia? 
[Prószyński Media, 2014] 
 

 

26. Masa o porachunkach polskiej mafii / Jarosław Sokołowski "Masa" w 
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Szokująca opowieść o porachunkach mafijnych, egzekucjach i uprowadzeniach. Jak 
wyglądała brutalna machina gangsterskiej sprawiedliwości? Prawdziwe oblicze wojny 
pruszkowsko-wołomińskiej. Strzelanina w Alejach Jerozolimskich w 1996 roku, w 
najgorętszym okresie walki "pruszkowskich" z Wariatem. Porachunki z Cebrem, którego 
podłożony ładunek wybuchowy rozerwał na strzępy. Zagadkowa egzekucja Nikosia, po dziś 
dzień owiana tajemnicą. Historia wojny, której lista ofiar jest o wiele dłuższa. Imiona zostały 
zapomniane, ciał nie odnaleziono nigdy. Czy istniał granica okrucieństwa szefów grup? Jak 
pracowali płatni zabójcy? I czy gangsterski kodeks przewidywał wybaczenie? [Prószyński 
Media, 2015.] 
 
 

27. Masa o procesie polskiej mafii / Jarosław Sokołowski "Masa" w 
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We wrześniu 2002 roku rozpoczął sie jeden z najważniejszych procesów ostatnich dekad. 
Procesem mafii pruszkowskiej żyła przez wiele miesięcy cała Polska. Wszystko za sprawą 
organów ścigania i jednego człowieka - Jarosława Sokołowskiego, który miał stanąć na sali 
sądowej oko w oko ze swoimi byłymi kompanami i pomóc wymiarowi sprawiedliwości 
udowodnić im winę. W tej opowieści nie ma stenogramów zeznań ani akt sprawy. Jest 
przemilczana opowieść o najbardziej spektakularnym procesie i nieznane fakty, które po dziś 
dzień wracają w życiu publicznym. Bo kto myśli, że to już przeszłość, myli się. [Prószyński 
Media, 2018] 
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Wstrząsająca opowieść o ludziach od czarnej roboty polskiej mafii. Ta 

książka jest inna od pozostałych z serii „Masa o polskiej mafii”. Bohaterami tego tomu są 
szeregowi członkowie rodzimych gangów. „karki” z bejsbolami w ręku, którzy budzili grozę na 
ulicach wielkich miast, i eleganccy „załatwiacze”, pośredniczący między gangami a światem 
biznesu. Ich pseudonimy rzadko są szerzej znane, ale to oni stali w pierwszym szeregu 
wojen z konkurencyjnymi gangami, zarabiali miliony dolarów, wreszcie trafili do więzienia, 
gdy bossowie uznali, ze nie są im już potrzebni[Prószyński Media, 2016] 
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rozmowie z Arturem Górskim.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 
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Życie świadka koronnego okryte jest tajemnicą – tylko nieliczni wiedzą, gdzie przebywa i jak 
jest chroniony. Czy wygląda jak w czasach gangsterskich i czy została zmieniona jego 
tożsamość? Czy żyje w jednym miejscu, czy też wciąż zmienia swój adres zamieszkania w 
obawie przed szukającymi go zabójcami? Co grozi osobie, która podejdzie zbyt blisko 
świadka i będzie sprawiała wrażenie niebezpiecznej dla niego? Czy świadek znajduje się 
pod ochroną przez cała dobę i na czym ta ochrona polega? Życie byłego gangstera w 
„koronie” przypomina film sensacyjny, w którym główne role – obok skruszonego przestępcy 
– grają służby specjalne, komandosi i organy ścigania. W książce „Masa o życiu świadka 
koronnego” znajdą się odpowiedzi na powyższe pytania, ale niech nikt nie spodziewa się 
całej prawdy. Zresztą, czy ktoś ją zna w stu procentach? Z tej książki wynika, że… nie. 
[Prószyński Media, 2017]                                                     
 
                           

30. Miasteczko zbrodni / Monika Góra.- Warszawa : Wydawnictwo 

W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Cygan, Iwona (1981-1998) , Dziewczęta , 
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Kto stoi za wstrząsającym zabójstwem Iwony Cygan? Dwadzieścia lat 

temu sprawą zabójstwa Iwony Cygan ze Szczucina żyła cała Polska. W dziennikarskim 
śledztwie Monika Góra powraca do tego tematu i zastanawia się też, jak to się stało, że 
sympatyczna uczennica liceum została brutalnie zamordowana przez swoich sąsiadów, 
znajomych rodziców, ojców jej koleżanek? Czy sprawcy chcieli ją wywieźć, żeby pracowała 
jako prostytutka w Austrii? A może dowiedziała się o ich nielegalnych narkotykowych 
interesach? Czy może tej nocy była wystawiona jakiemuś wysoko postawionemu politykowi? 
Reporterka szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego przez tyle czasu lokalna policja i 
prokuratura nie były w stanie wskazać winnych tej zbrodni. Jak to się stało, że bezkarnie 
podmieniano ślady biologiczne, ginęły dowody i mordowani byli świadkowie? Jak wysoko 
sięgał układ polityczno-biznesowo-towarzyski w Szczucinie, który wyciszył sumienia ludzi na 
dwadzieścia lat? [www.azymut.pl, 2019] 

 

 

31. Mindhunter : tajemnice elitarnej jednostki FBI zajmującej się 

ściganiem seryjnych przestępców / John Douglas, Mark Olshaker ; 
tłumaczenie Jacek Konieczny.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 
Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Douglas, John E , FBI , Profilowanie kryminalne 



, Psycholodzy policyjni , Przestępcy seksualni , Seryjni zabójcy , Stany 
Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 
Sygnatura:  WG-343  

 

 
Mroczna książka Johna Douglasa - jednego z najwybitniejszych profilerów w dziejach FBI. 
Douglas badał miejsca zbrodni dokonywanych przez najgroźniejszych psychopatów, 
próbował przewidzieć kolejne ruchy seryjnych morderców i stawał z nimi oko w oko. Stał się 
pierwowzorem postaci agenta Jacka Crawforda z filmów o Hannibalu Lecterze. Teraz dzieli 
się opowieściami o swoich najsłynniejszych śledztwach i ryzykownych próbach wniknięcia w 
najmroczniejsze zakamarki umysłów psychopatów. Żeby złapać seryjnego mordercę, musisz 
spojrzeć na świat jego oczami. Musisz zacząć myśleć jak bestia. [Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak, 2017] 
 
 

32. Mordercza układanka / Paul Britton ; tłumaczenie Jacek 

Konieczny.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak, 2019. 
 

 
Hasła przedmiotowe:  Britton, Paul (1946- ) , Przestępcy , 
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Autor bestsellerowego Profilu mordercy zabiera nas tam, gdzie oko w oko konfrontuje się z 
najciemniejszą stroną ludzkiej natury – do gabinetu psychologa sądowego. Jak zareagować, 
gdy ktoś wyznaje, że ma w piwnicy własnoręcznie zbudowane krzesło elektryczne? Co 
zrobić, gdy twój pacjent jest bandziorem, który łamał ludziom nogi, ale jego największym 
problemem jest to, co myśli jego mama? Czy psycholog zamknięty w jednym pomieszczeniu 
z człowiekiem, którego wysłał do więzienia, może czuć się bezpieczny? Najsłynniejszy 
brytyjski profiler Paul Britton w swojej książce pasjonująco opowiada o pracy psychologa 
sądowego. Brutalni przestępcy, ofiary przemocy szukające zemsty, a nawet człowiek 
wierzący, że jest wilkołakiem – to z nimi konfrontuje się sam na sam podczas sesji za 
zamkniętymi drzwiami gabinetu. Tam rozgrywa się psychologiczna gra, której celem jest 
znalezienie odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: kim jesteś i dlaczego taki się stałeś? Ta 
książka to fascynująca próba zrozumienia umysłów, którymi zawładnęło zło. [Znak, 2019] 
 
 

33. Mroczne sekrety / Matt Birkbeck ; [tł. Katarzyna Gącerz].- Warszawa 

: Hachette Polska, cop. 2011. 
(Seria Prawdziwe Zbrodnie) 
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 Sygnatura:  WG-343 

 

 



Przerażająca historia dziewczyny uwięzionej przez dewianta! Była piękna, bardzo zdolna i 
inteligentna. Do dziś nikt nie wie, jak nazywała sie naprawdę: Suzanne, Sharon, a może 
Tonya? Kiedy była małą dziewczynką, została porwana przez psychopatę - pedofila. 
Mężczyzna wychowywał ją jako swoją córkę i zamienił jej życie w prawdziwe piekło... 
Pomimo intensywnie prowadzonego śledztwa prokuraturze, policji i FBI przez wiele lat nie 
udało się ustalić prawdziwej tożsamości dziewczyny ani tego, co stało sie z jej synkiem, 
Michaelem Hughesem. W 2002 roku jej oprawca, Franklin Delano Floyd, został skazany na 
karę śmierci, ale nie wyjawił nikomu swych tajemnic... [Hachette Polska, 2011] 
 

 

34. Prokurator : kobieta, która się nie bała / Małgorzata Ronc w 

rozmowie z Joanną Podgórską.- Kraków : Znak Litera Nova, 
2015. 
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1. Rób, Gośka, rób; 2. Rajstopy ze srebrną nitką, czyli o fantazjach nastolatków; 3. 
Głos, czyli koszmar nocy poślubnej; 4. Kilogram cytryn, czyli o chciwości w czasach 
niedoboru; 5. W cieniu dojrzewających chłopców, czyli o przymusie zabijania; 6. Kropla 
rtęci, czyli o potrzebie spisku; 7. Spotkanie w Cocktail Barze, czyli o zgubnych 
skutkach nadużycia; 8. Milion to za mało, czyli siedem zabójstw na bieżące wydatki; 9. 
Landrynki i kałasznikow, czyli o próbie wyjścia z długów; 10. Czy ktoś stał się 
kelnerem, czyli ciężka naiwność za ciężkie pieniądze; 11. Gdzie jest Kaśka, czyli 
kronika zapowiedzianych śmierci; 12. Dwóch świadków incognito, czyli o lęku przed 
władzą lokalną; 13. Walcz, Gośka, walcz. 
 

 

35. Tajemnice zbrodni / Ewa Ornacka.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 

2011. 
 

 
Hasła przedmiotowe:  Śledztwo i dochodzenie - Polska - od 1989 r , 
Zabójstwo - Polska - od 1989 r , Reportaż polski - 21 w 
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1. Kiedy umierają anioły; 2. Pogoń za "wampirem"; 3. Zdrada 
Albańczyka; 4. Portret zabójcy; 5. Wrogowie komendanta; 6. Wiejska 
plotka; 7. Prawo ognia; 8. Drewniana skrzynia; 9. Błąd w sztuce; 10. 

Cygański skarb; 11. Kropla krwi; 12. Zła miłość; 13. Kryptonim "Alea". 
 

 

36. Trynkiewicz i inni : rozmowy ze skazanymi na karę śmierci / Piotr 

Pytlakowski ; [zdj. Sławomir Jarmusz].- Wyd. 2 uzup.- Konstancin-
Jeziorna : Media Obok, cop. 2014. 
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   1. Marzenia się nie sprawdzają; 2. Rozpłynąć się w tłumie; 3. Życiorys nieaktualny; 4. 

Zamiecione życie; 5. Miałem w sobie nieopanowaną głusz; 6. Chciał mieć diabła, niech ma; 
7. Śmierć za śmierć. 

 

 
37. Ukradzione dziecko / M. William Phelps ; [tł. Anna Snarska].- 
Warszawa : Hachette Polska, cop. 2010. 
(Seria Prawdziwe Zbrodnie) 
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Mrożąca krew w żyłach, zabawnie ilustrowana książka o najgorszych ludziach, którzy 
chodzili po świecie. Niektóre potwory są tylko wytworami naszej wyobraźni, jednak wiele z 
nich jest równie realnych jak ciało i krew. Gospodarz bestsellerowego podcastu opisał 
niesławne postacie, których przerażające zbrodnie przypominają, że prawda bywa bardziej 
przerażająca od fikcji. Aaron Mahnke przedstawia nam Williama Brodie, szanowanego 
szkockiego meblarza, wykorzystującego swój fach do żerowania na obywatelach Edynburga 
i skrywającego swoją zbrodniczą naturę pod maską szacownego obywatela, którego Robert 
Louis Stevenson opisał w swojej słynnej powieści jako doktora Jekylla i pana Hyde'a. 
Poznamy również H.H. Holmesa, nieuchwytnego oszusta, lepiej znanego jako postrach 
wystawy światowej w Chicago w roku 1893, podczas której przyjmował niczego nie 
podejrzewających gości do swojego koszmarnego "hotelu"... w którym znikali na zawsze. W 
tej galerii zbrodniarzy nie mogło zabraknąć również Beli Kissa, węgierskiego blacharza z 
upodobaniem do okultyzmu i przechowywania kobiecych zwłok w beczkach z benzyną... 
[Zysk, 2019] 

 

 

38. W kręgu zła : zbiór reportaży o przemocy, nadziei, zbrodni i karze / 

Dorota Kowalska.- Wydanie 2.- Warszawa : Melanż, 2018. 
 

 
Hasła przedmiotowe:  Przemoc , Przestępczość , Przestępcy , 
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Ta książka, to zbiór 43 reportaży powstałych w ciągu ostatnich 24 

lat. Ich tematyka krąży wokół zbrodni i wszystkiego, co z nią związane: wokół ofiar, 
przestępców, policjantów i motywów. Dużo w tych historiach bólu, rozpaczy, ale i 
nadziei, bo ona zawsze towarzyszy matkom szukającym zaginionych dzieci, czy 
rodzinom ofiar czekających na sprawiedliwy wyrok.  Dużo tu pytań. Niektóre z nich 
wciąż zostają bez odpowiedzi. Czy zawodowy zabójca, który z zimną krwią zabił 



niewinnych, nieznanych sobie ludzi urodził się zły, czy to życie zrobiło z niego 
mordercę?  Historiami, prezentowanymi w tej książce, żyła kiedyś Polska, niektóre 
wciąż rozpalają masową wyobraźnię, ale są też opowieści o zwykłych ludziach, którzy 
prowadzą zwyczajne, wydawałoby się nudne życie. [Melanż, 2018] 

 

 
39. Wiedźma / Glenn Puit ; [tł. Piotr Klinger].- Warszawa : Hachette 
Polska, cop. 2010. 
(Seria Prawdziwe Zbrodnie) 
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Zło nie śpi. Prawdziwa historia o szaleństwie, miłości nienawiści i magii! W lutym 2001 
roku policja odkryła ciało Christine Smith. Jej zwłoki w zaawansowanym stanie 
rozkładu leżały w kuble na śmieci zamkniętym w schowku... Nie żyła już od lat. Obok 
tej prowizorycznej trumny śledczy znaleźli książki o czarach i satanizmie. W śledztwie 
brali udział eksperci, lekarze medycyny sądowej i entomolodzy współpracujący przy 
produkcji filmów CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas i Autopsja! [Hachette Polska, 
2010] Wbrew tytułowi książka nie opowiada o okultyzmie i siłach nieczystych. To 
współczesne true crime o kobiecie, która zamordowała w okrutny sposób wiele osób. 
Ale czy na pewno były to tylko niewinne ofiary? Odkrywamy historię skrzywdzonej 
przez los i pochodzącej z patologicznej rodziny dziewczyny, która chciała żyć 
normalnie. Jako nieprzeciętnie uzdolniona programistka znalazła pracę w Silicon 
Valley. Jednak demony przeszłości w końcu dopadły Brookey Lee Westů [esensja.pl, 
2012] 

 

 

40.  Więźniowie : Ekwador, kokaina i... / Tomasz Morawski.- 

Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2008. 
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1. Jak to było (opowieść więźnia); 2. Dygresja konsula; 3. Lotnisko (opowieść więźnia); 
4. Kolejny Polak; 5. W pierdlu (opowieść więźnia); 6. Zwolnienie warunkowe; 7. Nadal 
w pierdlu (opowieść więźnia); 8. Konwojenci w tropikach; 9. Hierarchia (opowieść 
więźnia); 10. Dygresja konsula; 11. Dzień za dniem (opowieść więźnia); 12. Z 
policjantem w dżungli; 13. Sposób na przeżycie (opowieść więźnia); 14. Dygresja 
konsula; 15. Rozprawa (opowieść więźnia); 16. Rodzina; 17. Inne historie (opowieść 
więźnia); 18. Deportacja; 19. Strajk (opowieść więźnia); 20. Zmiany w prawie; 21. 
Zwolnienia (opowieść więźnia); 22. Walka z czasem; 23. Chcę wracać!! (opowieść 
więźnia); 24. Przemyślenia; 25. Brak końca. 

 



41. Wisła w ogniu : jak bandyci ukradli Wisłę Kraków / Szymon 

Jadczak.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2019. 
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„Damian, kiedyś będziesz prezydentem tego miasta”. To zdanie – wypowiedziane 
przez jednego z kompanów do Damiana D., byłego wiceprezesa Wisły Kraków, a dziś 
podejrzanego w wiślackiej aferze – kiedyś mogło budzić śmiech. Dziś już nie. Jeśli 
bandyci mogli przejąć utytułowany polski klub sportowy, mogli przejąć i miasto. Przez 
lata w powietrzu przy Reymonta 22 w Krakowie unosił się strach. Jak w tanim filmie o 
gangsterach oprychy obnosiły się ze swoją władzą i chamstwem. Możliwe było nawet 
to, że bandzior, który publicznie rzucił nożem w piłkarza, wyszedł z więzienia i jakby 
nigdy nic stanął na czele kibolskiej mafii. W nieudolność „stróżów prawa” nie da się 
uwierzyć. Za to łatwo uwierzyć, że współpracowali z bandytami. Pytanie tylko, jak 
wysoko to sięgało? Kibole w Krakowie kontrolowali 80% rynku narkotyków. Porywali, 
torturowali, okaleczali i zabijali ludzi maczetami. Traktowali jak śmieci poważnych 
biznesmenów i lokalnych polityków. A ci jak idioci próbowali im się przypodobać albo 
udawali, że nic nie widzą. Przez dwie dekady zblatowana sitwa pielęgnowała rozwój 
Miśka i jego bandy. Szymon Jadczak jako pierwszy odważył się odsłonić prawdę i rok 
temu w Superwizjerze TVN pokazał, jak gnije od środka sportowa wizytówka Krakowa. 
Dziś bandyci są w więzieniu, ale to dopiero wierzchołek góry lodowej. Ludzie, którzy 
odegrali w tej historii ważne role, nie ponieśli żadnych konsekwencji. Kibole nadal 
biegają z maczetami. Dzięki tej książce poznasz całą prawdę. [www.azymut.pl, 2019] 
 

 

42.  Wnuczkowa mafia : powiedz im, co masz, a wszystko Ci 

zabiorą / Hanna Dobrowolska.- Warszawa : Harde Wydawnictwo 
- Time, 2019. 
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Każdego dnia kilkudziesięciu emerytów odbiera telefony od wnuczkowej mafii. Oszuści 
podają się za krewnych w potrzebie albo policję. Ofiary przekazują im pieniądze, 
wierząc, że działają w słusznej sprawie. Tylko w 2018 roku było 3476 takich osób, a 
straty wyniosły co najmniej 57 milionów złotych. Ciemna liczba przestępstw jest 
nieznana. [Harde Wydawnictwo, 2019] 

 

 

 

 

 

 

 



43. Wojny kobiet : rzuciły wyzwanie sądom, policji i mafii / Ewa Ornacka, 

Piotr Pytlakowski.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2015. 
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"Wojny kobiet" to najgłośniejsze, doskonale znane z mediów 

sprawy kryminalne ostatnich kilkunastu lat. Sprawy pokazane z perspektywy kobiet, 
które - chociaż bezpośrednio ich one nie dotyczyły - straciły wiele, a musiały walczyć o 
wszystko. Żona włoskiego policjanta lub przemytnika papierosów, siostra porwanego 
syna przedsiębiorcy, matka gangstera, córka generała policji... i wiele innych. Każda z 
przedstawionych w tej książce kobiet miała swój bezpieczny, wypełniony pracą i 
miłością świat. Do dnia, w którym ich najbliżsi zmarli, zginęli, zostali porwani lub 
aresztowani, a ich sprawy znalazły się na ustach wszystkich. Od tej chwili - często 
poniżane, wyśmiewane, a nawet zagrożone - musiały walczyć. O siebie i o swoich 
mężczyzn. Z bezwzględną mafią, skorumpowaną policją i bezmyślnym wymiarem 
sprawiedliwości. [Rebis, 2015] 

 

 

44. Wyrwałem się z piekła / Dobromir Mak Makowski ; redakcja Adam 

Gutkowski.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017. 
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Słyszysz? Możesz powstać z cmentarza! Ja powstałem do życia, by pasją zarażać!  
Bałem się. Potwornie się bałem. Ojca, który nie skąpił pasa. Matki, która wybrała 
alkohol zamiast swoich dzieci. Opiekunów w pogotowiu opiekuńczym. Wychowawców 
w domu dziecka. Braku akceptacji. Chciałem zabić ten strach, przestać go czuć!  
Zacząłem kraść, bo chciałem być taki jak koledzy. Zacząłem pić, zacząłem ćpać. 
Gdzieś miałem naukę, bo kim ja mogłem zostać. Od małego słyszałem tylko: 
„Skończysz jak matka.” Słyszałem to tak często, że aż sam w to uwierzyłem.  Wtedy, 
gdy byłem już na dnie i myślałem, że gorzej być nie może, zmarła mi mama, zmarł mi 
tata. Zrozumiałem, że nie mogę żyć tak jak oni! Że nie jestem na to skazany, bo to ja 
wybieram swoją przyszłość. To nie było proste. Ciągle nie jest, ale dziś już wiem, że 
jest możliwe. Możliwe jest powstanie z cmentarza. Teraz chcę Wam o tym 
opowiedzieć. Poznajcie moją historię i zacznijcie żyć z pasją!  Dobromir „Mak” 
Makowski - raper, inicjator spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień RapPedagogia, 
mąż i ojciec trójki dzieci. [Wydawnictwo Znak, 2017] 
 
 
 
 

                                                                               



45.  Za młoda na śmierć /M. William Phelps ; [tł. Paweł 

Rojewski].- Warszawa : Hachette Polska, 2012. 
(Seria "Prawdziwe Zbrodnie") 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Reynolds, Adrianne (1988-2005) , 
Zabójstwo - Stany Zjednoczone (USA) - 21 w , Publicystyka 
amerykańska - 21 w 
Sygnatura:  WG-343 

 
Szesnastoletnia Adrianne Reynolds nie potrafiła rozerwać sieci 

zazdrości i dominacji, która komplikowała jej życie. Po trudnym dzieciństwie miała 
właśnie zacząć wszystko do nowa. Jednak jej życie nagle i zupełnie bezsensownie 
zostało przerwane... Adrianne została uduszona, jej ciało spalono, rozczłonkowano, 
upchnięto do worków na śmieci i rozrzucono w kilku miejscach. Morderstwo wyglądało 
na robotę zatwardziałych kryminalistów prawda jest jednak bardziej przerażająca. 
Zbrodni dokonali jej koledzy, młodociani mordercy... 
 

                                                                               

46.  Zabójczy miesiąc miodowy / Don Lasseter i Ronald E. 

Bowers ; [tł. Katarzyna Gącerz].- Warszawa : Hachette Polska, 
cop. 2010. 
(Seria Prawdziwe Zbrodnie) 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Cleland, Bruce (1954-1997) , Cleland, 
Rebecca Salcedo (1969- ) , Procesy sądowe - Stany 
Zjednoczone (USA) - od 1989 r , Zabójstwo - Stany Zjednoczone 
(USA) - od 1989 r 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
Imprezy do białego rana, liczni kochankowie i kochanki, wizyty w klubach nocnych ze 
striptizem i zero skrupułów. Bardzo niebezpieczna mieszanka! Rebeka Salcedo miała 
miły uśmiech, ponętne ciało i wielki apetyt na życie. Umiała korzystać ze swoich 
atutów i wyciągać od facetów wszystko, czego pragnęła. Zamożny i nieśmiały Bruce 
Cleland szybko wpadł w jej sidła i - zaślepiony miłością - spełniał każdą zachciankę: 
nowy samochód... luksusowa łódź... ogromny dom. Oddał Rebece swoje serce i 
duszę. ale ona pragnęła znacznie więcej... [Hachette Polska, 2010] 

 

 

47. Zbrodnia i seks : kim są i jak działają przestępcy seksualni? / 

Andrzej Depko, Dellfina Dellert.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 
2019. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Przestępstwo przeciw wolności seksualnej 
i obyczajności , Pedofilia , Przestępcy seksualni , Kazirodztwo , 
Zabójcy , Psychologia kryminalistyczna , Polska , Wywiad 
dziennikarski 
Sygnatura:  WG-343 

 

 



Pedofile, gwałciciele, kazirodcy, seryjni zabójcy na tle seksualnym. Czy coś ich łączy? 
Co się dzieje w ich głowach? Jak działają? Kim są ich ofiary? Czy można ich 
powstrzymać? Andrzej Depko, biegły seksuolog sądowy, który przez ponad 20 lat miał 
do czynienia z przestępcami seksualnymi, opowiada Dellfinie Dellert o kulisach swojej 
pracy, głośnych przestępstwach na tle seksualnym, wyjaśnia mechanizmy działania 
przestępców i sposoby terapii osób z zaburzeniami seksualnymi. [Agora, 2019] 
 
 

48. Zbrodnia niedoskonała : największe zagadki kryminalne 

ostatnich lat rozwiązane przez polskiego profilera / Katarzyna 
Bonda, Bogdan Lach.- Katowice ; Chorzów : Videograf II, 2009. 
 

 
Hasła przedmiotowe:  Osobowość - badanie , Psycholodzy 
policyjni - Polska - od 1989 r , Przestępstwo - Polska - od 1989 r , 
Śledztwo i dochodzenie - Polska - od 1989 r , Zabójcy - 
psychologia 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
1. Historia profilowania; 2. Psychologiczny portret nieznanego sprawcy (profil); 3. 
Profilowanie w Polsce; 4. Zagadka dla Czytelnika; 5. Zbrodnie i ich sprawcy. 

 

 

49. Zbrodnie prawie doskonałe : policyjne Archiwum X / Iza 

Michalewicz.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 
2018. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Patologia społeczna , Śledztwo i 
dochodzenie , Zabójcy , Zabójstwo , Polska , Reportaż 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
Krakowska sprawa Skóry, bestialskie morderstwo premiera Jaroszewicza, dziwne 
„samobójstwo” młodej dziewczyny w Skierniewicach - te i inne sprawy łączy jedno: 
ofiarom w brutalny sposób odebrano życie, a sprawcy długo pozostawali lub nadal 
pozostają nieuchwytni. Gdy działania policji, prokuratury i sądów zawodzą, policjanci z 
Archiwum X - tajnych zespołów do spraw niewykrytych zabójstw - są dla rodzin ofiar 
ostatnią nadzieją. Reporterka Iza Michalewicz jako pierwsza dotarła do akt sądowych, 
zyskała zaufanie policjantów, świadków i rodzin ofiar. W trzymających w napięciu 
reportażach, z niezwykłą dbałością o szczegóły, opisuje zbrodnie (prawie) doskonałe. 
Ujawnia motywacje i metody działania morderców, przybliża sylwetki tych, którzy ich 
ścigają. I uparcie szuka odpowiedzi na dręczące ją pytanie: czy to możliwe, że o 
naszym życiu i śmierci, zbrodni i karze nieraz decyduje zwykły przypadek? [Znak, 
2018] 

 

 

50. Zbrodnie z namiętności / Sławomir Koper.- Warszawa : W.A.B. 

- Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) , 
Korczyńska, Iga (1911-1931) , Wisnowska, Maria (1858-1890) , 



Woroniecka, Zyta (1906-1984) , Zaucha, Andrzej (1949-1991) , Miłość , 
Procesy sądowe , Zabójstwo , Zazdrość , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 
 
 
Bohaterami najnowszej książki Sławomira Kopra są ludzie, którzy za miłość i 
namiętność zapłacili największą cenę, ginąc z ręki zazdrosnych lub porzuconych 
partnerów czy rywali. Autorka warszawskich teatrów Maria Wisnowska, pisarka i muza 
artystów Dagny Przybyszewska, tancerka Iga Korczyńska, hrabina Zyta Woroniecka - 
każdy przypadek był inny, każdy jednak dramatyczny i poruszający. Szczególnie 
przejmująca jest najbardziej współczesna z tych opowieści - historia śmierci 
uwielbianego przez publiczność piosenkarza Andrzeja Zauchy, zrekonstruowana na 
podstawie niepublikowanych dotychczas akt sądowych z procesu jego zabójcy. Autor 
znakomicie przedstawia sylwetki bohaterów i wnika w motywy zbrodni, ukazując ja na 
fascynującym tle epoki. [W. A. B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018] 
 
 

51. Złożone w ofierze / Ann Rule ; [tł. Katarzyna Gącerz].- 

Warszawa : Hachette Polska, 2010. 
(Seria Prawdziwe Zbrodnie) 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Downs, Diane , Dzieciobójstwo - Stany 
Zjednoczone (USA) - od 1945 r , Procesy sądowe - Stany 
Zjednoczone (USA) - od 1945 r , Śledztwo i dochodzenie - 
Stany Zjednoczone (USA) - od 1945 r , Publicystyka 
amerykańska - od 1989 r 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
Fascynująca i przerażająca prawdziwa historia morderstwa. Porywająca opowieść 
detektywistyczna. Zanurz się w mroczną, niebezpieczną psychikę bohaterki. Poznaj 
sekrety jej chorej duszy. [Hachette Polska, 2010] 
 

 

52. Znajdź mnie : opowieść o niezłomności i nadziei, które pozwoliły 

przetrwać piekło / Michelle Knight, Michelle Burford ; tł. Dorota 
Malina.- Kraków : Znak Litera Nova, 2014. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Knight, Michelle (1981- ) , Ofiary 
przestępstw - Stany Zjednoczone (USA) - 21 w , Uprowadzenie - 
Stany Zjednoczone (USA) - 21 w , Pamiętniki amerykańskie - 21 w 
Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Knight M. 

 

 
1. Znaleziona i zagubiona; 2. Moja rodzina; 3. Pod mostem; 4. Uciekinierka; 5. Ciąża; 
6. Miś przytuliś; 7. Utrata Joeya; 8. Zniknięcie; 9. Uwięziona; 10. Loch; 11. Lobo; 12. 
Podwórko; 13. Telewizor i prysznic... [i in.].  
 

  



 
 
 
 
 

Rozdział II 
 
 
 

Handel ludźmi, przestępstwa na tle 
seksualnym   



1. Boża ladacznica : [autobiografia zakonnicy] / Carla van Raay ; z 
ang. przeł. Anna Wojtaszczyk.- Warszawa : Buchmann, 2012. 
(Buchmann Pocket) 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Raay, Carla van (1938- ) , Prostytucja - 
Australia - od 1945 r , Zakony żeńskie - Australia - od 1945 r , 
Pamiętniki australijskie - 20 w 
Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Raay C. van 
 
 
Jako dziecko Carla van Raay doznała traumy, która na trwale 
zaciążyła na jej życiu. Nosząc w sobie ciężar tych przeżyć, 
uciekała od świata, szukała bezpiecznego schronienia. Klasztor 

wydawał się właściwym miejscem. Carla spodziewała się, że znajdzie w jego murach 
miłość i zrozumienie. Zamiast tego została wplątana w gęstą sieć bezdusznych norm : 
zakazów i nakazów. Bliska obłędu po prawie dwunastu latach zdecydowała się zrzucić 
habit i wrócić do „normalnego” życia. Pospieszne małżeństwo i rozwód pozostawiły ją 
wraz z córką bez środków do życia. Pobyt w klasztorze nie wyposażył ją w wiele 
praktycznych umiejętności. W wieku trzydziestu czterech lat podjęła zawód, który 
powszechnie uchodzi za najstarszą profesję świata - została prostytutką. Rodzaj 
powołania, jakie odnalazła w roli „bożej ladacznicy”, z pewnością nie u wszystkich 
znajdzie akceptację. Cóż, życie rzadko idzie po prostych torach. Zwłaszcza życie 
„nieświętych”. Jestem wdzięczna losowi za wszystko, co mi przyniósł ľ tylko dzięki 
przeżytym cierpieniom mogłam obudzić się i odnaleźć siebie. 
 
 

2. Chińska kurtyzana : tortury miłości / Miao Sing ; przeł.i oprac. 
Maciej Witkowski.- Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1991. 
(Biografie Niezwykłe) 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Miao, Sing (1926- ) , Prostytucja - Chiny , 
Pamiętniki chińskie - 20 w 
Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Miao S. 
 
 
 

 
 
 

3. Czerwony rynek : na tropie handlarzy organów, złodziei kości, 
producentów krwi i porywaczy dzieci / Scott Carney ; przeł. Janusz 
Ochab.- Wyd. 2.- Wołowiec : Wydaw. Czarne, 2016. 
(Reportaż) 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi , Handel narządami ludzkimi , 
Przestępczość zorganizowana - 20-21 w , Reportaż amerykański - 
21 w 
Sygnatura:  WG-343 
 

 
Dziennikarz śledczy Scott Carney spędził pięć lat, badając przynoszący krocie handel 
ludzkimi ciałami - nielegalny, krwawy i brutalny "czerwony rynek". Odnalazł indyjską 



wioskę zwaną Kidneyvakkam, gdyż większość jej mieszkańców dawno posprzedawała 
już nerki; rozmawiał z hienami cmentarnymi, ludźmi, którzy kradną ciała z grobów, 
kostnic i stosów pogrzebowych, by produkować szkielety anatomiczne; odwiedził 
starożytną świątynię, która eksportuje włosy swoich wyznawców do Ameryki, 
zarabiając na tym miliony dolarów. W XXI wieku ciało ludzkie znów stało się towarem, 
regulacje prawne sprzyjają nadużyciom. W sytuacji zagrożenia życia nie chcemy 
zadawać niewygodnych pytań o pochodzenie krwi czy narządów do przeszczepu. Gdy 
możemy wybierać, kupujemy perukę z naturalnych włosów. Medycyny zalecamy uczyć 
się tylko na prawdziwych preparatach. Czy w naszym pragnieniu wiedzy, 
nieśmiertelności i piękna nie uznajemy już granic, których nie wolno przekroczyć? 

 
 

4. Człowiek w przystępnej cenie : reportaże z Tajlandii / Urszula 
Jabłońska.- Warszawa : Dowody na Istnienie Wydawnictwo - 
Fundacja Instytut Reportażu, 2017. 
(Seria Reporterska) 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi , Tajlandia , Reportaż 
problemowy 
Sygnatura:  WG-343 
 
 

 Ile kosztuje człowiek? Czy kobieta ma być droższa niż mężczyzna? A dziecko? Liczyć 
je oddzielnie czy razem z kobietą? Pojawiają się też inne pytania. Którego człowieka 
można kupić, a którego nie? Na jak długo można go sobie zatrzymać? Na zawsze? A 
może dopóki nie spłaci sumy, za którą został kupiony? Ile wynoszą odsetki od takiego 
długu? Do 1905 roku zasady były określone prawem. Człowieka można było dostać w 
prezencie od kolegi. Człowieka można było odziedziczyć. [Fragment książki] 

 
 

5. Demon w Watykanie : Legioniści Chrystusa i sprawa Maciela / 
Franca Giansoldati ; przełożyła Anna Osmólska-Mętrak.- 
Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 
2018. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Maciel, Marcial (1920-2008) , Kościół 
katolicki , Legion Chrystusa , Duchowieństwo katolickie , 
Oszuści , Papiestwo , Pedofilia , Przestępcy seksualni , 
Skandale , Meksyk , Watykan , Reportaż 
Sygnatura:  WG-272 

 
 

Podwójne życie: "żony" i dzieci ; Druga "żona" ; Meksyk 1979: spotkanie z Wijtyłą ; 
Pakt antykomunistyczny ; Podejrzane działania USA ; Powstanie cristeros ; 
Wykorzystywanie seksualne, gniew i milczenie ; Narkotyki ; Obsesja kontrolowania ; 
Ślub milczenia ; Początek końca ; Droga pod górę ; System ; Ostatnie płomienie ; 
Upadek ; Zagrożone królestwo ; Zmora ONZ ; Łajno demona ; Milionerzy ; Chory 
korzeń ; Plagiaty ; Ucieczka z Legionu ; Sztuka symulacji ; Zagadka ; Śmiertelny 
uścisk. Marcial Maciel Degollado to charyzmatyczny założyciel zgromadzenia 
Legionistów Chrystusa, ulubieniec i bliski współpracownik najwyższych dostojników 
Watykanu, stawiany młodym ludziom za wzór przez samego Jana Pawła II. Dopiero 
pod koniec jego życia upada otaczający go mur milczenia, a śledztwo ukazuje 
prawdziwe, demoniczne oblicze meksykańskiego księdza, którzy przez dziesięciolecia 



cynicznie oszukiwał i wykorzystywał tysiące osób, dopuszczając się najgorszych 
grzechów. Giansoldati odsłania przed czytelnikiem misterną sieć kłamstw tkaną przez 
umysł psychopatycznego manipulatora. Jak to możliwe, że utrzymywał ją tak długo, 
zdobywając władzę i zaszczyty? Książka ta jest nie tylko oddaniem sprawiedliwości 
ofiarom Maciela, o którą woła rozmiar tego skandalu, ale także surową krytyką 
hierarchów współczesnego Kościoła oraz jego skostniałych instytucji. [Wydawnictwo 
W.A.B., 2018]. 
 
 

6. Droga utraconej niewinności / Somaly Mam i Ruth Marshall ; z 
ang. przeł. Anna Dobrzańska.- Warszawa : Albatros, 2012. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Mam, Somaly (1971- ) , Przestępstwo 
przeciw wolności seksualnej i obyczajności - zapobieganie i 
zwalczanie , Dziecko maltretowane - Kambodża , Dziecko 
seksualnie wykorzystywane - Kambodża , Prostytucja nieletnich - 
Kambodża , Kambodża - patologie społeczne - od 1945 r , 
Pamiętniki kambodżańskie - od 1945 r 
Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Mam S. 

 
 

1. Las; 2. Wioska; 3. "Oto twój mąż"; 4. Cioteczka Nop; 5. Cioteczka Peuve; 6. 
Obcokrajowcy; 7. Ambasada Francji; 8. Francja; 9. Kratie; 10. Nowe początki; 11. 
Aniołowie stróże; 12. Książę Austrii i wioska Thlok Chhrov; 13. AFESIP. 
 
 

7. Dziewczynka bez imienia : moja historia / Marina Chapman ; 
spisana przez Vanessę James i Lynne Barrett-Lee ; przekł. Julia 
Wolin.- Warszawa : Amber, 2013. 
(Historie Prawdziwe : autobiografie) 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Chapman, Marina (1950?- ) , Dziecko 
ulicy - Kolumbia - 20 w , Dżungle i lasy deszczowe - Kolumbia , 
Ludzie a zwierzęta - Kolumbia , Małpy - a dziecko - Kolumbia , 
Patologia społeczna - Kolumbia - 20 w , Prostytucja dziecięca - 
Kolumbia , Pamiętniki angielskie - 20 w 

                 Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Chapman M. 
 
 
Marina Chapman nie wie, ile dokładnie ma lat. Miała tyle imion, ile nadawali jej kolejni 
"opiekunowie". Została porwana, kiedy miała cztery lata i porzucona w kolumbijskiej 
dżungli. Przerażona i głodna znalazła się sama wśród drapieżników, jadowitych węży i 
pająków. Nagle otoczyło ją stado zaciekawionych małp kapucynek. Naśladując je, 
Marina powoli stała się członkiem ich stada. Robiła to co one: jadła te same owoce, 
wspinała się na drzewa, porozumiewała się ich językiem. "To małpy, nie ludzie, były 
moją rodziną. To one nauczyły mnie, jak przeżyć". "Ludzka" dobroć małp ocaliła 
Marinie życie. Małpi starzec wyleczył ją, kiedy zachorowała. Wśród nich spędziła 
prawdopodobnie pięć lat.  Potem znaleźli ją myśliwi... i za papugę sprzedali do domu 
publicznego. A to był zaledwie początek jej dalszej walki o przetrwanie - na ulicach 
miejskiej dżungli. 
 
 
 



8. Dziewczyny z Dubaju / Piotr Krysiak.- Warszawa : Deadline, 
copyright 2018. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi , Kobieta , Polacy za 
granicą , Prostytucja , Stręczycielstwo , Dubajj (Zjednoczone 
Emiraty Arabskie) , Reportaż 
Sygnatura:  WG-343  
 
 
Cały świat należał do nich. Luksusowe jachty, najdroższe hotele, 

popularne plaże w Dubaju, Cannes czy Saint Tropez. Kolorowe drinki, narkotyki i seks. 
Tak wyglądało życie ekskluzywnych prostytutek z Polski. Były wśród nich modelki, 
celebrytki, finalistki konkursów piękności, artystki. Podczas dwumiesięcznego 
sekswyjazdu potrafiły zarobić nawet kilkaset tysięcy złotych. Ich klientami byli nie tylko 
biznesmeni czy arabscy książęta, ale także polscy artyści i sportowcy. Spełniały 
najbardziej skrywane fantazje seksualne bogatych mężczyzn. Nie wszystkie 
handlowały ciałem na własne życzenie. Wszystkie prowadziły podwójne życie. Miały 
partnerów, mężów i dzieci. "Dziewczyny z Dubaju" odsłaniają świat dobrze 
prosperującego i świetnie zorganizowanego seksbiznesu. To świat luksusowych 
prostytutek i ich klientów, bezwzględnych i przebiegłych sutenerek. To nie jest powieść 
o miłości. To książka o brudnym świecie ekskluzywnego seksu, narkotyków i 
ogromnych pieniędzy. To nie jest literacka fikcja... [Deadline, 2018] 
 
 

9. Epoka milczenia : przedwojenna Polska, o której wstydzimy się 
mówić / Kamil Janicki.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny 
Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Prostytucja , Przestępstwo przeciw 
wolności seksualnej i obyczajności , Zaburzenia preferencji 
seksualnych , Polska , Opracowanie 
Sygnatura: WG-343  
 
 

WYPARCIE: "Każde oskarżenie jest fałszywym oskarżeniem". Kraj bez przestępczości 
seksualnej ; "Kobietę trzeba zdobywać siłą". Kultura gwałtu nad Wisłą ; "Indywidua 
niedorozwinięte umysłowo, fizycznie i płciowo". Zbiorowy portret przedwojennego 
zwyrodnialca ; "Wprowadzają w błąd władze sądowe". Czy Polki zmyśliły tabletki 
gwałtu? ; "Tutaj wystarcza bierne zachowanie". Gwałty na mężczyznach ; 
CODZIENNOŚĆ: "Ci wariaci są nieszkodliwi". Stalking ; "Bój się, by przez ciebie kto do 
grzechu nie był pobudzony". Mobbing i napastowanie seksualne ; CZYSTOŚĆ: "To się 
nazywa sztucznie robić zbrodniarzy". Molestowanie nieletnich ; "Rzecz przelotna, 
konieczna, której trudno uniknąć". Dziecięca prostytucja, dziecięca pornografia ; "W 
domu będzie ci się samej nudziło". Pedofilia ; "Miała na zabawie kolejno stosunek z 
pięcioma mężczyznami". Roznosicielstwo chorób wenerycznych ; "Gromadzono je w 
jednym pomieszczeniu, rozbierano, segregowano i wyceniano". Handel żywym 
towarem ; NORMALNOŚĆ: "Generalny kontroler wszystkich łazienek". Voyerzy ; 
"Czynność ma w sobie coś dziecinnie-bzdurnego". Ekshibicjoniści ; "Nieuchronnie 
pełzająca ręka". Obmacywacze ; "Każdy normalny człowiek jest fetyszystą". Jaka 
epoka, takie zboczenia ; SKRAJNOŚĆ: "Ja Celinkę chowam dla siebie". Kazirodztwo ; 
"Psina niomu nie powie". Zoofilia ; "W pełnym tego słowa znaczeniu, nierząd z 
trupami". Nekrofilia ; DELIKATNOŚĆ: "Być wiązanym i bitym, być służącym i paziem". 
Masochizm ; "Gdy mąż żony nie bije, to jej wątroba gnije". Sadyzm. 



10.  Grzechy śmiertelne : przestępstwa seksualne i epoka skandalu w 
Kościele katolickim / Michael D'Antonio ; przełożyli Anna Dzierzgowska 
i Jan Dzierzgowski.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 
Wydawnicza Foksal, 2017. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Duchowieństwo 
katolickie , Pedofilia , Przestępcy seksualni , Przestępstwo 
przeciw wolności seksualnej i obyczajności , Skandale , Śledztwo 
i dochodzenie , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 
Sygnatura:  WG-272 

 
 

W latach 80. sprawa przeciwko amerykańskiemu księdzu oskarżonemu o 
molestowanie chłopców dała początek lawinie pozwów, które w ciągu dwóch dekad 
poważnie podkopały autorytet Kościoła. Kolejne procesy ujawniły skalę krzywd 
wyrządzanych dzieciom, od lat umiejętnie maskowanych za pomocą potajemnych 
ugód finansowych, klauzul poufności czy przenoszenia księży do innych parafii. 
Wyważony i doskonale udokumentowany reportaż D'Antonia o skandalu pedofilskim w 
Kościele katolickim przedstawia dorosłe już ofiary księży pedofilów, a także czołowe 
postacie z obu stron barykady - dziennikarzy śledczych, prawników, specjalistów od 
prawa kanonicznego, wreszcie samych hierarchów. Okazuje się przy tym, że 
największy wkład w ujawnienie sprawy miały osoby wierzące, w tym wielu duchownych 
- ludzie, którzy nie traktowali Kościoła jak wroga, lecz chcieli go ratować. [Grupa 
Wydawnicza Foksal, 2017] 

                               
                   

11.  Honor kobiety : ofiara gwałtu uwięziona w Dubaju / Touria 
Tiouli ; z fr. przeł. Maria Kowalska.- Warszawa : Świat Książki, 
2007. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Tiouli, Touria , Ofiary gwałtu - 
Zjednoczone Emiraty Arabskie - 21 w , Procesy sądowe - 
Zjednoczone Emiraty Arabskie - 21 w , Więziennictwo - 
Zjednoczone Emiraty Arabskie - 21 w , Pamiętniki francuskie - 21 
w 
Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Tiouli T. 

 
 

1. Urodziny w Dubaju...; 2. Saudyjska pokusa; 3. Tęsknota za nieznanym; 4. Kraj 
moich marzeń; 5. Zejście do piekieł; 6. Wsparcie mediów; 7. Okrutna wolność. 
 
 

12. Jak podrywają szejkowie / Marcin Margielewski.- Warszawa : 
Prószyński S-ka - Prószyński Media, 2019. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Ludzie bogaci , Książęta i 
księżne , Mężczyzna , Modelki i modele , Prostytucja , 
Sponsoring seksualny , Życie seksualne , Zjednoczone Emiraty 
Arabskie , Londyn (Wielka Brytania) , Warszawa (woj. 
mazowieckie) , Publicystyka 
Sygnatura:  WG-39 
 



Historia młodego księcia, syna jednego z arabskich szejków, który ze względu na 
swoją pozycję i bogactwo może mieć wszystko. Dosłownie: wszystko. Marcinowi 
Margielewskiemu udało się z pierwszej ręki pozyskać informacje na temat nocnego 
życia najbogatszych mężczyzn świata. Książę Abed ma dwie pasje - piękne kobiety i 
piękne konie. Wraz ze swoim ojcem przylatuje do Polski na słynną na całym świecie 
aukcję koni. Jednak szejk, zamiast kupić synowi upragnionego wierzchowca, 
niespodziewanie wyjeżdża. W hotelu Abed znajduje tylko enigmatyczny list od ojca, 
który prosi go, aby pozostał w Warszawie. Opiekę nad młodym księciem przejmuje 
jego kuzyn, który odkrywa przed Abedem świat pełen kobiet, pieniędzy, używek, 
erotycznych rozkoszy i perwersyjnych zabaw. Autor ujawnia bezwzględną 
rzeczywistość nocnego życia szejków i arabskich książąt, która zwykle skrywa się za 
ścianami hoteli, apartamentów i luksusowych dyskotek. [Pruszyński Media, 2019] 
 
 

13.  Kupiona i sprzedana / Megan Stephens, Jane Smith ; przekł. 
Agnieszka Kowalska.- Warszawa : Amber, 2015. 
(Historie Prawdziwe : autobiografie) 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Stephens, Megan , Handel kobietami - 
Grecja , Prostytucja nieletnich - Grecja , Przemoc wobec kobiet - 
Grecja , Pamiętniki angielskie - 21 w 
Sygnatura:  WG-343 
 
 

Czternastoletnia Megan Stephens podczas wakacji w Grecji zakochała się w starszym 
od niej Albańczyku. Została z ukochanym w Grecji, a jej matka wróciła do Anglii. 
Gehenna trwała 6 lat! On zmusił ją do prostytucji, a potem sprzedał handlarzowi 
ludźmi. Megan przeżyła horror. Przechodziła z rąk do rąk. Trafiała do kolejnych domów 
publicznych... Bita, gwałcona i poniżana, była zbyt zastraszona, by szukać pomocy. W 
końcu znalazła się w szpitalu. Tam życzliwi ludzie uratowali jej życie. Niewiarygodne! 
W tym samym czasie matka przeprowadziła się do Grecji i nie miała pojęcia, jaki los 
spotkał jej córkę... To dzieje się w dzisiejszej Europie! Megan opisała drastyczne 
szczegóły swojego losu seksualnej niewolnicy, by przestrzec inne naiwne dziewczyny, 
gotowe pójść w nieznane za głosem serca. 
 
 

14.  Nadzieja : 10 lat w ciemności / Amanda Berry, Gina DeJesus ; 
współpraca Mary Jordan i Kevin Sullivan.- Warszawa : 
Wydawnictwo Agora, 2017. 
(Prawdziwe Zbrodnie : wstrząsające historie bez fikcji) 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Berry, Amanda (1986- ) , DeJesus, Gina 
(1990- ) , Niewolnictwo , Ofiary gwałtu , Uprowadzenie , Cleveland 
(Stany Zjednoczone, Ohio) , Pamiętniki i wspomnienia 
Sygnatura:  WG-343 
 

 
Nasza historia to nie tylko gwałt i łańcuchy, kłamstwa i tajemnic. Chcemy jednego: 
żeby świat wiedział, jak przetrwała w nas nadzieja, jak odzyskałyśmy wolność i miłość 
do życia. "Nazywam się Amanda Berry. Zostałam porwana 10 lat temu. Pomóżcie mi" - 
z takim dramatycznym apelem zadzwoniła na policję jedna z ofiar Ariela Castro, kiedy 
udało jej się ciec z rąk porywacza. Jej prowadzony w niewoli dziennik stał się 
podstawą wstrząsającej, ale również budzącej wiarę w siłę ludzkiego ducha książki, 



która okazała się światowym bestsellerem. W chwili porwania Amnda miała 
siedemnaście lat, Michelle dwadzieścia jeden lat, a Gina zaledwie czternaście... 
Castro, na co dzień kierowca autobusu dowożącego dzieci do szkoły, więził i gwałcił je 
osobno, a potem razem, próbując poza seksualnymi orgiami zbudować z nimi 
perwersyjną rodzinę. Jednak żadna z nich nie zapadła, Jak Natscha Kampusch, na 
syndrom sztokholmski. Miały jeden, wspólny cel: uciec. [Agora, 2017] 
 
 

15.  Paryska kochanka : prawdziwa historia kurtyzany, która 
zbudowała imperium na kłamstwie  / Catherine Hewitt ; przełożyła 
Magdalena Jatowska.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz 
Kierus, 2019. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Delabigne, Émilie-Louise (1848-1910) , 
Faworyty i faworyci , Kobieta , Kurtyzany , Prostytucja , Paryż 
(Francja) , Biografia 
Sygnatura:  WG-39 
 

 
Prawdziwa historia Valtesse de la Bigne – XIX-wiecznej kurtyzany, która swoim 
wdziękiem potrafiła oczarować każdego mężczyznę. Valtesse de la Bigne była słynną 
XIX-wieczną kurtyzaną, która podbijała paryskie salony. Modelka Maneta i muza Zoli 
uwieczniona w skandalicznej powieści "Nana", na stałe gościła w kolumnach 
plotkarskich. Mówi się, że uwiodła przyszłego króla Edwarda VII i Napoleona III, a 
żaden mężczyzna nie mógł oprzeć się jej urokowi. Jednak hrabina ukrywała przed 
wszystkimi wstydliwy sekret – swoje pochodzenie. Urodziła się w skrajnej nędzy w 
paryskim zaułku, gdzie od najmłodszych lat doświadczała głodu. Dzięki niezwykłej 
urodzie i sprytowi szybko zrozumiała, że droga na szczyt wiedzie przez alkowy 
wpływowych mężczyzn. Biografia autorstwa Catherine Hewitt to historia niezwykłej 
kobiety, która mimo niskiego urodzenia, zawsze mierzyła wysoko. Sposoby, jakimi się 
posługiwała by zdobyć sławę i bogactwo, zaskakują do dziś i bez wątpienia 
zawstydziłyby niejedną współczesną celebrytkę. 
[http://www.wydawnictwokobiece.pl/produkt/paryska-kochanka/#, dostęp 25.06.2019] 
 
 

16.  Prostytutki : tajemnice płatnej miłości / Magda Mieśnik, Piotr 
Mieśnik.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 
Foksal, 2020. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Handel kobietami , Prostytucja , 
Publicystyka 
Sygnatura:  WG-343 
 
 
Ten świat zanurzony jest w prozie, a nawet bagnie życia, jednak 

otacza go aura tajemniczości. Szczególną ciekawość wzbudzają one - kurtyzany, 
ladacznice, dziwki, call-girls, sexworkerki - kobiety, które wiedzą, jak owinąć sobie 
klienta wokół palca. Ile w tym prawdy i ile jest tych prawd? Jak wygląda to życie od 
kulis? Ile w nim przyjemności i wyboru, a ile obrzydzenia, bólu i bezsilności? Autorzy 
pokazują perspektywę prostytutek, ich klientów, alfonsów i innych "zawodów 
pomocniczych". Oddają głoś ekspertom - lekarzom i psychologom. Ujawniają 
rachunek, jaki życie wystawia profesjonalistom i amatorom w branży płatnej miłości. 
[Grupa Wydawnicza Foksal, 2020] 



17.  Pszczelarz z Sindżaru / Dunya Mikhail ; tłumaczenie 
Robert Sudół.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2019. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Państwo Islamskie (ISIS) , Altruizm , 
Handel kobietami , Sindżar (Irak) , Reportaż 
Sygnatura:  WG-343 
 
 
Dawniej prowadziłem interesy w Iraku i Syrii, ale odkąd nastała 
ta zaraza Daeszu, moją rolą jest ratowanie branek. Telefon 
dzwoni bez przerwy. Czasem to sami bojownicy sprzedają mi 
porwane kobiety. Wczoraj uratowałem całą rodzinę. Nie 

mogłem zmrużyć oka, dopóki w końcu nie przyjechali cali i zdrowi o czwartej nad 
ranem. O, słyszysz? Znowu ktoś dzwoni. Od 2014 roku ISIS terroryzuje Sindżar, 
pustynny region w Iraku zamieszkany przez kilkadziesiąt tysięcy jezydów. Mężczyźni, 
którzy odmawiają przejścia na islam, są zabijani, a kobiety sprzedawane w niewolę. W 
obliczu nieludzkiego cierpienia, jakiego doświadczają mieszkańcy tego regionu, czyny 
pszczelarza Abdullaha są czymś niesamowitym i budzącym podziw. A on sam jest 
dowodem na to, że wciąż nie brak ludzi, którzy są gotowi zaryzykować wszystko, by 
walczyć o tych, których życie jest już prawie stracone. 
 
 

18.  Sprzedana / Sophie Hayes ; przekł. Alicja Marcinkowska, Ewa 
Ratajczyk.- Warszawa : Amber, 2012. 
(Historie Prawdziwe : autobiografie) 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Hayes, Sophie , Handel kobietami - Włochy 
- 21 w , Prostytucja - Włochy - 21 w , Pamiętniki angielskie - 21 w 
Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Hayes S. 
 
 
Sophie miała dwadzieścia cztery lata, kiedy pojechała do Włoch 

odwiedzić chłopaka - swojego dobrego przyjaciela. Spędzili razem romantyczny 
weekend i Sophie uwierzyła, że to miłość jej życia. Ale kiedy powiedziała, że musi 
wracać do Anglii, wszystko się zmieniło. Uroczy i troskliwy Kas pokazał swoją 
prawdziwą twarz: brutalną i cyniczną. I poinformował ją, że będzie dla niego 
pracowała. Na ulicy... Pierwszej nocy miała dziesięciu klientów. Potem "pracowała" 
bez przerwy, siedem dni w tygodniu, po trzydzieści razy dziennie. Jeśli nie dość 
zarobiła, była okrutnie karana. Nie mogła uciec - Kas zapowiedział, że jeśli to zrobi, 
zabije jej młodszych braci. Wiedziała, że nie żartuje... Wykorzystywana, gwałcona, bita 
i poniżana Sophie spędziła sześć miesięcy w piekle. Ale znalazła siłę, by wyrwać się z 
zaklętego kręgu strachu i przemocy. Musiało jednak minąć kolejnych pięć lat, żeby 
przestała oglądać się przez ramię, poczuła się bezpieczna i opowiedziała o tym, co 
przeżyła - żeby żadna dziewczyna nie powtórzyła jej losu współczesnej niewolnicy. 
[Amber, 2012] 

 
 
 
 
 
 
 
 



19.  Sprzedane : tragiczne losy azjatyckich kobiet / Louise Brown ; 
z ang. przeł. Bożenna Stokłosa.- Warszawa : Świat Książki, 2012. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Handel kobietami - Azja - od 1945 r , 
Kobieta - socjologia - Azja - od 1945 r , Molestowanie seksualne - 
Azja - od 1945 r , Prostytucja - Azja - od 1945 r 
Sygnatura:  WG-316.34/.35 
 
 

 Książka Louise Brown ukazuje osobiste doświadczenia kobiet zmuszanych do 
prostytucji - opuszczenie domu rodzinnego, naukę "zawodu" i życie w azjatyckich 
domach publicznych. Autorka, która od wielu lat zajmuje się tą problematyką, 
opowiada o nieludzko wykorzystywanych dziewczętach pochodzących z 
najbiedniejszych grup społecznych, przytaczając relacje najbardziej maltretowanych 
kobiet. Pokazuje także hipokryzję ich klientów i bezwzględność bossów przemysłu 
związanego z seksem. [Świat Książki, 2012] 

 
 

20.  Uzurpator : podwójne życie prałata Jankowskiego / Bożena 
Aksamit, Piotr Głuchowski.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 
2019. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Jankowski, Henryk (1936-2010) , 
Duchowieństwo katolickie , Pedofilia , Skandale , Tajni 
współpracownicy służb specjalnych , Gdańsk (woj. pomorskie) , 
Biografia , Reportaż 
Sygnatura:  WG-272 
 

 
W latach 80. ksiądz Henryk Jankowski był bohaterem Polaków. Jego kazania 
gdańszczanie przegrywali z kasety na kasetę - jak pieśni Jacka Kaczmarskiego - i 
handlowali nimi na targowisku. Poważni ludzie stawiali go obok Piotra Skargi i Jerzego 
Popiełuszki. Podawali mu ręce, a nawet się z nim ściskali wielcy tego świata: księżna 
Anna z Windsorów, senator Edward Kennedy, Margaret Thatcher. Gdy mu się 
powodziło, był szczodry. Brał pieniądze od bogatych i rozdawał biednym. Dzięki temu 
dorobił się tysięcy oddanych wielbicieli. Jednocześnie panowała zmowa milczenia 
wokół tego, co się dzieje na plebanii kościoła świętej Brygidy, choć to, że prałat 
prowadzi drugie życie, było powszechnie wiadome. Ta zmowa jest tematem niniejszej 
książki. Tak samo jak kapłan, który jedne dzieci wysyłał na zagraniczne kuracje i 
wczasy, a inne krzywdził. I który przebył drogę z małomiasteczkowej nicości na 
szczyty, by umrzeć w samotności i biedzie. [Wydawnictwo Agora, 2019] 
 

 
21.  Wyspa ślepców / Piotr Krysiak.- Warszawa : Wydawnictwo 
Deadline, copyright 2017. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Wesołowski, Józef (1948-2015) , 
Duchowieństwo katolickie , Pedofilia , Przestępcy seksualni , 
Dominikana , Polska , Reportaż 
Sygnatura:  WG-272 
 
 



Ta, afera pedofilska wstrząsnęła nie tylko polskim Kościołem, ale także Watykanem i 
całym katolickim światem. W połowie 2013 roku dwóch polskich księży pracujących na 
Dominikanie - misjonarza Wojciecha G. oraz nuncjusza apostolskiego arcybiskupa 
Józefa Wesołowskiego - oskarżono o seksualne wykorzystywanie nieletnich. Przez 
wiele lat ich ofiarą padały dzieci z najbiedniejszych rodzin. Wstrząsające zeznania 
chłopców stanowią część tej książki, która jest efektem trzech lat intensywnego 
śledztwa dziennikarskiego.  Autor wielokrotnie odwiedzał Dominikanę, docierał do 
tajnych dokumentów, rozmawiał z ofiarami i świadkami pedofilii oraz - na różnych 
etapach sprawy - z księdzem Wojciechem G.  Piotr Krysiak odsłania wiele szczegółów 
tej historii - jej dominikańskie i polskie wątki. Pokazuje też kulisy pracy reportera 
śledczego.  I cały czas szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego nikt nie słuchał i nie 
chronił dzieci, choć pomoc ofiarom wymagała jedynie dobrej woli. [Wydawnictwo 
Deadline, 2017]. 

 
 

22.  Zatoka Świń / Bożena Aksamit, Piotr Głuchowski.- Warszawa 
: Agora, 2016. 
(Prawdziwe Zbrodnie) 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Dziecko seksualnie wykorzystywane , 
Patologia społeczna , Samobójstwo , Zgwałcenie , Sopot (woj. 
pomorskie) , Reportaż 
Sygnatura:  WG-343 
 
 
1. W imię córki; 2. Prawdziwy detektyw; 3. Stoły z koksem. 

 
 

23.  Zbrodnia : twarzą w twarz ze współczesnym niewolnictwem / 
E. Benjamin Skinner ; przedm. Richard Holbrooke ; przekł. Jacek 
Konieczny.- Kraków : Znak, 2010. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi - 21 w , Niewolnictwo - 21 
w , Publicystyka amerykańska - 21 w 
Sygnatura:  WG-343 
 
 
1. Bogactwo ubogich; 2. Księga wyjścia. Dramat w trzech aktach; 
3. Ci, którym  zawładnęła prawica; 4. Prawo moralne, które stoi 

ponad ludźmi i narodami; 5. Państwo w państwie; 6. Nowy "etap pośredni"; 7. Wojna 
Johna Millera; 8. Dzieci Wisznu; 9. Apokalipsa. Aniołowie z ognistymi mieczami; 10. 
Mała Nadzieja. 
 

 
 

24.  Zniewolony : 12 years a slave / Solomon Northup ; tł. 
Martyna Plisenko.- Zakrzewo : Replika, cop. 2014. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Northup, Solomon (1808-1863) , 
Niewolnictwo - Stany Zjednoczone (USA) - 19 w , Pamiętniki 
amerykańskie - 19 w 
Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Northup S. 



To wydarzyło się naprawdę! Wstrząsające wspomnienia Solomona Northupa, wolnego 
człowieka, który stał się niewolnikiem! Jest rok 1841. Na dwadzieścia lat przed 
wybuchem wojny secesyjnej Solomon Northup - wolny i wykształcony człowiek z 
Północy, ojciec dwojga dzieci, szczęśliwy mąż i szanowany obywatel - zostaje 
podstępem porwany i sprzedany handlarzom niewolników. Tak rozpoczyna się 
trwająca dwanaście lat dramatyczna odyseja człowieka, który wbrew otaczającej go 
brutalnej rzeczywistości próbuje przetrwać i nigdy nie tracić nadziei na wolność. Po 
jakimś czasie spisuje swoją historię - poruszające świadectwo tego, czym było 
niewolnictwo w XIX-wiecznej Ameryce. Człowiek raz wolny, pozostanie nim na 
zawsze. Film na podstawie wspomnień Northupa zachwycił rzesze krytyków i został 
okrzyknięty przez publiczność absolutnym arcydziełem! 

 
 

25.  Żeby nie było zgorszenia : ofiary mają głos / Artur Nowak, 
Małgorzata Szewczyk-Nowak.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki 
Politycznej, 2018. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Duchowieństwo 
katolickie , Dziecko seksualnie wykorzystywane , Pedofilia , 
Polska , Reportaż , Wywiad dziennikarski 
Sygnatura:  WG-343 
 
 

„Ksiądz więził i gwałcił”. „Kapłan molestował ministranta”. Takie tytuły biją po oczach, 
podnoszą oglądalność i zwiększają nakłady gazet. Ale nie słychać w nich zbyt głośno 
głosu ofiar. Ich ból ginie niezauważony, bo w centrum uwagi są sprawcy w sutannach. 
To wyjątkowa książka, która daje głos ofiarom. Obok opisów przemocy seksualnej i 
poniżenia znajdziecie tu zapis bezkarności sprawców, nieświadomości rodziców i 
krzywdy dzieci. Krzywda przeradza się w długotrwałą traumę, która prowadzi do prób 
samobójczych lub uzależnień. Każda z rozmów to osobista droga krzyżowa 
bohaterów, którzy dopiero po latach zdecydowali się opowiedzieć autorom o swoich 
dramatycznych przeżyciach. Autorzy z reporterską dociekliwością badają temat 
molestowania. Rozmawiają z osobami, które na co dzień zajmują się problemem 
pedofilii w Kościele katolickim. Pokazują, w jaki sposób Kościół w Polsce ochrania 
księży pedofilów. Tabuizowanie tego tematu przez lata służyło sprawcom. Czas 
przerwać milczenie - również dla dobra Kościoła, ale przede wszystkim - dla dobra 
dzieci. [Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018] SPIS TREŚCI: Cz. I. Ofiary mają głos. 
Cz. II. Eksperci: Marek Lisiński - Nie potrzebujemy modlitwy; Maria Beisert - Na czym 
Kościołowi zależy; Adam Żak - Mamy deficyt rozsądku. Cz. III. Po drugiej stronie 
lustra; Przepraszamy, ale wam nie zapłacimy; Teczki Watykanu. 
 
  



 
 
 
 

Rozdział III 
 
 

Głośne procesy, omyłki sądowe 
  



1. 25 lat niewinności : historia Tomasza Komendy / Grzegorz 

Głuszak.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak, 2018. 
 

 
Hasła przedmiotowe:  Komenda, Tomasz , Niesłuszne 
skazanie , Procesy sądowe , Sądownictwo , Śledztwo i 
dochodzenie , Uniewinnienie , Polska , Reportaż , Wywiad 
dziennikarski 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
Pierwsza szczera i wzruszająca rozmowa z Tomaszem Komendą. O tym, jak silnym 
trzeba być, by wytrzymać wyroki mediów, piekło polskiego więzienia, walkę o wolność i 
dobre imię. Poznaj kulisy procesu Tomasza Komendy, w wyniku którego odebrano mu 
osiemnaście lat życia. Pierwszy raz ujawniamy skandaliczne dokumenty, absurdalne 
zeznania świadków, nieporadne akty oskarżenia, których ofiarą padł niewinny chłopak 
z Wrocławia. To historia człowieka, który nie poddał się w walce z bezdusznym 
aparatem państwa. Stawił czoła systemowi, wobec którego przeciętny obywatel 
pozostaje bez szans. Ujawniamy tajemnice, które miały nie ujrzeć światła dziennego. 
Dowiedz się, kto i jak rozbił prokuratorsko-sądowy układ. Przekonaj się, kto dotarł do 
prawdy o tragedii niesłusznie skazanego za gwałt i morderstwo człowieka. [Znak, 
2018] 
 

 

2. Anatomia niewinności : świadectwa niesłusznie skazanych / pod 

redakcją Laury Caldwell i Lesliego S. Klingera ; ze wstępami Scotta 
Turowa i Barry'ego Schecka ; przełożył Piotr Królak.- Warszawa : 
Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 
(Na Tropie Zbrodni) 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Niesłuszne skazanie , Pomyłki sądowe , 
Sądownictwo , Więźniowie , Stany Zjednoczone (USA) , Publicystyka 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
Niesłuszne wyroki, przez długi czas uznawane za anomalie statystyczne w sprawnie 
działającym wymiarze sprawiedliwości, wydawane są obecnie z zatrważającą regularnością. 
Niewiele osób rozumie jednak, w jaki sposób i dlaczego tak się dzieje. Nieliczni zdają sobie 
sprawę z dalekosiężnych konsekwencji, jakie ponosi szczęśliwa garstka tych, którzy zostali 
oczyszczeni z zarzutów lata po dowiedzeniu swojej niewinności. W tej przełomowej antologii 
czternaścioro uniewinnionych więźniów opowiada swoje historie plejadzie uznanych autorów 
kryminałów i thrillerów, wśród których znaleźli się: Lee Child, Sara Paretsky, Laurie R. King, 
Jan Burke i S.J. Rozan. Sprawę innego uwolnionego bada w niepublikowanym dotąd eseju 
słynny dramatopisarz Arthur Miller. Zdumiewająca, jedyna w swoim rodzaju współpraca 
zaowocowała świadectwami niezwykłych przypadków niewinnych mężczyzn i kobiet, którzy 
zostali skazani za popełnienie poważnych przestępstw i rzuceni na pożarcie olbrzymiemu, 
niedoskonałemu systemowi sądownictwa karnego w Stanach po to, by wreszcie - cudownym 
zrządzeniem losu - oczyścić się z zarzutów. [Wydawnictwo Czarna Owca, 2018] 
 
 

 



3. Arthur Conan Doyle i sprawa morderstwa / Margalit Fox ; 

przekład Maciej Miłkowski.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 
copyright 2019. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Doyle, Arthur Conan (1859-1930) , 
Sherlock Holmes (postać fikcyjna) , Slater, Oscar (1872-1948) , 
Niesłuszne skazanie , Pisarze angielscy , Śledztwo i dochodzenie , 
Zabójstwo , Glasgow (Wielka Brytania) , Opracowanie 
Sygnatura:  WG-821.111(091) 

 

 
W 1908 roku bogata kobieta została brutalnie zamordowana w swoim domu w 
Glasgow. Za sprawcę uznano Oscara Slatera - żydowskiego imigranta. Pomimo 
nieoczywistych dowodów został on osądzony i skazany. Arthur Conan Doyle - twórca 
postaci Sherlocka Holmesa i doktora Watsona, oburzony jawną niesprawiedliwością, 
postanowił wszcząć własne dochodzenie. Używając metod i umiejętności, którymi 
obdarzył swoich literackich bohaterów, przeanalizował akta sprawy, zeznania i 
wypowiedzi świadków. Odkrył manipulację policji i prokuratorów, zgłębił środowisko 
Oscara Slatera i z ogromną determinacją dążył do poznania prawdy. Margalit Fox 
łączy fascynującą historię prawdziwej zbrodni sprzed ponad stu lat z aktualnymi 
tematami. To porywająco napisane true crime osadzone u schyłku malowniczej epoki 
wiktoriańskiej. [Wydawnictwo Poznańskie, 2019] 

 

 

4. Człowiek o 24 twarzach / Daniel Keyes ; z angielskiego 

przełożyła Anna Bartkowicz.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 
2015. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Milligan, Billy (1955- ) , Chorzy psychicznie 
, Chorzy z osobowością wieloraką , Procesy sądowe , Zgwałcenie , 
Stany Zjednoczone (USA) , Publicystyka 
Sygnatura:  WG-616.89 
 
 

David ma 8 lat i wchłania cały ból. 14-letni Danny został kiedyś żywcem zakopany pod 
ziemią. Ragen kontroluje nienawiść, a Adalana szuka homoseksualnej kobiecej 
czułości. Billy natomiast śpi, bo kiedy tylko się zbudzi, znów spróbuje popełnić 
samobójstwo. To tylko pięć z dwudziestu czterech twarzy Williama Milligana, jednego z 
najdziwniejszych przypadków, o jakich słyszały współczesna medycyna i wymiar 
sprawiedliwości. USA, koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Na 
Uniwersytecie Stanowym Ohio dochodzi do serii gwałtów na studentkach. Policja 
szybko namierza sprawcę - jest nim młody mężczyzna, William (Billy) Milligan. Sprawa 
wydaje się oczywista, jednak od początku z zatrzymanym jest coś nie tak. Milligan 
zdaje się nie wiedzieć, o co pytają go policjanci. W areszcie próbuje odebrać sobie 
życie. By chronić mężczyznę przed nim samym, władze przysyłają doświadczoną 
panią psycholog. Rozmowa, która odbędzie się między nią a Billym, ujawni szczegóły 
szokujące opinię publiczną. Postawi też wiele trudnych pytań przed środowiskiem 
amerykańskich sędziów, psychologów i psychoterapeutów. Jak żyć, mając w sobie 
jednocześnie 24 różne postaci? Jak nie popaść w obłęd, słysząc w głowie rozkazy 
wydawane z serbskim akcentem, płaczliwe zawodzenie małego chłopca lub 
determinację spragnionej czułości lesbijki? Kim są poszczególne postaci mieszkające 
w głowie Milligana? W jaki sposób przejmują władzę nad jego myślami i czynami? A 



może wszyscy zaangażowani w sprawę policjanci, prawnicy i lekarze dają się zwieść 
grze genialnego aktora, który chce tylko uniknąć kary za popełnione przestępstwa? 
Tym bardziej, że w toku postępowania okazuje się, że za popełnione gwałty wcale nie 
odpowiada najbardziej podejrzana z osobowości Milligana... [www.azymut.pl, 2018] 

 

 

5.  Koronkowa robota : sprawa Gorgonowej  / Cezary Łazarewicz.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 
(Reportaż) 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Gorgonowa, Rita (1901-194-) , Procesy 
sądowe , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Polska , Reportaż 
    Sygnatura:  WG-343 

 

 
Gorgonowa - najczarniejszy charakter II Rzeczypospolitej. Skazana za mord na 
siedemnastoletniej Lusi, którego miała dokonać grudniowej nocy 1931 roku. Po latach 
osiemdziesięciopięcioletnia "córka morderczyni" Ewa podjęła walkę o uniewinnienie 
matki. Podrzuciła nowe tropy, a w mediach kolejny raz pojawiło się pytanie, czy 
Gorgonowa zabiła Lusię. [Wydawnictwo Czarne, 2018]  „Cezary Łazarewicz powraca 
do najsłynniejszego poszlakowego procesu II RP nie tylko po to, żeby drobiazgowo 
zrekonstruować okoliczności samej zbrodni, ale przede wszystkim, żeby sportretować 
epokę. Sprawa Gorgonowej jest soczewką, w której skupia się całe społeczeństwo: 
żądna krwi ulica, prowincjonalni policjanci, słynni oratorzy, postępowa dziennikarka z 
Warszawy, redakcje wielkich gazet, drukujące na wyprzódki relacje z sali sądowej. I w 
tym wszystkim tajemnicza czarnowłosa kobieta z Bałkanów, która może zabiła, a może 
nie.” [Jacek Dehnel] 

 

 

6. Kto zabija człowieka... : najgłośniejsze procesy o morderstwa w 

powojennej Polsce / Bogusław Sygit.- Warszawa : Wydaw. 
Prawnicze, 1989. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Procesy sądowe - Polska , Zabójstwo - 
Polska , Publicystyka polska - 20 w 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
 Bohaterami tej książki są niesławni Polacy, mordercy, bandyci, sprawcy wielu ran i 
cierpień, którzy siali nieraz przez wiele lat strach i grozę wśród setek tysięcy ludzi. 
Książka dla ludzi, których ciekawi los morderców w powojennej Polsce. Czytając 
książkę dowiadujemy się co człowiek jest w stanie zrobić. Niekiedy dla nas jest to 
niewyobrażalne. Mnie osobiście zapadł jeden z bohaterów książki - Wencel. Człowiek 
który gdzieś podświadomie wiedział, że jest nic nie wart, że czyni tylko zło. Jak sam o 
sobie mówił "chwast został wyrwany 
 

 

 

 

 



7.  Niewinni : prawdziwe historie z życia obrońcy / Grzegorz Gozdór.- 

Warszawa : The Facto, cop. 2016. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Gozdór, Grzegorz (1974- ) , Adwokaci - Polska - 
21 w , Niesłuszne skazanie - Polska , Sądownictwo - Polska - 21 w , 
Uniewinnienie - Polska - 21 w , Pamiętniki polskie - 21 w 
Sygnatura:  WG-34 
 

 
1. Największa sprawa narkotykowa w Polsce; 2. Układ zamknięty a geny rotmistrza 
Pileckiego; 3. Areszt za podobieństwo do sprawcy; 4. Oskarżenie na podstawie zapachu; 5. 
Areszt na chybił trafił dla siedemnastolatka; 6. Trzy zamiast dwa, czyli pomyłka sądowa; 7. 
Wyrok jak rzut monetą. 

 

 

8.  Pamiętajcie, że byłem przeciw : reportaże sądowe / Barbara 

Seidler.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017. 
(Reportaż) 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Patologia społeczna , Procesy sądowe , 
Polska , Reportaż 
Sygnatura:  WG-343 
 

 
Chociaż pamiętała, że reporter powinien być obiektywny, to 

szczerze przyznawała, że nie potrafi. Tam, gdzie prokuratorzy, adwokaci i sędziowie 
widzieli paragrafy, Barbara Seidler widziała ludzi. I chociaż twórcy kryminałów mogą tu 
szukać inspiracji, bo opisane sprawy mrożą krew w żyłach, to autorce udało się - dzięki 
opisywaniu także procesów o miedzę, zabójstw na wiejskiej zabawie, gehenny w 
kwaterunkowym mieszkaniu, czynu zawiedzionego amanta czy pijackich awantur - 
oddać atmosferę i klimat PRL-u. Powstało fascynujące świadectwo epoki, ale także 
kawałek literatury napisany tak, jak dziś już nikt nie napisze. [www.azymut.pl, 2017] 
 

 

9.  Procesy wszech czasów / [red. merytoryczny Andrzej 

Jankowski].- Warszawa : Infor, [2005]. 
 
 
Hasła przedmiotowe:  Eichmann, Adolf (1906-1962) , Galilei, 
Galileo (1564-1642) , Jezus Chrystus , Mata Hari (1876-1917) , 
Rasputin, Grigorij (1872-1916) , Robespierre, Maximilien de 
(1758-1794) , Simpson, Orenthal James (1947- ) , Socrates 
(470-399 a.C.) , Wilde, Oscar (1854-1900) , Templariusze , 
Procesy sądowe - historia , Titanic (statek) , Wydawnictwa 

popularne 
                    Sygnatura:  WG-34 

 

 
I. OBRONA SOKRATESA: Śmierć mędrca / Jan S. Partyka; II. PROCES JEZUSA: ... i 
wybrali Barabasza / ks. dr Waldemar Chrostowski, prof. Marek Kuryłowicz; III. 
PROCES TEMPLARIUSZY:  Prowokacja de Nogareta / Jan S. Partyka; IV. PROCES 
GALILEUSZA: Święte Officjum przeciwko   Galileuszowi / Jan S. Partyka; V. PROCES 



ROBESPIERRE'A: Niewolnik oszalałego sumienia / Jan  S. Partyka; VI. PROCES 
OSKARA WILDE'A: Zakłamana moralność / Edyta Szewerniak - Milewska; VII. 
ŚMIERĆ RASPUTINA: Ciasteczka księcia Jusupowa / Jan S. Partyka; VIII. PROCES 
MATY HARI: Kobieta szpieg / Jan S. Partyka; IX. PROCESY "TITANICA": 
Wodoszczelny Smith / Edyta     Szewerniak - Milewska; X. PROCES EICHMANNA: 
Ten człowiek jest tym człowiekiem / Joanna Dowgiałło; XI. PROCES O.J. SIMPSONA: 
Uznany za niewinnego / Andrzej Jankowski 
 

 

10.  Skoro nie mogę cię mieć... / Don Lasseter ; [tł. Piotr Klinger].- 

Warszawa : Hachette Polska, cop. 2011. 
(Seria Prawdziwe Zbrodnie) 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Corbett, Matthew (1982- ) , Namey, 
Richard Joseph (1977- ) , Rodriguez, Sarah (1982-2003) , Ofiary 
przestępstw - Stany Zjednoczone (USA) - 21 w , Procesy sądowe 
- Stany Zjednoczone (USA) - 21 w , Zabójstwo - Stany 
Zjednoczone (USA) - 21 w , Publicystyka amerykańska - 21 w 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
Sarah Rodriguez w tragiczny sposób przekonała się, do czego może prowadzić 
chorobliwa zazdrość. Richard Namey, dwudziestosześcioletni narkoman i damski 
bokser, groził swojej poprzedniej dziewczynie bronią, ale ta zdołała mu uciec. Sarah 
nie miała już tyle szczęścia. Ona i jej ukochany Matt zostali zaatakowani przez 
Nameya - Sarah zginęła na miejscu, Matt został sparaliżowany. Człowiek, z którym 
Namey musiał się zmierzyć na sali sądowej potrafił znaleźć luki w opowieści 
oskarżonego. Werdykt: dożywocie za zabójstwo pierwszego stopnia. [Hachette Polska, 
2011] 

 

 

11. Tajemnica Oscara Pistoriusa / John Carlin ; tł. Adriana 

Sokołowska-Ostapko.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 
Instytut Wydawniczy Znak, 2015. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Pistorius, Oscar (1986- ) , Biegacze 
(sportowcy) , Procesy sądowe , Sportowcy niepełnosprawni , 
Zabójstwo , Republika Południowej Afryki , Biografia 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
Wieczór przed Dniem Św. Walentego. Reeva Steenkamp pisze kartkę do swojego 
chłopaka: "Dziś jest dobry dzień, by powiedzieć, że Cię kocham". Dziewczyna nie 
może wiedzieć, że nie będzie już miała okazji, by mu ją wręczyć. W nocy sąsiadka 
Oscara Pistoriusa słyszy krzyki. Na miejscu zjawia się policja i znajduje znanego 
sportowca, trzymającego w ramionach zakrwawioną Reevę. Dziewczyna po chwili 
umiera. Pistorius zabił ją ze swojej broni. Był przekonany, że strzela do włamywacza. 
Pomyłka okazała się tragiczna. Pytanie jednak, czy rzeczywiście taka wersja zdarzeń 
jest prawdziwa. On - uznany sportowiec, który jako pierwszy niepełnosprawny ścigał 
się na Olimpiadzie ze zdrowymi zawodnikami. Ona - wschodząca gwiazda modelingu. 
Byli najgorętszą parą showbiznesu w RPA, rozpoznawalną na całym świecie. Co 
zaszło feralnej nocy? Dlaczego romans dwójki młodych ludzi sukcesu zakończył się 



tak tragicznie? [Znak, 2015] 

 

 

12.  Wampir z Zagłębia / Przemysław Semczuk.- Kraków : Znak, 

2016. 

 

 
Hasła przedmiotowe:  Marchwicki, Zdzisław (1927-1977) , 
Procesy sądowe - Polska - 1956-1989 r , Seryjni zabójcy - Polska 
- 1956-1989 r , Zabójstwo - Polska - 1956-1989 r , Reportaż 
polski - 21 w 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
I. PROCES: 1. Nie liczyliśmy złotówek; 2. Wyrok; 3. Teatr; 4. Proszę wstać, Sąd idzie; 
5. Á propos Wampira... [i in.], II. POŚCIG: 1. Sprawa polityczna; 2. Ludzie listy piszą; 
3. Zamach na Gomułkę; 4. Władca much; 5. Milion za Wampira... [i in.], III. WYROK: 1. 
Jestem wielkim mordercą; 2. Niewierzący; 3. Zły duch rodziny Marchwickich; 4. Trzeba 
to kończyć, Wysoki Sądzie; 5. Jedyny możliwy wyrok... [i in.], IV. MGŁA: 1. 
Powieściowy bohater; 2. Sądziłem Wampira; 3. Anna i wampir; 4. Na froncie 
propagandy; 5. Wampir znika we mgle... [i in.]. 

                                               

                           

13.  Wrobiony w dożywocie : sprawa Arkadiusza Kraski / Ewa 

Ornacka.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 
 

 
Hasła przedmiotowe:  Kraska, Arkadiusz (1971- ) , Niesłuszne 
skazanie , Procesy sądowe , Pomyłki sądowe , Śledztwo i 
dochodzenie , Dziennikarstwo śledcze , Przestępczość 
zorganizowana , Uniewinnienie , Polska , Reportaż , Wywiad 
dziennikarski 
Sygnatura:  WG-343 

 

 
Trudno uwierzyć, że ta historia zdarzyła się naprawdę. To nie tylko historia człowieka 
niesłusznie skazanego na dożywocie. To historia zbrodni sądowej dokonanej w 
majestacie prawa. To historia złamanego życia. Niejednego. Historia, która mogłaby 
się przydarzyć każdemu z nas. W 1999 roku od kul zginęli dwaj mężczyźni związani z 
półświatkiem. Na dożywocie za mafijną egzekucję skazany został Arkadiusz Kraska. 
Wyrok był wypadkową przestępstw popełnionych w śledztwie przez policjantów, 
niechlujstwa prokuratora i rutyny sędziego, przekonanego o własnej nieomylności. Po 
kilkunastu latach spędzonych za kratami Arkadiusz Kraska otrzymał szansę na 
sprawiedliwość. Dały mu ją dwie kobiety - dziennikarka śledcza oraz prokurator. W 
2016 roku w serialu Kobiety i mafia, realizowanym przez Ewę Ornacką, prokurator 
Barbara Zapaśnik powiedziała: „W moim przekonaniu, wbrew zapadłym wyrokom, 
Arkadiusz Kraska nie jest sprawcą tego zabójstwa”. Słowa te wywołały lawinę zdarzeń. 
Ewa Ornacka rozpoczęła dziennikarskie dochodzenie, a prokurator Zapaśnik 
poprowadziła nowe śledztwo. To, co odkryły, okazało się szokujące. [Rebis, 2019] 
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W 1993 roku trzech nastoletnich chłopców z Arkansas zostało aresztowana pod 
zarzutem morderstwa. Procesowi, opartemu na poszlakach i wymuszonych 
zeznaniach, towarzyszyła atmosfera histerii opinii publicznej, domagającej się wyroku 
skazującego. Wszyscy byli przekonani o ich winie. Damien Echols, będąc jedynym 
pełnoletnim podejrzanym, został skazany na najwyższy wymiar kary. Trafił do celi 
śmierci, w której spędził ponad siedemnaście lat życia ze świadomością, że w każdej 
chwili wyrok może zostać wykonany. Po latach w obliczu nowych dowodów on i jego 
koledzy wyszli z więzienia. W kampanii na rzecz ich uwolnienia wzięły udział tak znane 
postaci jak Johnny Depp, Peter Jackson i Eddie Vedder. 

 

 

 

 

 

 

 


