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Wywiady: 

 

http://booklips.pl/wywiady/stworzylem-bohaterke-inna-od-wszystkich-bo-

uczylem-sie-w-szkole-filmowej-wywiad-z-jackiem-galinskim/ 

 

https://life4style.pl/wywiad-z-jackiem-galinskim/ 

 

https://niestatystyczny.pl/2019/04/16/jacek-galinski-literacki-ojciec-wrednej-i-

dziarskiej-staruszki-opowiada-nam-jak-ja-wymyslil/ 

 

 

Cykl: "Zofia Wilkońska"  

1 „Kółko się Pani urwało” 

pow.; krym.; sens.; Polska; współcz. 

Najpierw włamano się do jej mieszkania. Złodzieje nie tylko ukradli pieniądze, 

biżuterię czy cenne dokumenty, lecz również sprofanowali najcenniejszą 

pamiątkę po mężu galowy mundur. Policja zabiera się do śledztwa jak pies do 

jeża, chociaż ślepy wpadłby na to, że wszystkie tropy prowadzą do sąsiada z 

góry, faceta bez nogi. Nie ma mowy, tego munduru mu nie przepuści. 

Postanawia policzyć się z nim sama. Okazuje się jednak, że facet bez nogi został 

zamordowany, a ona sama jest pierwszą podejrzaną. Nie pozostaje jej nic 

innego, jak chwycić rączkę wiernego wózka zakupowego i rozpocząć własne 

śledztwo. Warszawskie bandziory, strzeżcie się! Nadchodzi Zofia Wilkońska, 

postrach klubów seniora! 

czyta Kijowska Elżbieta 

Czytak sygnatura zp-4431 

Daisy sygnatura zp-4431 

 

Cykl: "Zofia Wilkońska" 

2 „Komórki się Pani pomyliły” 

pow.; krym.; sens.; Polska; współcz. 

Kontynuacja ciepło przyjętej debiutanckiej powieści Kółko się pani urwało. 

Prawdziwa mieszanka wybuchowa wredna staruszka kontra mafiosi. 
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https://life4style.pl/wywiad-z-jackiem-galinskim/
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Zamieszanie wokół pewnej warszawskiej kamienicy się nie kończy. Kolejny 

trup ponownie burzy spokój Zofii Wilkońskiej. Podczas prywatnego śledztwa 

staruszka za bardzo zbliża się do przestępców i zostaje poddana pokusie nie do 

odparcia. Niczym policjant zbyt długo działający pod przykrywką Zofia wiele 

lat żyjąca w biedzie zachłystuje się pieniędzmi i przemocą. 

czyta Kijowska Elżbieta 

Czytak sygnatura zp-4634 

Daisy sygnatura zp-4634 

 

Cykl: "Zofia Wilkońska"  

3 „Kratki się Pani odbiły” 

pow.; krym.; sens.; Polska; współcz. 

 

W bibliotece, w dziale zbiorów dla niewidomych, jeszcze nie można 

wypożyczyć 3 części. Niestety jeszcze jej nie ma. Ale jest do zdobycia i do 

posłuchania. Serdecznie polecam. 

  

Poniżej wywiad z autorem o „powrocie staruszki”… 

https://niestatystyczny.pl/2020/03/25/wielki-comeback-staruszki-zolzy-

rozmawiamy-z-jackiem-galinskim/ 
https://niestatystyczny.pl/2020/03/25/wielki-comeback-staruszki-zolzy-

rozmawiamy-z-jackiem-galinskim/ 

 

 

Przy okazji pytanie do dyskusji: 

Czy ma dla Was znaczenie kto czyta książkę? Których lektorów lubicie słuchać 

najbardziej? 

 

Miłej lektury życzę. 
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