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(październik-grudzień)

Filmy fabularne

Green Book / reż. Peter Farrelly. Komediodramat. Czas
trwania: 1 godz. 40 min.
DVD 7031
Amerykański komediodramat w reżyserii Petera Farrelly inspirowany jest
prawdziwą

historią

o

przyjaźni

Dona

Shirleya,

wybitnego

pianisty

pochodzenia afroamerykańskiego ze swoim szoferem i ochroniarzem.
Tony Vallelonga to stereotypowy Amerykanin włoskiego pochodzenia.
Fabuła filmu koncentruje się na relacji dwóch mężczyzn wywodzących się

z odległych, obcych klasowo światów. Tony Vallelonga, przez najbliższe
miesiące wozi Dona Shirleya po południowych stanach Ameryki Północnej,
gdzie muzyk ma zagrać serię koncertów dla wyższej klasy białych
Amerykanów. Film zwraca uwagę na powszechny rasizm, który obecny był
na południu Stanów Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych. Artysta
występuje w drogich lokalach, gra na najlepszych steinwayach, bawi białą
publiczność, jest podziwiany, natomiast w momencie, kiedy schodzi ze
sceny wraca do szarej rzeczywistości. Nie może w lokalu zjeść ani
skorzystać z toalety. Musi nocować w podrzędnych hotelach.

Planeta Singli 3 / reż. Sam Akina, Michał Chęciński. Komedia
romantyczna. Czas trwania: 1 godz. 37 min.
DVD 7037
Młodzi ludzie, Ania i Tomek decydują się pobrać. Postanawiają, że wesele
odbędzie się na wsi u krewnych mężczyzny. Tomek jednak w ostatnim
czasie nie utrzymywał kontaktów z rodziną. Sprawy się komplikują, gdy
zderzenie dwóch światów wywołuje konflikty, choć też pełne humoru,
śmieszne sytuacje.

Kurier / reż. Władysław Pasikowski. Film historyczny, sensacyjny. Czas trwania: 1 godz. 49 min.
DVD 7033
Akcja filmu rozgrywa się przed wybuchem Powstania Warszawskiego,
kiedy dowództwo Armii Krajowej rozważa możliwość podjęcia otwartej
walki z Niemcami. Jan Nowak-Jeziorański (ps. Jan Karski), emisariusz
polskiego

podziemia

podejmuje

się

trudnej

misji

przedostania

się

z okupowanej Polski do Londynu, aby zdać relację z tego co dzieje się
w ogarniętej wojną Polsce i uzyskać wsparcie dla Armii Krajowej, a także
prosić o pomoc i wsparcie przez aliantów.

Mia i biały lew / reż. Gilles de Maistre. Film przygodowy. Czas
trwania: 1 godz. 34 min.
DVD 7035
Wzruszająca, tętniąca przygodą opowieść o wielkiej przyjaźni dziewczynki
i białego lwa. Dziesięcioletnia Mia przeprowadza się wraz z rodzicami
z Londynu do Afryki. Rodzice dziewczynki prowadzą niezwykłą farmę
lwów. Pewnego dnia rodzi się białe lwiątko, które z czasem staje się
największym

przyjacielem

Mii.

Kiedy

lwu

grozi

niebezpieczeństwo,

dziewczynka zrobi wszystko, aby go ratować.

80 milionów / reż. Waldemar Krzystek. Film sensacyjny,
polityczny. Czas trwania: 1 godz. 42 min.
DVD 7049
Film inspirowany wydarzeniami sprzed wprowadzenia Stanu Wojennego
w Polsce. Dolnośląska Solidarność ma na swoim koncie bankowym kwotę
80 milionów. Po serii prowokacji przez Służbę Bezpieczeństwa związkowcy

postanawiają wypłacić całą kwotę w obawie przed jej zablokowaniem. Tuż
po wypłacie rozpoczyna się pościg funkcjonariuszy SB.

Ciemno, prawie noc / reż. Borys Lankosz. Kryminał, thriller.
Czas trwania: 1 godz. 54 min.
DVD 7051
Seria tajemniczych zaginięć dzieci wstrząsa Wałbrzychem. Do miasta
przyjeżdża Alicja Tabor, dziennikarka, która zamierza przeprowadzić
śledztwo, aby zebrać materiał do swojego reportażu. Dziennikarka
powraca do miejsca, w którym przeżyła swoje traumatyczne dzieciństwo.

Przedszkolanka / reż. Sara Colangelo. Dramat. Czas trwania:
1 godz. 33 min.
DVD 7041
Lisa, która jest przedszkolanką i bardzo lubi swoją pracę, odkrywa
w jednym ze swoich podopiecznych talent. Ponieważ sama nigdy nie
mogła zostać artystką, postanawia zająć się uzdolnieniami artystycznymi
pięcioletniego chłopca. Wierzy, że chłopak ma szansę zostać wybitnym
twórcą, wiara ta jednak z czasem zamienia się niestety w niebezpieczną
obsesję.

Jak pies z kotem / reż. Janusz Kondratiuk. Komediodramat.
Czas trwania: 1 godz. 36 min.
DVD 7045
Reżyser kreuje obraz relacji rodzinnych na podstawie prawdziwej historii.
„Jak pies z kotem” to opowieść o skomplikowanej relacji dwóch mężczyzn.
Obraz przedstawia sytuacje pełne nieporozumień i napięć, ale i też chwile
autentycznej bliskości podczas choroby starszego z braci.

Kafarnaum / reż. Nadine Labaki. Dramat. Czas trwania:
2 godz.
DVD 7054
Dwunastoletni Zejn zamieszkujący bejruckie slumsy, podobnie jak inne
dzieci, które

mieszkają w

rzeczywistości

społecznej,

tej dzielnicy, stają się
rzeczywistości

niszczącej

niewinną ofiarą
ludzkie

życie

i godność. Reżyserka pokazuje dzieci, które żyją na ulicach i próbują
przeżyć każdy kolejny dzień. To właśnie najsłabsi płacą najwyższą cenę za
nieprzemyślane konflikty i wojny.

Les Misérables = Nędznicy / reż. Tom Hooper. Dramat.
Musical. Czas trwania: 2 godz. 37 min.
DVD 4488
Adaptacja musicalu na podstawie powieści „Nędznicy” Victora Hugo
pokazuje obraz XIX – wiecznego społeczeństwa francuskiego dotkniętego
niesprawiedliwością społeczną. Uosabia je postać głównego bohatera,

Jeana Valjeana, skazanego za kradzież chleba. Galernik Jean Valjean
wydźwignąwszy się z upadku odnajduje sens dobra i chce odmienić swój
los. Staje się protektorem pokrzywdzonych.

Wszyscy ludzie prezydenta. CD 1-2. / reż. Alan J. Pakula. Film
polityczny. Dramat. Czas trwania: CD 1: 2 godz. 13 min., CD
2: 1 godz. 20 min.
DVD 7021
W czerwcu 1972 r. z biura w kompleksie Watergate giną poufne
dokumenty. Daje to początek wydarzeniom, które doprowadzają do
rezygnacji Richarda Nixona ze stanowiska Prezydenta USA. Amerykański
dramat z 1976 r. oparty został na faktach, na podstawie książki „Wszyscy

ludzie prezydenta” Carla Bernsteina i Boba Woodwarda, dziennikarzy
„Washington Post”, największego i najstarszego dziennika Waszyngtonu.
Dziennikarze przeprowadzili własne śledztwo dotyczące afery "Watergate"
oraz ujawnili jej okoliczności.

Al lis true = Cała prawda o Szekspirze / reż. Kenneth
Branagh. Film biograficzny, historyczny. Dramat. Czas
trwania: 1 godz. 41 min.
DVD 7030
Podczas premiery spektaklu “All is True” – „Henryk VIII” w 1613 r. spłonął
w pożarze Globe Theatre. Dla Williama Szekspira pożar teatru był
symbolicznym zakończeniem jego kariery. Pisarz to właśnie miejsce
przemienił niegdyś w centrum kulturalne na Wyspach Brytyjskich. Po
pożarze Szekspir postanowił wrócić w swoje rodzinne strony. Powrót
po latach życia w elitach Londynu do małego i prowincjonalnego Stratford
był dla niego bardzo trudny. Rodzinne problemy, brak kontaktu ze swoją
starszą od siebie żoną wypominającą mu ambiwalentny stosunek do
rodziny stawały się coraz trudniejsze do zniesienia.

Filmy dokumentalne

Życie w wolności / reż. Dariusz Rogucki. Film edukacyjny.
Czas trwania: 31 min.
DVD 7022
Płyta zawiera pięć filmów Jeśli uczta, to wykwintna (czas trwania: 5:31)
Film o zintegrowanej seksualności człowieka jako szansie na oświadczanie
szczęścia.
Wielkie ciacho (czas trwania: 7:18)
Problem abstynencji seksualnej
Ryzykant myli się raz (czas trwania: 5:28)
Drogi zakażenia wirusem HIV, choroba AIDS i sposoby na bezpieczeństwotematem rodzinnej debaty.
Mamo, powiedz mi (czas trwania: 5:20)
Film o zespole FAS - nieuleczalnej chorobie dziecka, spowodowanej piciem

alkoholu przez matkę w ciąży.
Rozładowany (czas trwania: 5:28)
Film traktuje o napojach energetyzujących, które mają działanie
pobudzające, ale są szkodliwe dla zdrowia

Budowanie relacji / Dariusz Rogucki. Filmy edukacyjne. Czas
trwania: 31 min.
DVD 7023
Płyta zawiera pięć filmów Huragan dopiero nadciąga (czas trwania: 5:11)
Nastolatkowie - drażliwi, wybuchowi, nerwowi i o zmiennych nastrojach,
a rodzice muszą to wytrzymać?
Mistrzowie słowa (czas trwania: 6:17)
Film o sztuce negocjacji. Pokazuje rodzinne konflikty i sposoby ich
rozwiązywania.
Z daleka widok jest lepszy (czas trwania: 6:06)
Przyjaźń pomaga we właściwej samoocenie. Pomaga też dostrzec atuty
własnej rodziny.
Bez słów (czas trwania: 4:54)
Na przyjaciela zawsze można liczyć. Nie tylko słowa i obietnice są ważne
ale też czyny.
Nudzę się (czas trwania: 8:08)
Nuda, psychiczna ociężałość ? zabija pasje i radość życia. Jak jej nie ulec?

Cyfrowy świat / reż. Dariusz Rogucki. Film edukacyjny. Czas
trwania: 34 min.
DVD 7024
Płyta zawiera pięć filmów –
Amputacja (czas trwania: 6:39)
Co zrobić, by telefon nie stał się dla nastolatka całym światem?
Słówka masowego rażenia (czas trwania: 5:38)
Zarówno w rzeczywistości jak i w sieci nie jest obojętne, jakich słów

używamy i jakie komunikaty wysyłamy.
Prawie prawda (czas trwania: 6:05)
Jak nie stać się ofiarą fake newsów? Granica między prawdą i fałszem .
Zgubione mieszkanie (czas trwania 6:47)
Łatwo dzisiaj zatracić granicę prywatności. Film o tym, jak może skończyć
się nieumiejętne korzystanie z sieci.
Drogowskaz tuż za rogiem (czas trwania 7:56)
Film o poszukiwaniu autorytetów, które okazują się być bardzo blisko.

Film przeznaczony jest dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej
i

uczniów

towarzyszący

szkół

ponadpodstawowych.

autorstwa

Teresy

Król,

Dołączony
zawiera

do

niego

konspekty

druk
lekcji.

Rodzina na piątkę / reż. Dariusz Rogucki. Film edukacyjny.
Czas trwania: 29 min.
DVD 7025
Płyta zawiera pięć filmów –
Więcej niż ciało (czas trwania: 7:40)
Film o akceptacji swojego wyglądu i trosce o integralny rozwój
Partycja (czas trwania: 6:27)
Film o wewnętrznym porządku umysłu.
Z głową w chmurach (czas trwania: 4:17)
Film o tym, jak duchowe przeżycia odmieniają i kreują osobowość
człowieka. Wpływ muzyki i sztuki na psychikę.
Martwa cisza (czas trwania: 4:53)
Film o tym, jak dobra atmosfera w rodzinie wpływa na poczucie
bezpieczeństwa dziecka
Sami w domu (czas trwania: 5:52)
Film o tym jak nauczyć się poprawnych relacji, wzajemnej akceptacji
i kompromisów, bez nieporozumień i napięć.

Druk towarzyszący dołączony do płyty autorstwa Teresy Król zawiera
konspekty lekcji dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów
szkół ponadpodstawowych.

Bajki dla dzieci

Bella i Sebastian 1, [CD 1-2], odc. 1-18 / reż. Lionel Francois.
Francusko-kanadyjski animowany serial filmowy dla dzieci
i młodzieży. Czas trwania: 3 godz. 43 min.
DVD 7029
Bella i Sebastian to poruszająca, pełna przygód opowieść o przyjaźni
chłopca z psem. Film powstał na motywach powieści – o tym samym
tytule – autorstwa Cécile Aubry. Sebastian mieszka w małej alpejskiej
wiosce pod opieką swojego dziadka. Dziewięciolatek nie lubi chodzić do
szkoły, najchętniej przebywa w górach wraz ze swoim psem Bellą.

Dumbo / reż. Tim Burton. Amerykański film fantastyczny dla
dzieci i młodzieży. Czas trwania: 1 godz. 47 min.
DVD 7053
Amerykański film fantastyczny dla dzieci i młodzieży z 2019 roku
w reżyserii Tima Burtona, wyprodukowany przez wytwórnię Walt Disney
Studios Motion Pictures. Film jest aktorskim remakiem animowanego filmu
Disneya z 1941 roku o tym samym tytule, który z kolei jest adaptacją
powieści "Dumbo, latający słoń" Helen Aberson.

I Ty możesz zostać Bohaterem / reż. Christopher Reeve, Daniel
St. Pierre, Colin Brady. Przygodowy amerykańsko-kanadyjski film
animowany dla dzieci i młodzieży. Czas trwania: 1 godz. 24 min.

DVD 7032
Historia młodego fana baseballu, który wyrusza w podróż, aby odzyskać
zagubiony kij Babe Rutha, gwiazdy drużyny New York Yankees. Bohater
wierzy, że tylko z nim jego idol będzie mógł razem ze swoją drużyną
wygrać mecz podczas rozgrywek.

Oprac. Dorota Pająk
Wydział Zbiorów Audiowizualnych
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Bielsku-Białej

