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First man = Pierwszy człowiek / reż. Damien Chazelle. Film 
biograficzny. Dramat. Czas trwania: 2 godz. 21 min.  

 

DVD 6841 
 
Amerykański dramat biograficzny z 2018 roku w reżyserii Damiena 

Chazelle’a. Scenariusz filmu został oparty na książce Jamesa R. Hansena 

„First Man: The Life of Neil A. Armstrong”. Trzymający w napięciu, 

emocjonujący obraz życia astronauty Neila Armstronga i jego legendarnej 

misji kosmicznej, dzięki której jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu.  



Teraz albo nigdy / reż. Peter Segal. Komedia romantyczna. 
Czas trwania: 1 godz. 43 min. 
 
DVD 6859 

Maya jest bardzo dobrym pracownikiem. Od lat zabiega o awans, jednak  

jej wymarzone stanowisko zawsze przeznaczone jest dla kogoś innego.  

Gdy pewnego dnia zostaje zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną do innej 

pracy, wszystko się zmienia. Dostaje kierownicze stanowisko, odpowiednią 

pensję i wstęp do wielkiego świata. 

 
 
Kler / reż. Wojciech Smarzowski. Film obyczajowy. Czas 
trwania: 2 godz. 13 min.  
 
DVD 6872  
 
Smarzowski pokazuje obraz kościoła katolickiego jako instytucji widzianej 

od wewnątrz. Przez pryzmat losów duchownych porusza tematy często 

przemilczane, niewygodne i trudne. Bohaterowie filmu są zazwyczaj 

ludźmi grzesznymi, słabymi, a tylko niektórych stać na pokutę                  

i wewnętrzną przemianę. Siła filmu wynika z niezgody artysty na ludzkie 

cierpienie, zwłaszcza cierpienie dzieci. 

 
 
 
Czwarta władza / reż. Steven Spielberg. Film polityczny. 
Dramat. Czas trwania: 1 godz. 51 min. 
 
DVD 6854  

Amerykański dramat polityczny z 2017 roku w reżyserii Stevena 

Spielberga opowiada o sprawie znanej „Pentagon Papers”. Amerykański 

analityk wojskowy Daniel Ellsberg, rozczarowany daremną wojną            

w Wietnamie i oszustwami rządu USA, kopiuje ściśle tajne dokumenty 

Pentagonu, aby przekazać je dziennikarzom. Plany publikacji zebranych 



materiałów zostają jednak zagrożone federalnym zakazem. Dziennikarze 

postanawiają walczyć o wolność prasy i ujawnienie dokumentów.   

 
Dywizjon 303: historia prawdziwa / reż. Denis Delić. Dramat. 
Film wojenny. Czas trwania: 1 godz. 39 min.  

 

DVD 6839 
 
„Dywizjon 303” to prawdziwa historia polskich lotników, inspirowana 

bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym samym tytule. Dywizjon 303, 

najlepsza elitarna jednostka myśliwska II wojny światowej, która dzięki 

zaangażowaniu, ponadprzeciętnym umiejętnościom i niezwykłemu 

patriotyzmowi stała się legendą. Film opowiada o spektakularnych 

akcjach, w których polscy lotnicy brali udział podczas Bitwy o Anglię.  

 

Narodziny gwiazdy / reż. Bradley Cooper, dramat muzyczny. 
Czas trwania: 2 godz. 15 min.  

DVD 6844 

„Narodziny gwiazdy” w reżyserii Bradleya Coopera z 2018 r. opowiada  

historię romansu pomiędzy dogasająca gwiazdą muzyki country,               

a piosenkarką, która dzięki pomocy i wsparciu ukochanego wchodzi na 

drogę do sławy. 

 

Też go kocham / reż. Jesse Peretz. Komedia romantyczna. 
Czas trwania: 93 min. 

DVD 6873 

„Też go kocham”, to amerykańska komedia romantyczna z 2018 roku                    

w reżyserii Jesse’a Peretza, która powstała na podstawie powieści 

brytyjskiego powieściopisarza Nicka Hornby’ego zatytułowanej „Juliet, 

Naga”. Film opowiada o parze 30-latków, którzy na pewnym etapie  



swojego małżeństwa zdali sobie sprawę z tego, że zainteresowania 

muzyczne to za mało, aby tworzyć udany związek.  

 
53 wojny / reż. Ewa Bukowiska. Adaptacja filmowa. Dramat. 
Czas trwania: 1 godz. 19 min.  

 

DVD 6865  

 „53 wojny”, to przejmujący obraz związku z najbardziej znanym polskim 

korespondentem wojennym. Film oparty został na motywach książki 

Grażyny Jagielskiej "Miłość z kamienia. Życie z korespondentem 

wojennym". Witold jest korespondentem wojennym, który bardzo często 

wyjeżdża w rejony objęte wojną. Annie, która wciąż czeka na swojego 

męża, towarzyszy niepewność i lęk o życie Witolda.  

 
Kamerdyner / reż. Filip Bajon. Dramat. Film historyczny. Czas 
trwania: 2 godz. 30 min. 

DVD 6866 

„Kamerdyner” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 

splątanych losów Polaków, Kaszubów i Niemców na tle burzliwych 

wydarzeń pierwszej połowy XX wieku. Wśród żyjących obok siebie  

wszystko się zmienia, narasta coraz większa niechęć i nienawiść.   

Wybucha II wojna światowa. Naziści dokonują szereg zbiorowych 

egzekucji w piaśnickich lasach, w pobliżu Wejherowa.  

 

Kursk / reż. Thomas Vinterberg. Dramat. Adaptacja filmowa. 
Czas trwania: 1 godz. 57 min.  
 

DVD 6881 

Film zrealizowany na podstawie powieści Roberta Moore’a zatytułowanej 

"A Time to Die : The Untold Story of the Kursk Tragedy". Kiedy zatonął 

rosyjski okręt podwodny K-141 Kursk, w sierpniu 2000 roku, Wielka 

Brytania, Norwegia i inne państwa zaproponowały pomoc w ratowaniu 



załogi okrętu. Władze Kremla skazały jednak na śmierć tych, którzy 

przeżyli katastrofę spowodowaną wybuchem torpedy, zwlekając               

z przyjęciem pomocy. Priorytetem zbiurokratyzowanej machiny było 

utrzymanie iluzji niezależnego państwa i zachowanie w tajemnicy 

technologii militarnej, a nie ratowanie życia.  

 

DDookkuummeennttyy  ddźźwwiięękkoowwee  

 

 

Kołysanka z Auschwitz / Mario Escobar. Czyta Paulina Holtz. 
CD-MP3. Czas trwania: 6 godz. 19 min.  

PK 4448 

Opowieść inspirowana życiem Helene Hannemann, kobiety, która 

zdecydowała się dobrowolnie na zesłanie do obozu Auschwitz-Birkenau, 

aby ratować swoją rodzinę. Johann, mąż Helene Hannemann pochodzenia 

romskiego, został zesłany w 1943 r. przez SS wraz z piątką dzieci do 



obozu w Auschwitz. Helene była Niemką, mogła pozostać w domu. Jednak 

miłość i chęć bycia z rodziną była silniejsza. Kołysanka z Auschwitz to 

poruszająca opowieść o nadziei, sile i wytrwałości.  

Sendlerowa: w ukryciu / Anna Bikont. Czyta Marta Wągrocka. 
Biografia. CD-MP-3. Czas trwania: 13 godz.  

PK 4440  

„Sendlerowa: w ukryciu” Anny Bikont to nie tylko biografia Ireny 

Sendlerowej, to również opowieść o niezwykłych Polkach, które uratowały 

setki żydowskich dzieci. Dzięki tej opowieści lepiej możemy zrozumieć jak 

wyglądało ratowanie dzieci z getta warszawskiego w czasie II wojny 

światowej i jak bardzo trudny był to proces. 

Podróż ludzi księgi / Olga Tokarczuk. Czyta Danuta Stenka. 
Powieść. CD-MP3. Czas trwania: 7 godz. 19 min. 

PK 4442 

„Podróż ludzi księgi”, powieściowy debiut Olgi Tokarczuk, to historia 

śmiałków, którzy w XVII wieku wyruszyli w podróż w Pireneje                         

w poszukiwaniu Księgi, w której zawarta wiedza mogłaby odmienić losy 

świata. „Podróż ludzi księgi” możemy interpretować jako uniwersalną 

przypowieść o istocie ludzkich dążeń i chęci poznania odpowiedzi na 

fundamentalne pytania. Skłania też do rozważań o sensie samego 

podróżowania, procesie tworzenia, potrzebie pisania i ciągłego 

poszukiwania nowych interpretacji.  

Bieguni / Olga Tokarczuk. Czytają: Olga Tokarczuk, 
Magdalena Cielecka, Agata Kulesza [et al.]. Powieść. CD-MP3. 
Czas trwania: 13 godz. 13 min. 

PK 4455 

Tytułowi „Bieguni” nawiązują do odłamu rosyjskich staroobrzędowców, 

wierzących, że ciągła zmiana miejsca uwalnia od zła. Olga Tokarczuk 



zabiera czytelników w niezwykłą podróż poprzez różne miejsca i czasy. 

Zaprasza do wspólnego oswajania rzeczywistości, również innego 

spojrzenia, a zatem i porzucenia utartych szlaków. Powieść jest cudowną 

podróżą do najbardziej nieuchwytnego z miejsc – istoty człowieczeństwa. 

Czekoladki dla prezesa / Sławomir Mrożek. Czyta Marcin 
Popczyński. Opowiadania i nowele. CD-MP3. Czas trwania:     
2 godz. 6 min. 

PK 4454 

Opowiadania Sławomira Mrożka, których głównym bohaterem jest Prezes           

i towarzyszący mu współpracownicy. Opowiadania ilustrują efektywne 

współdziałania ludzi szanujących autorytet.  

Wilk stepowy / Hermann Hesse. Czyta Jan Peszek. Powieść 
psychologiczna. CD-MP3. Czas trwania: 8 godz. 50 min.  

PK 4457  

 „Wilk stepowy”, powieść egzystencjalna Hermanna Hessego, o nie-

zaprzeczalnym walorze literackim. Współcześnie jedna z najważniejszych 

pozycji wśród klasyków dwudziestowiecznej literatury. Treścią utworu są 

rozterki duchowe Harry’ego Hallera, nazywanego metaforycznie „wilkiem 

stepowym”.  

Pozwól mi wrócić / B. A. Paris. Czytają Magdalena Schejbal, 
Maciej Kowalik. Powieść. Thriller. CD-MP3. Czas trwania:       
7 godz. 30 min. 

PK 4460  

„Pozwól mi wrócić” to kolejna powieść brytyjskiej powieściopisarki 

Bernadette MacDougall, ps. B. A. Paris, autorki bestsellerowych thrillerów: 

„Za zamkniętymi drzwiami” oraz „Na skraju załamania”. Fin i Layla, 

młoda, zakochana w sobie para wyjeżdża na wakacje do Francji. Kiedy 

zatrzymują się w drodze, Layla znika w tajemniczy, zaskakujący sposób. 



Jaś i Janeczka. 1 / Annie M.G. Schmidt. Czyta Jarosław 
Boborek. CD-MP3. Czas trwania: 2 godz. 6 min. 

PK 4449 cz. 1 

Jaś i Janeczka. 2 / Annie M.G. Schmidt. Czyta Jarosław 
Boborek. CD-MP3. Czas trwania: 2 godz. 3 min. 

PK 4450 cz. 2 

Jaś i Janeczka. 3 / Annie M.G. Schmidt. Czyta Jarosław 
Boborek. CD-MP3. Czas trwania: 2 godz. 5 min. 

PK 4451 cz. 3 

„Jaś i Janeczka” to klasyka niderlandzkiej literatury dziecięcej. Przygody 

najsłynniejszych holenderskich 5-latków wydane również w formie 

audiobooka czyta Jarosław Boberek. Napisane prostym językiem 

opowiadania o codziennych perypetiach 5-latków, którzy stanowią parę 

nierozłącznych przyjaciół. Przygody Jasia i Janeczki były publikowane                 

w odcinkach w holenderskim dzienniku „Het Parool” w latach 1952–1957. 

Zebrane zostały w 5-tomową serię książkową, a pierwsze polskie wydanie  

ukazało się pod tytułem „Julek i Julkaˮ. 

Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 2. / 
Francesca Cavallo, Elena Favilli. Czyta Maja Ostaszewska. CD-
MP3. Czas trwania: 4 godz. 15 min.    

PK 4459 

Druga część opowiadań biograficznych inspirowanych życiem i przygodami 

niezwykłych kobiet, od Nefretete do Beyonce. Po bestsellerowej części 

pierwszej, Elena Favilli i Francesca Cavallo stworzyły nowe opowiadania 

biograficzne przedstawiane w formie bajki. Opowiadania przedstawione są 

tak, aby zainspirować i pobudzić ciekawość młodego czytelnika. 

 



O psie, który wrócił do domu / W. Bruce Cameron. Czyta 
Anna Dereszowska. CD-MP3. Czas trwania: 9 godz. 2 min. 

PK 4447 

„O psie, który wrócił do domu”, to jedno z opowiadań Camerona, 

amerykańskiego dziennikarza i autora książek m.in. dla dzieci. 

Wzruszająca opowieść o niezwykłej więzi łączącej psa i człowieka. Pełna 

przygód historia odważnej suczki wywiezionej do innego domu, poza 

granice stanu, która pomimo wielu przeszkód wróciła do swojego 

przyjaciela.  

Opowiadania do chichotania / Renata Piątkowska. Czyta 
Artur Barciś. CD-MP3. Czas trwania: 1 godz. 17 min. 

PK 4458 

„Opowiadania do chichotania” Renaty Piątkowskiej to kolejna część 

przygód Tomka, przedszkolaka, który jest bohaterem kilku opowiadań 

autorski. Opowiadania o codziennych sprawach widziane oczami 

przedszkolaka nabierają barw i prowadzą do wielu niezwykłych                          

i zabawnych sytuacji. Audiobook przeznaczony jest dla dzieci w wieku od        

3 do 7 lat. 

 

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

 

 


