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Narodziny gwiazdy / reż. George Cukor, dramat, musical. 
Czas trwania: 2 godz. 56 min. 

DVD 6842 
 

Historię o słynnym artyście i młodszej kobiecie, która dzięki niemu stała 

się prawdziwą gwiazdą, po raz pierwszy opowiedział w 1937 r. William      

A. Wellman. Amerykański film muzyczny w reżyserii George’a Cukora            

z 1954 r. opowiada historię hollywoodzkiego gwiazdora, Normana Maine'a, 

który pomaga obdarzonej talentem aktorce, Esther Blodgett, zostać 

gwiazdą. 



Dom, który zbudował Jack / scen. i reż. Lars von Trier. 
Dramat. Thriller. Czas trwania: 2 godz. 35 min.  

DVD 6852 

Tytułowy Jack to postać seryjnego mordercy w popkulturowym świecie 

psychopatów. Inteligentny perfekcjonista, wielbiciel malarstwa                  

i architektury, swoje zbrodnie traktuje jako twórca mrocznych dzieł sztuki. 

Lars von Terier nie odkrywa przed widzem skomplikowanego umysłu 

Jacka, ważny jest dla niego motyw działania, za którym stoi autorska 

wizja sztuki. 

 
Fuga / reż. Agnieszka Smoczyńska, film psychologiczny, 
thriller. Czas trwania: 1 godz. 40 min. 
 
DVD 6869 
 
Agnieszka Smoczyńska opowiada historię kobiety, która zostaje 

odnaleziona przez swoją rodzinę po dwóch latach od tajemniczego 

zniknięcia. Kobieta wskutek traumatycznych przeżyć nie może odnaleźć 

się w obecnej sytuacji, nie pamięta bliskich ani przeszłości. Dopiero, kiedy 

pojawiają się fragmenty wspomnień, odsłania się tajemniczy obraz tego, 

co w jej życiu wydarzyło się naprawdę.  

 
Eter / reż. Krzysztof Zanussi. Dramat historyczny. Czas 
trwania: 1 godz. 57 min. 
 
DVD 6868 
 
Historyczny film fabularny Krzysztofa Zanussiego umiejscowiony na 

obrzeżach Cesarstwa Rosyjskiego na początku XX wieku opowiada historię 

lekarza, który przeprowadza eksperymenty na ludziach. Podając im eter, 

uśmierza ich ból. Ale stosowanie eteru wykorzystuje również do 

manipulacji ludzkim zachowaniem. Doprowadza do śmierci młodej kobiety, 

której podaje za dużą dawkę eteru. Po zabójstwie decyduje się na  

ucieczkę, znajduje zatrudnienie w austriacko-węgierskiej twierdzy, gdzie  



nadal kontynuuje swoje eksperymenty. „Eter” uwodzi tajemnicą                        

i dwuznacznością. Taka jest też pełna niedopowiedzeń relacja pomiędzy 

bohaterami. 

 
BlacKkKlansman = Czarne Bractwo. BlacKkKlansman / reż. 
Spike Lee. Film biograficzny. Dramat. Kryminał. Czas trwania: 
2 godz. 8 min. 
 
DVD 6837 

Opowieść o czarnoskórym policjancie, który decyduje się na niebezpieczną 

misję. Razem z kolegą tworzą grupę, której udało się przeniknąć do 

struktur Ku Klux Klanu. Obaj udowodnili rasistowskie działania organizacji 

oraz zapobiegli zamachowi, w którym mieli zginąć ludzie.  

 
Juliusz / reż. Aleksander Pietrzak. Komedia.  Czas trwania:     
1 godz. 37 min. 

 

DVD 6871 
 
 

Juliusz to pełen humoru komediodramat. Tytułowym bohaterem jest  

nauczyciel plastyki, którego głównym problemem w jego życiu jest ojciec.  

Senior, nieustająco imprezujący artysta-malarz nie chce zrezygnować          

z dotychczas prowadzonego stylu życia. Kiedy senior przeżyje drugi zawał 

serca, Juliusz będzie musiał znaleźć sposób, by wpłynąć na jego 

zachowanie. 

 
Bohemian Rhapsody / reż. Bryan Singer. Film biograficzny. 
Czas trwania: 2 godz. 14 min. 
 

DVD 6857 
 
Opowieść o Freddiem Mercurym, brytyjskim muzyku, piosenkarzu 

rockowym i wokaliście brytyjskiej grupy Queen. Film przedstawia historię 

zespołu, jego muzyczną karierę oraz dzieje niezwykłego wokalisty, który 



dzięki swej muzyce zdobył uznanie publiczności. Zespół Queen dzięki 

swoim utworom i rewolucyjnemu brzmieniu wspiął się na szczyty sławy      

i na trwałe wpisał się do historii muzyki rockowej. Freddie Mercury został 

wielokrotnie wyróżniany tytułem jednego z najlepszych wokalistów          

w historii muzyki popularnej. Był autorem przebojów, takich jak: 

„Bohemian Rhapsody”, „We Are the Champions”, czy „Killer Queen”          

i innych. 

 

Powrót Bena / reż. Peter Hedges. Dramat. Czas trwania:         
1 godz. 43 min. 
 
DVD 6860 
 
Peter Hedges stopniowo odsłania przed widzem historię bohaterów.  

Błędne koło odwyków i powrotów do nałogu, sceny bezinteresownej 

miłości i nadziei, ale i też pokłady emocjonalnej manipulacji. Tytułowy 

Ben, to młody chłopak, który jest narkomanem przebywającym w ośrodku 

odwykowym. Kiedy niespodziewanie opuszcza ośrodek i wraca do domu,        

matka jest pełna nadziei, że syn wyrwał się ze szponów uzależnienia.  

 
 
7 uczuć / scen. i reż. Marek Koterski. Komediodramat. Czas 
trwania: 1 godz. 56 min. 
 
DVD 6863 
 

Marek Koterski w „7 uczuciach” rozprawia się z demonami przeszłości,          

z którymi borykamy się prawie wszyscy. Adaś Miauczyński jest 

uosobieniem frustracji oraz przywar Polaków. Koterski zmusza  do refleksji 

nad własnym życiem. Pierwsza scena filmu, ukazująca dojrzałego Adasia 

w gabinecie psychologa, w którym zdradza utracone lata życia, sugeruje 

nierozwiązane problemy Adama i dalszy ciąg zdarzeń. Obraz Koterskiego 

jest pełen symboliki, komizmu prowadzącego do refleksji nad własnym 

życiem, a także nieoczekiwanych zwrotów akcji. Widowisko wprowadza 



widza na drogę do zrozumienia głębokiej prawdy o potrzebie traktowania 

dzieci jako partnerów. 

 

Filmy dokumentalne 

 

 

Jeszcze dzień życia / reż. Damian Nenow, Raúl de la Fuente. 
Fabularyzowany dokument. Film animowany. Czas trwania:               
1 godz. 12 min. 

DVD 6864 

 

Film został zrealizowany na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego  

"Jeszcze dzień życia". Przedstawia historię trzymiesięcznej wyprawy 

wybitnego reportera do ogarniętej wojną i chaosem Angoli w 1975 r. 

Wojnę domową w Angoli, tuż przed uzyskaniem przez ten kraj 

niepodległości 11 listopada 1975 r., reporter opisuje przez pryzmat 



doświadczeń indywidualnych swoich bohaterów i własnych. Gdy rozpoczęła 

się chaotyczna, bezwzględna walka, która przeraziła całą Europę, 

Kapuściński udał się do Angoli, aby pokazać światu, czym jest wojna i jej 

okrucieństwo. W pewnym momencie na terenie Angoli był jedynym 

korespondentem zagranicznym. Pod względem formalnym film jest 

stylizowaną animacją z fragmentami zdjęć dokumentalnych.  

 

Smutno mi, chociaż nie wiem, czemu – depresja, nerwice, lęki 
u młodych ludzi / reż. Marcin Wołkowicz. Film zrealizowany              
w konwencji filmu popularnonaukowego, uzupełniony 
wypowiedziami ekspertów. Seria: Zanim pojawią się 
problemy. Profilaktyka uniwersalna. Cz. 1. Czas trwania: 21 
min.   

DVD 6848 

 

Ja, moi koledzy a grupa rówieśnicza – budowanie relacji               
w grupie / reż. Marcin Wołkowicz. Film zrealizowany              
w konwencji filmu popularnonaukowego, uzupełniony 
wypowiedziami ekspertów. Seria: Zanim pojawią się 
problemy. Profilaktyka uniwersalna. Cz. 2. Czas trwania: 21 
min.   

DVD 6849  

 

Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać w wieku szkolnym / reż. 
Marcin Wołkowicz. Film zrealizowany w konwencji filmu 
popularnonaukowego, uzupełniony wypowiedziami eksper-
tów. Seria: Zanim pojawią się problemy. Profilaktyka 
uniwersalna. Cz. 3. Czas trwania: 21 min.   

DVD 6850 

 

”Zanim pojawią się problemy – profilaktyka uniwersalna” to pakiet                     

trzech filmów profilaktycznych zrealizowanych w konwencji 

popularnonaukowej. Pakiet multimedialny zawiera ponad 60 minut 



materiału filmowego, scenariusze lekcji do pobrania dostępne są pod 

linkami: 

http://www.tuttoarts.pl/SCENARIUSZE/depresja.pdf.,   

http://www.tuttoarts.pl/SCENARIUSZE/relacje.pdf., 

http://www.tuttoarts.pl/SCENARIUSZE/zdrowie.pdf.  

Filmy przeznaczone są dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej 

oraz ponadpodstawowej. Część pierwsza pakietu „Smutno mi, chociaż nie 

wiem, czemu – depresja, nerwice, lęki u młodych ludzi” to film, który 

stanowi próbę dostarczenia wiedzy na temat depresji, zagrożeń z nią 

związanych oraz działań profilaktycznych, które mogą zapobiegać 

zachorowaniu. Część druga „Ja, moi koledzy a grupa rówieśnicza – 

budowanie relacji w grupie” stara się przybliżyć zagadnienia dotyczące 

budowania relacji i funkcjonowania w grupie. Porusza też kwestię presji 

rówieśniczej również w odniesieniu do substancji psychoaktywnych.  Część 

trzecia „Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać w wieku szkolnym” 

przedstawia zagadnienia zdrowia psychicznego, porusza kwestię jak 

zadbać o zdrowie psychiczne i wyjaśnia, jakie czynniki wpływają 

destrukcyjnie na psychikę.  

 

Dynastie. CD 1-2 / prod. serii Rupert Barrington. Film 
przyrodniczy, dokumentalny. Czas trwania: 5 godz.  

DVD 6851/CD1-2 

„Dynastie”, przyrodniczy serial dokumentalny przedstawia życie 

wybranych gatunków zwierząt: Szympansów w reżyserii Rosiego 

Thomasa, Pingwinów cesarskich w reżyserii Willa Lawsonia, Lwów               

w reżyserii Simona Blakeneya, Likaonów w reżyserii Nicka Lyona i 

Tygrysów w reżyserii Theo Webba. 

 

 



Filmy dla młodzieży i dzieci 

 

Chłopiec z burzy / reż. Shawn Seet. Film familijny. Czas 
trwania: 1 godz. 35 min.  
 
DVD 6853 

Wzruszająca historia o niezwykłej przyjaźni chłopca z odnalezionym                     

pelikanem.  Kilkuletni chłopak, który spędzał wakacje wraz z ojcem nad 

oceanem, podczas zabawy na plaży znalazł osierocone pelikany.  

 
Biały kieł / reż. Alexandre Espigares. Animowany film dla 
młodzieży na podstawie powieści Jacka Londona „Biały kieł”. 
Czas trwania: 1 godz. 25 min. 
 
DVD 6870 
 

„Biały kieł” na podstawie powieści Jacka Londona to film animowany dla 

młodzieży. Biały Kieł, rezolutny szczeniak, który mieści w sobie cechy psa     

i wilka szybko uczy się jak przetrwać w mroźnych krainach dzikiej północy. 



Jego historia to wielka przygoda, która odkrywa przed nim jego prawdziwą 

naturę i daje mu pełną miłości lekcję na całe życie. 

 

Dziadek do orzechów i cztery królestwa / reż. Lasse 
Hallström, Joe Johnston. Film familijny, fantasy. Czas 
trwania: 1 godz. 39 min.  
 
DVD 6846 

Akcja filmu rozgrywa się w XIX-wiecznym Londynie. Młoda dziewczyna                 

o imieniu Klara wraz ze swoim rodzeństwem otrzymuje prezenty 

gwiazdkowe pozostawione przez zmarłą niedawno matkę. Klara jednak 

odkrywa, że w szkatułce, którą dostała brakuje klucza. Postanawia udać 

się po pomoc do ojca chrzestnego. Jednak wizyta w pracowni wuja 

sprawia, że Klara przenosi się do magicznej krainy, w której na początku 

trudno jej się odnaleźć. Z czasem oswaja się i próbuje zapobiec wojnie 

pomiędzy królestwami.  

 
Misja Yeti: Nelly i Simon na tropie / reż. Pierre Greco, Nancy 
Florence Savard. Przygodowy film animowany. Czas trwania:                    
1 godz. 20 min. 
 
DVD 6882 
 

 

Simon, młody naukowiec oraz Nelly, detektyw szukająca przygód 

postanawiają wyruszyć w podróż w najwyższe góry świata, aby odnaleźć 

Yeti. Aby odnaleźć drogę do legendarnego stwora posługują się 

zaszyfrowanym pamiętnikiem pewnego zaginionego odkrywcy.  

 
 

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


