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Niezwyciężony, reż. Dawid Gordon Greek, film biograficzny, 
dramat. Czas trwania: 1 godz. 56 min.   

DVD 6611 
 
Film na podstawie książki „Stronger” Jeffa Baumana i Bret Witter.  Oparta 

na faktach autentycznych historia amerykańskiego pisarza Jeffa  Barmana, 

którego główną rolę w filmie odgrywa Jake Gyllenhaal. Film oparty jest na 

wspomnieniach pisarza zmagającego się z traumą po utracie nóg             

w wyniku zamachu bombowego Boston Maraton w 1913 r. Kiedy okazuje 



się, że Jeff pomaga schwytać zamachowca, staje się autentycznym 

bohaterem, ale sława zaczyna go przytłaczać. 

Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, dramat psychologiczny. 
Czas trwania: 563 min.  
 
DVD  6600/CD 1, DVD 6601/CD 2,  
DVD 6602/CD 3, DVD 6603/CD 4 
 

Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego jest cyklem dziesięciu oddzielnych 

historii, których spoiwem są fundamentalne pytania o wartości i sens 

ludzkiego życia. Fabuła nawiązuje do dziesięciu Boskich Przykazań 

ukazując ich ponadczasowość i uniwersalność. Bohaterowie opowiadań 

filmowych są przypadkowi, natomiast postacią łączącą wszystkie 

dramatyczne wydarzenia całego cyklu jest tajemniczy nieznajomy, którego 

rolę gra Artur Barciś.   

 
Na karuzeli życia, reż. Woody Allen, dramat. Czas trwania: 96 
min.  
 
DVD 6608 
 
 
Na karuzeli życia, amerykański film dramatyczny z 2017 r. w reżyserii 

Woody’ego Allena to rozgrywająca się w malowniczych plenerach 

brooklyńskiego półwyspu, iskrząca emocjami opowieść o pasji, 

namiętności i zdradzie.   

 
Lady M., reż. William Oldroyd, dramat psychologiczny.  Czas 
trwania:  89 min. 
 
DVD 6610 
 
Brytyjski film dramatyczny w reżyserii Williama Oldroyda jest adaptacją 

filmową powieści Nikolaja Leskowa „Powiatowa lady Makbet” z 1864 roku. 

Akcja powieści przeniesiona przez reżysera z Rosji do angielskiej prowincji 

pokazuje historię zdominowanej przez mężczyzn młodej kobiety.  



Azyl/ reż. Niki Caro, biograficzny, dramat. Czas trwania:         
2 godz. 6 min.  
 
DVD 6606 
 
 
Film zrealizowany na podstawie książki Diane Ackerman: „Azyl”. Fabuła 

oparta na prawdziwych wydarzeniach Antoniny i Jana Babińskich, którzy 

podczas okupacji pomagali Żydom w ucieczce z warszawskiego getta         

i ukrywali ich w opustoszałych murach ogrodu zoologicznego.  

 

 

 
Zgoda, reż. Maciej Sobieszczański, dramat, wojenny. Czas 
trwania: 1 godz. 27 min.  

DVD 6616 
 
Film fabularny z 2017 r. w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego, którego 

akcja rozgrywa się w 1945 r. na terenie obozu pracy „Zgoda”                  

w Świętochłowicach. Obozem utworzonym przez Urząd Bezpieczeństwa 



Publicznego w miejscu byłego niemieckiego obozu zagłady kieruje 

komendant Salomon Morel, który stosuje nieustanny terror wśród 

osadzonych tam Niemców i Polaków. W karty polskiej historii wpleciony 

zostaje wątek miłosny.  

 
Pewnego razu w listopadzie, reż. Andrzej Jakimowski, dramat 
obyczajowy. Czas trwania: 1 godz. 32 min.  

DVD 6617 
 
Główny bohater filmu jest studentem prawa na Uniwersytecie 

Warszawskim. Prowadzi spokojne życie, na co dzień opiekuje się matką,      

z którą mieszka w przedwojennej warszawskiej kamienicy. Pewnego dnia, 

z powodu eksmisji oboje tracą dom. Gdy wreszcie, po długich 

poszukiwaniach, udaje im się zamieszkać na skłocie w centrum Warszawy, 

do budynku, w którym znaleźli schronienie próbuje się wedrzeć grupa 

chuliganów uczestniczących w manifestacji niepodległościowej. 

 

I tak cię kocham / reż. Michael Showalter. Komedia 
romantyczna. Czas trwania: 115 min. 

DVD 6619 
 
Amerykańska komedia romantyczna połączona z dramatem medycznym. 

Film opowiada o uczuciu wystawionym na próbę wskutek odmienności 

kulturowej bohaterów, a także ciężkiej choroby, na którą zapada Emily, 

ukochana Kumaila.  

 
Twój Vincent, reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman, 
animowany, dramat. Czas trwania: 1 godz., 35 min. 
 
DVD 6598 
 

Brytyjsko-polski film animowany wykonany technika malarską z 2017 r. 

przedstawia życie i tajemnicze okoliczności śmierci Vincenta van Gogha. 

 
 



Wszystkie pieniądze świata, reż. Ridley Scott, thriller. Czas 
trwania: 2 godz. 12 min. 

DVD 6625 
 
Thriller amerykański zrealizowany na podstawie biografii pt. "All the 

money in the world"  Johna Pearsona. Wnuk najbogatszego człowieka 

świata zostaje uprowadzony przez nieznanych sprawców. Patriarcha rodu 

Jean Paul Getty nie chce jednak zapłacić okupu porywaczom, gdyż bardzo 

trudno rozstać się mu z gotówką. 

 

Habit i zbroja, reż. Paweł Pitera, dokument. Czas trwania: 1 
godz. 40 min.  

DVD 6587 
 
Sfabularyzowany dokument przedstawia dzieje Zakonu Krzyżackiego 

począwszy od powstania Zakonu NMP Domu Niemieckiego w Palestynie i 

kolonizację ziem pruskich nad Bałtykiem oraz historię Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów, m.in. w wielkiej wojnie z Zakonem w XV wieku. 

Scenariusz filmu obejmuje okres od XII do XVI wieku. 

 

Tulipanowa gorączka, reż. Justin Chadwick, melodramat. 
Czas trwania: 1 godz. 45 min.  

DVD 6620 
 

Tulipanowa gorączka to bestsellerowa powieść brytyjskiej pisarki Deborah 

Moggach przeniesiona na ekrany kin w reżyserii Justina Chadwicka. Akcja 

rozgrywa się w scenerii XVII-wiecznego Amsterdamu owładniętego 

tulipomanią.  

 
Gotowi na wszystko. Eksterminator, reż. Michał Rogalski, 
komedia. Czas trwania: 1 godz. 57 min. 

DVD 6615 
 



Przyjaciele, którzy w młodości stworzyli swój zespół muzyczny po 

nieudanych perypetiach musieli z niego zrezygnować. Po latach powróciły  

jednak marzenia. Postanowili go reaktywować. Film o późnym 

dojrzewaniu, męskiej przyjaźni i odzyskaniu szacunku do samego siebie. 

 

FFIILLMMYY  EEDDUUKKAACCYYJJNNEE 

 

 

Czy przemoc jest modna? / reż. Piotr Rapciak. Czas trwania: 
11 min.  
 
DVD 6586 

 

Książka z filmem edukacyjnym jest doskonałą formą zajęć dla uczniów     

w wieku 12 do 18 lat. Pomaga zapoznać się z rozpoznawaniem przyczyn     

i przejawów różnych form przemocy.  

 
 
 



Czy potrafię polubić siebie? / reż. Piotr Rapciak. Czas 
trwania: 11 min. 

DVD 6585 
 
Książka z filmem edukacyjnym jest doskonałą formą do przeprowadzenia 

zajęć z młodzieżą w wieku 12 do 18 lat. Film pokazuje jak budować swój 

własny wizerunek i twórczo podejść do swojego rozwoju osobistego. 

Przedstawia też jak często budujemy obraz siebie dla innych i jakie są 

tego konsekwencje. 

Uzależnienie. Nudne filmiki o narkotykach. Cz. 1. Czas 
trwania: 10 min.  

Cz. 1 DVD 6583  
 

Pole minowe. Nudne filmiki o narkotykach. Cz. 2. Czas 
trwania: 10 min.  

Cz. 2 DVD 6582  
 

Trawa. Nudne filmiki o narkotykach. Cz. 3. Czas trwania: 10 
min.  

Cz. 3 DVD 6581  
 

Amfetamina. Nudne filmiki o narkotykach. Cz. 4. Czas 
trwania: 10 min.  

Cz. 4 DVD 6580 
 

Nudne filmiki o narkotykach, z których pierwszy nosi tytuł Uzależnienie, 

drugi – Pole minowe, trzeci – Trawa, a czwarty - Amfetamina są filmami 

skierowanymi do młodzieży ukazującymi zagrożenia związane                   

z używaniem środków psychoaktywnych. Filmy jest dobrym środkiem 

dydaktycznym, który nauczyciel może wykorzystać na lekcji wprowadzając 

uczniów do dyskusji.  



Błękitna Planeta II, reż. Mark Brownlow, film dokumentalny 
Czas trwania: 435 min.  

DVD 6604/CD 1-4 

Nowa seria BBC Earth „Błękitna Planeta II” wprowadza widza w tajemniczy 

świat mórz i oceanów. Film jest kontynuacją pierwszej części podróży po 

podwodnym świecie roślin i zwierząt.  

Góry: życie nad chmurami / prod. serii Steve Greenwood. 
Czas trwania: 150 min. 

DVD 6597 

Angielski film przyrodniczy zabiera nas w niezwykłą podróż przez 

najwyższe szczyty trzech największych łańcuchów górskich świata: 

Himalajów, Andów, Gór Skalistych. Zachwycające zdjęcia pokazują ich  

majestat, tajemniczość, ale i zarazem niebezpieczeństwo.  

FFIILLMMYY  DDLLAA  DDZZIIEECCII  

 



Bambi / reż. David D. Hand. Film animowany. Czas trwania:    
1 godz. 10 min. 

DVD 6640  

Animowany film familijny opowiada o losach jelonka Bambi, który dorasta 

w lesie pod opieką matki. Opowieść o dojrzewaniu, odnajdywaniu 

przyjaciół, ale i też poznawaniu mrocznych stron życia. Film zrealizowany 

został na podstawie powieści: „Bambi. Opowieść leśna” Felixa Saltena.  

 
Coco / reż. Lee Unkrich, Adrian Molina. Film animowany. Czas 
trwania: 1 godz. 49 min. 

DVD 6607 

„Coco”, amerykański film animowany w reżyserii Lee Unkricha i Adriana 

Molina wyprodukowany przez wytwórnię Walt Disney Pictures i Pixar 

Animation Studios opowiada o przygodach meksykańskiego chłopca, który 

marzy o karierze wokalisty i gitarzysty. 

Kacperiada / reż. Wojtek Wawszczyk. Czas trwania: 91 min.   

DVD 6631 

Animowany serial filmowy dla dzieci i młodzieży nakręcony na podstawie 

opowiadań Grzegorza Kasdepke: „Kacperiada” i „Kacper z szuflady”.  

 

 
 
 
Oprac. Dorota Pająk  

Wydział Zbiorów Audiowizualnych 
 


