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Stary Testament: Pięcioksiąg Mojżesza. Cz. 1 / reż. Krzysztof 
Czeczot, (audiobook CD/MP3), czas trwania: 8 godz., 55 min. 

PK 4351/CD 1 

 

Stary Testament: Pięcioksiąg Mojżesza. Cz. 2 / reż. Krzysztof 
Czeczot, (audiobook CD/MP3), czas trwania: 9 godz., 46 min. 

PK 4352/CD 2 



Stary Testament: pozostałe księgi historyczne. Cz. 1 / reż. 
Krzysztof Czeczot, (audiobook CD/MP3), czas trwania:        
10 godz., 26 min. 

PK 4353/CD 3 

 

Stary Testament: pozostałe księgi historyczne. Cz. 2 / reż. 
Krzysztof Czeczot, (audiobook CD/MP3), czas trwania:         
11 godz., 18 min. 

PK 4354/CD 4 

 

Stary Testament: pozostałe księgi historyczne. Cz. 3 / reż. 
Krzysztof Czeczot, (audiobook CD/MP3), czas trwania:         
11 godz., 42 min. 

PK 4355/CD 5 

 

Stary Testament: księgi mądrościowe. Cz. 1 / reż. Krzysztof 
Czeczot, (audiobook CD/MP3), czas trwania: 10 godz.,          
58 min. 

PK 4356/CD 6 

 

Stary Testament: księgi mądrościowe. Cz. 2 / reż. Krzysztof 
Czeczot, (audiobook CD/MP3), czas trwania: 5 godz., 32 min. 

PK 4357/CD 7 

 

Stary Testament: księgi prorockie: prorocy więksi / reż. 
Krzysztof Czeczot, (audiobook CD/MP3), czas trwania:         
10 godz., 31 min. 

PK 4358/CD 8 



Stary Testament: księgi prorockie: prorocy mniejsi / reż. 
Krzysztof Czeczot, (audiobook CD/MP3), czas trwania: 10 
godz., 36 min. 

PK 4359/CD 9 

 

Nowy Testament: Ewangelie / reż. Krzysztof Czeczot, 
(audiobook CD/MP3), czas trwania: 9 godz. 44 min. 

PK 4360/CD 10 

 

Nowy Testament: Dzieje Apostolskie; Listy Apostolskie / reż. 
Krzysztof Czeczot, (audiobook CD/MP3), czas trwania: 11 
godz. 30 min. 

PK 4361/CD 11 

 

Nowy Testament: Apokalipsa wg św. Jana / reż. Krzysztof 
Czeczot, (audiobook CD/MP3), czas trwania: 96 min. 

PK4362/CD 12 

 

Biblia Audio w reżyserii Krzysztofa Czeczota to zestaw 12 płyt, które 

zawierają adaptację dźwiękową Starego i Nowego Testamentu.                

W nagraniach wzięli udział aktorzy m.in. Jerzy Trela, Anna Dymna, 

Krzysztof Globisz, Franciszek Pieczka i in. oraz aktorzy – amatorzy. 

Słuchowisko powstało w oparciu o Biblię Tysiąclecia i jest największym 

słuchowiskiem w Europie.  

 

 

 



FFIILLMMYY  FFAABBUULLAARRNNEE  II  DDOOKKUUMMEENNTTAALLNNEE  

 

Earth : one amazing day = Ziemia : niezwykły dzień z życia 
planety / reż. Richard Dale, Lixin Fan, Peter Webber. Czas 
trwania: 90 min.  

DVD 6656 

Nowy przyrodniczy film z cyklu BBC odkrywa przed nami nieznane nam 

dotąd tajemnice kontynentów, oceanów i przestworzy. Dzięki 

zaawansowanym technologiom filmowania, możemy z bardzo bliska 

zobaczyć zwierzęta zamieszkujące naszą planetę, a także prześledzić ich  

naturalne zachowania.  

Katyń: ostatni świadek = The Last Witness / reż.  Piotr 
Szkopiak. Dramat. Czas trwania: 89 min.  

DVD 6650 



 „Katyń. Ostatni świadek” pokazuje zdarzenia z punktu widzenia Anglików, 

a nie jak film Andrzeja Wajdy z perspektywy Polaków. Uważałem, że tak 

to trzeba pokazać, bo wielu Anglików od tej strony jej nie zna” – 

powiedział w rozmowie z Jolantą Gajdą-Zadworną w „Sieci” reżyser filmu 

Piotr Szkopiak, urodzony i wychowany w Anglii Polak, którego dziadek 

został zamordowany w Katyniu. Film oparty został na przedstawieniu 

teatralnym Paula Szambowskiego, przeznaczony jest dla widowni 

międzynarodowej. Reżyserowi udało się obsadzić film gwiazdami młodego 

pokolenia (Alex Pettyfer i Talulah Riley) i zaangażować legendarnego 

brytyjskiego aktora Michaela Gambona. 

Nasze najlepsze wesele / scen. i reż. Olivier Nakache, Eric 
Toledano. Komedia filmowa. Czas trwania: 1 godz. 57 min.  

DVD 6652 

Francuska komedia filmowa w reżyserii Oliviera Nakache i Erica Toledano, 

która zapewnia dwie godziny dobrej zabawy. Wesele młodej pary Pierre'a        

i Hélène organizowane jest w XVII-wiecznym pałacu pod Paryżem. Max 

(Bacri), szef firmy specjalizującej się w organizowaniu wesel przygotowuje 

wystawne przyjęcie, na którym nic nie jest zgodne z planem. 

 

Opowieści weekendowe CD 1-3 / scen. i reż. Krzysztof 
Zanussi. Dramat filmowy. Czas trwania: 440 min. 

DVD 6653/CD 1-3 

Film psychologiczny,  w reżyserii Krzysztofa Zanussiego, na który składają 

się historie różnych bohaterów. Opowiadania wiąże tzw. „trudna sytuacja”, 

w jakiej znalazła się współczesna polska inteligencja wskutek zmiany 

pozycji społecznej w dobie „importowanego” z Zachodu kultu pieniądza. 

Wszystkie opowiadania wiąże także czas, rozgrywają się, bowiem             

w przeciągu jednego weekendu. Film niepozbawiany jest dobrego humoru 

i delikatnej ironii. 



Plan B / reż. Kinga Dębiska. Komediodramat. Czas trwania: 
82 min.  

DVD 6654  

Polski film obyczajowy o miłości, który pokazuje, że nawet dramatyczne 

okoliczności mogą prowadzić do autentycznych więzi i prawdziwych uczuć.   

  

FFIILLMMYY  EEDDUUKKAACCYYJJNNEE  

  

 

Uzależnienie od telefonu komórkowego / reż. Marcin 
Wołkowicz. Czas trwania: 22 min. 

DVD 6645 

Film dostarcza wiedzę na temat fonoholizmu wśród dzieci i młodzieży. 

Stanowi próbę uświadomienia i przeciwdziałania uzależnieniu. 



Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,  

wzbogacony wypowiedziami psychologa Małgorzaty Reiter z FreeMind 

Centrum Psychoterapii Indywidualnej i grupowej jest uzupełnieniem lekcji 

poświęconej tej tematyce.   

Uzależnienie od gier komputerowych / reż. Marcin 
Wołkowicz. Czas trwania: 23 min. 

DVD 6644 

Film z serii Pułapki Nowoczesnych Technologii dostarcza wiedzę na temat  

uzależnienia od komputera wśród dzieci i młodzieży. Przeznaczony jest dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,  wzbogacony wypowiedziami 

psychologa Małgorzaty Reiter z FreeMind Centrum Psychoterapii 

Indywidualnej i grupowej jest cennym uzupełnieniem lekcji poświęconej 

tej tematyce.   

Alkohol / reż. Marcin Wołkowicz. Czas trwania: 27 min. 

DVD 6638 

Papierosy i e-papierosy / reż. Marcin Wołkowicz. Czas 
trwania: 25 min.  

DVD 6639  

Napoje energetyzujące : nadużywanie / reż. Marcin 
Wołkowicz. Czas trwania: 28 min.  

DVD 6640  

Pakiet trzech filmów edukacyjnych z serii: Alkohol, E-papierosy, 

Energetyki – Niebezpieczna Moda. Potęga reklamy oraz moda sprawiają, 

że młodzi ludzie sięgają po takie używki jak: alkohol, e-papierosy czy 

napoje energetyczne. Filmy zostały zrealizowane w konwencji filmów 

popularnonaukowych. Stanowią próbę dostarczenia wiedzy na temat 

używek i zagrożeń związanych z nimi. Filmy wzbogacone zostały 



wypowiedziami psychologa Małgorzaty Reiter z FreeMind Centrum 

Psychoterapii Indywidualnej i grupowej. Do filmów załączony został 

scenariusz lekcji. 

 

Hejt – przemoc w Internecie / reż. i zdjęcia Marcin 
Wołkowicz, czas trwania: 21 min.  

DVD 6635 

Bullying - przemoc rówieśnicza w szkole. / reż. i zdjęcia 
Marcin Wołkowicz, czas trwania: 19 min.  

DVD 6636 

Postawy wobec przemocy rówieśniczej / reż. i zdjęcia Marcin 
Wołkowicz, czas trwania: 18 min.  

DVD 6637 

Pakiet trzech filmów profilaktycznych z serii „Przemoc Niejedno Ma Imię”:  



„Hejt – przemoc w Internecie”, „Bullying - przemoc rówieśnicza          

w szkole”, „Postawy wobec przemocy rówieśniczej”. Filmy 

przeznaczone są dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz 

szkoły ponadpodstawowej. Dotyczą form przemocy w szkole oraz 

sposobów radzenia sobie z nimi. Na szczególną uwagę zasługuje film 

poświęcony cyberprzemocy wśród młodzieży. Każdy z dokumentów 

filmowych wzbogacony został wypowiedziami psychoterapeutów.  

 

Pierwsza pomoc : przedmedyczne zabiegi ratujące życie / 
reż. Dariusz Regułki. Czas trwania: 50 min. 

DVD 6647 

Film jest profesjonalną pomocą medyczną dla wszystkich. Film zawiera 

test znajomości udzielania pierwszej pomocy z odpowiedziami. Na filmie 

można prześledzić opis wypadków i sposobów udzielania pomocy m.in. z: 

utraty przytomności, krwawienia z nosa, zatrucia gazem, oparzenia, 

omdlenia, porażenia prądem i wielu innych. 

 



Rodzinne przeboje. Klasa 5 /reż. Dariusz Regucki. Czas 
trwania: 29 min.  

DVD 6659, DVD 6660 

Rodzinne przeboje. Klasa 6 /reż. Dariusz Regucki. Czas 
trwania: 30 min.  

DVD 6657, DVD 6658 

Rodzinne przeboje. Klasa 7 /reż. Damian Bieniek. Czas 
trwania: 30 min.  

DVD 6663 

Rodzinne przeboje. Klasa 8 /reż. Damian Bieniek. Czas 
trwania: 37 min.  

DVD 6661, DVD 6662 

Rodzinne przeboje to pakiet filmów edukacyjnych z serii „Wychowanie do 

życia w rodzinie” adresowanych do uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej. 

Filmowy program edukacyjny do lekcji wychowania w rodzinie                         

w zależności od poziomu wiekowego obejmuje m.in.: okres dojrzewania – 

trudny, ale fascynujący, uczucia i konflikty, idole pod kontrolą, radość 

dawania, język miłości, seks i życiowe decyzje, podróż do… dorosłości                

i oswajanie nieobecności. 

 

Oprac. Dorota Pająk  
Wydział Zbiorów Audiowizualnych 


