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DOKUMENTY DŹWIĘKOWE

Springer Filip: Miedzianka. Historia znikania (audiobook CD),
reportaż, czas trwania: 9 godz. 8 min.
PK 4264
Miedzianka,

wieś

położona

w

województwie

dolnośląskim,

powiecie

jeleniogórskim, która w roku 1945 weszła w skład Polski i otrzymała
obecną nazwę. Po zakończeniu II wojny światowej, w roku 1945, Armia
Czerwona zainteresowała się złożami rud uranu w kopalni w Miedziance.
Do roku 1954 w miejscowej kopalni wydobywano uran i przewożono go do
Związku

Radzieckiego.

Filip

Springer

szukał

odpowiedzi,

dlaczego

miasteczko z siedmiowiekową tradycją prawie zniknęło z powierzchni

ziemi. Czy jest to skutek zniszczeń spowodowanych wydobyciem uranu
przez Rosjan, czy opowieści o szkodach górniczych zostały wymyślone
przez władzę jako pretekst do wyburzenia miasta i zatajenia prawdy
z przeszłości.

Kamińska Anna: Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci.
Historia Wandy Rutkiewicz, (audiobook mp3)
PK 4220

Anna

Kamińska

przybliża

czytelnikom życie najsłynniejszej
polskiej
kobiety,

himalaistki,
która

trzeciej

zdobyła

Mount

Everest i pierwszej kobiety na
szczycie

K2.

Rutkiewicz

to

Historia
nie

Wandy

tylko

sama

biografia, to opowieść o ogromnej

życiowej

pasji,

dawała

jej

Wanda

Rutkiewicz

która

niebywałą

siłę.

zaginęła

w Himalajach w maju 1992 r.
podczas ataku szczytowego na
Kanczendzongę. Jej ciała nigdy
nie odnaleziono. Książka Anny
Kamieńskiej

wydana

została

w 2017 r., w 25. rocznicę śmierci Wandy Rutkiewicz. Imponuje mnogością
zdobytych, niepublikowanych dotąd informacji o życiu himalaistki.

Twardoch Szczepan: Król, (audiobook mp3), czas trwania:
2465 min.
PK 4204
„Król” Szczepana Twardocha uznawany przez wielu krytyków za jedną
z najważniejszych powieści XXI wieku był nominowany w 2017 r. do
nagrody literackiej Gdynia w kategorii proza. Pisarz kreśli portret
żydowskiego bohatera na tle realiów Warszawy lat 30. XX wieku. W tle
kreuje

obraz

etnicznego,

społecznego,

politycznego

i

społecznie

podzielonego miasta. Świat „Króla” to świat rządzony przez siłę, rosnącego
w człowieku zła. Książka jest lekcją o polskim antysemityzmie i fascynacją
agresją.

Tokarczuk Olga: Prawiek i inne czasy, (audiobook mp3) czas
trwania: 8 godz. 39 min.
PK 4308
„Prawiek i inne czasy” jest jedną z najpoczytniejszych powieści Olgi
Tokarczuk ilustrującą dzieje rodzin i tradycji w okresie burzliwych lat XX
wieku. Tokarczuk portretuje polską prowincję, fikcyjną wieś zwaną
Prawiek, położoną w centralnej Polsce. Codzienność przeplata się tutaj
z niezwykłością, a rzeczywistość z mitem. W powieści odnajdujemy liczne
wątki wątki magiczne, refleksyjne, filozoficzne i psychologiczne, ale
równocześnie jej opowieść jest zakorzeniona w historii.

Czeczot Krzysztof: Jan Karki, (audiobook mp3), czas trwania:
5 godz. 37 minut
PK 4316

Serial „Jan Karski” to opowieść najistotniejszych fragmentów biografii
kuriera i emisariusza politycznego Jana Kozielewskiego, (ps. Jan Karski).

Opowieść opisuje początki wojny, moment przystąpienia Jana Karskiego
do konspiracji. Opisuje moment aresztowania Karskiego i jego pobyt
w sowieckim obozie jenieckim, ucieczkę z pociągu wiozącego Karskiego na
roboty do III Rzeszy i wreszcie jego pierwszą misję dotarcia do rządu na
uchodźstwie we Francji. Kolejne odcinki opowiadają o aresztowaniu
Karskiego przez gestapo, próbie samobójczej i wreszcie odbicie Karskiego
z

rąk okupanta.

Następne

odcinki

przedstawiają okres „londyński”

zakończony wizytą w Białym Domu 8 lipca 1943 r., w którym Jan Karski
został przyjęty przez prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta,
któremu złożył raport o eksterminacji Żydów na terenie okupowanej
Polski.

Paula Hawkins: Zapisane w wodzie, (audiobook mp3), czas
trwania 12 godz. 1 min.
PK 4223
Paula

Hawkins

przedstawia

porywający

thriller,

w

który

wplata

niepokojące historie z przeszłości. Bohaterka jej powieści Jules musi
powrócić do miejsca z którego kiedyś uciekała i zmierzyć się z lękami
i pogrzebanymi wspomnieniami.

Cezary Łazarewicz: Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza
Przemyka, (audiobook mp3), czas trwania 8 godz. 51 min.
PK 4224

Reportaż

o

zabójstwie

Grzegorza

Przemyka

z

lat

osiemdziesiątych

w okresie PRL. Cezary Łazarewicz, dziennikarz prasowy, publicysta
i reporter opiera się na raportach i dokumentach dotyczących śmierci
Przemyka. Opisuje historię jego i rodziców, poetki Barbary Sadowskiej
oraz ojca Leopolda, przyjaciół i świadków jego pobicia.

FILMY FABULARNE

Nieśmiertelne życie Henrietty Lacks, reż. George C. Wolfe, czas
trwania 89 min.
DVD 6568

„Nieśmiertelne życie Henrietty Lacks” to historia jej życia, jej komórek
oraz jej rodziny. HeLa, to najsłynniejsza linia komórkowa pochodząca
z

komórek

raka

szyjki

macicy

pobranych

od

31-letniej

Murzynki

w Baltimore, Henrietty Lacks. Komórki te wykorzystano w badaniach
zarówno nad genami, które powodują raka i genami, które hamują jego
rozwój. Film jest adaptacją bestsellerowej książki Rebecki Skloot, z Oprah
Winfrey i Rose Byrne w rolach głównych.

W starym dobrym stylu, reż. Zach Braff, czas trwania 92 min.
DVD 6567

Trzej zdesperowani emeryci, którzy przyjaźnią się od lat, odkrywają, że
ich fundusze emerytalne przepadły. Postanawiają napaść na bank, który
pozbawił ich środków do życia. Doskonała komedia filmowa z napadem na
bank w tle. W postaci Williego, Joego i Ala wcielają się gwiazdy
amerykańskiego kina: Morgan Freeman, Michael Caine i Alan Arkin.

Wielkie Kłamstewka, reż. Vallee Jean Marc, czas trwania
355 min.
DVD 6526/CD 1-3
Film w gwiazdorskiej obsadzie z Reese Witherspoon, Nicole Kidman,
Shailene Woodley, Laurą Dern i Alexandren Skarsgardem pokazuje
pozornie idealne życie na amerykańskich przedmieściach, w spokojnym,

nadmorskim miasteczku Monterey, w stanie Kalifornia. Zaślepione miłością
do swych dzieci matki chronią je uciekając się do kłamstwa. Z pozoru
obraz normalnego i cudownego życia rodzinnego zamienia się w fałsz i
obłudę.

Z innego świata, reż. Garcia Nicole, melodramat, czas trwania
116 min.
DVD 6543
Nominowana do Złotej Palmy w Cannes francuska produkcja melodramatu
„Z innego świata” to adaptacja filmowa bestsellerowej powieści Mileny
Agus „Ból kamieni”. Film, którego akcja rozgrywa się tuż po zakończeniu
II

wojny

światowej

opowiada

o

kobiecie

zagubionej,

samotnej

i niezrozumiałej, która odkrywając swoje pasje i namiętności jest na tyle
zdeterminowana, aby podążać za pragnieniami.

FILMY DOKUMENTALNE

Planeta Ziemia II. Planet Earth II / reż. David Attenborough,
czas trwania: 5 godz., 50 min.
DVD 6560, DVD 6561, DVD 6562,
DVD 6563, DVD 6564, DVD 6565
W serialu znajdziemy się w środku natury i odkryjemy świat wysp,
dżungli, pustyń i stepów. Dotrzemy do najbardziej odległych i trudno
dostępnych miejsc. Spotkamy zwierzęta i poznamy ich zachowania, które
trudno byłoby nam obejrzeć z bliska. Znajdziemy się w środku pięknych
i zarazem nieosiągalnych dla człowieka górskich szczytów.

Pielgrzym: Camino Marka Kamińskiego, reż. Jan Czarlewski,
czas trwania 59 min.
DVD 6421

Marek Kamiński, znany polski podróżnik, wyrusza historycznym szlakiem
Św. Jakuba, potocznie zwanym Camino. Pielgrzymuje z Kaliningradu do
Santiago de Compostela w Hiszpanii. Przemierza 4000 km, co zajmuje mu
120 dni. W podróży przemierza różne kraje i poznaje rożnych ludzi.
Podczas tego wyczerpującego marszu w głąb siebie, wielki podróżnik
dochodzi do grobu Św. Jakuba, bieguna Wiary.

FILMY DLA DZIECI

Paw patrol = Psi patrol : przygoda na wyciągu / reż. Jamie
Whitney, czas trwania: 115 min.
DVD 6547
Animowany serial filmowy Filmowa Superkolekcja przedstawia Psi Patrol
w akcji. Pojawiają się kolejne misje do spełnienia i kolejne problemy do
rozwiązania, które zapewniają niebywałą przygodę z odważnymi pieskami.

Bing. Cz. 1. Huśtawka… i inne przygody / reż. Nicky Phelan ,
czas trwania: 91 min.
DVD 6539
Animowany serial filmowy dla najmłodszych Bing na podstawie książki
Teda Dewana, brytyjskiego pisarza i ilustratora książek dla dzieci. Część
pierwsza serialu to 13 odcinków codziennych przygód 3-letniego króliczka
Binga i jego przyjaciół.

Ozzy / reż. Rodriguez Alberto, czas trwania 92 min.
DVD 6546
Animowany film przygodowy dla dzieci Ozzy to wciągająca opowieść o psie
rasy beagle, którego przygoda rozpoczyna się w momencie, kiedy
właściciele wyjeżdżają w daleką podróż do Japonii. Ozzy uczy się
prawdziwej szkoły przetrwania w hotelu dla psów i wpada na pomysł
ucieczki.

Oprac. Dorota Pająk
Wydział Zbiorów Audiowizualnych

