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polecamy najnowsze zbiory audiowizualne 
 
 

FILMY 
 

 
 Już za tobą tęsknię 
 
Historia przyjaźni dwóch kobiet, która przetrwała wszelakie 
zawirowania życiowe.  
Jess (Drew Barrymore) i Milly (Toni Collette) - nierozłączne 
odkąd poznały się jako małe dziewczynki, dziś jako dorosłe 
kobiety nie pamiętają momentu, gdy nie dzieliły razem 
czasu, sekretów, ciuchów, a nawet chłopaków... Bez taniej 
ckliwości i schematycznych banałów, za to z dużym 
dystansem i niepowtarzalną kobiecą energią. Film  
o kobietach i ich szaleństwach. Przezabawny, ciepły, 
autentyczny, urzekający, bo nakręcony właśnie przez 
kobietę. "Już za Tobą tęsknię" to wspaniała celebracja 
przyjaźni, która nigdy nie zostanie przerwana, nawet gdy 
życie płata niespodziewane figle. 
 
 
Już za tobą tęsknię [Film DVD] / reż. Catherine Hardwicke ; 
scen. Morwenna Banks ; zdj. Elliot Davis ; muz. Harry 
Gregson-Williams ; obsada: Toni Collette, Drew Barrymore, 
Dominic Cooper [et al.]. - Wrocław : Hagi Film, cop. 2016. 
syg. DVD 6188 
 

 
 

The Revenant = Zjawa  

Hugh Glass szuka zemsty na ludziach, którzy zostawili go 
poważnie rannego po ataku niedźwiedzia. 
Rok 1822. Legendarny podróżnik i odkrywca Hugh Glass 
zostaje brutalnie zaatakowany przez niedźwiedzia  
i pozostawiony przez towarzyszy na pewną śmierć  
w niedostępnym terenie. Aby przeżyć, musi zmierzyć się  
z morderczą zimą i zdradą swego najbliższego przyjaciela 
(Tom Hardy – "Mad Max: Na drodze gniewu"), który 
porzuca go z dala od cywilizacji bez nadziei na ratunek. 
Dzięki niezwykłej sile woli Glass pokonuje przeciwności 
losu, by odnaleźć siebie i wymierzyć sprawiedliwość 
wrogom. 
[opis dystrybutora kino] 
 
The Revenant [Film DVD] = Zjawa / reż. Alejandro 
González Iñárritu ; scen. Alejandro González Iñárritu, 
Mark L. Smith ; zdj. Emmanuel Lubezki ; muz. Ryûichi 
Sakamoto, Carsten Nicolai ; obsada: Leonardo DiCaprio, 
Tom Hardy, Domhnall Gleeson [et al.]. - Warszawa : 
Imperial CinePix, [2016]. 
 syg. DVD 6203 



 
  

 
 
Hologram dla króla 
 
Amerykański biznesmen udaje się do Arabii Saudyjskiej, aby przeprowadzić ważny interes. 
Stojący na granicy bankructwa amerykański przedsiębiorca Alan Clay (Tom Hanks) wyrusza do Arabii 
Saudyjskiej, by zaproponować swój innowacyjny pomysł na biznes bajecznie bogatemu szejkowi. Podróż ta 
odmieni jego życie, choć nie do końca tak, jak się tego spodziewał. Zamiast milionów Clay zdobędzie coś 
znacznie cenniejszego – spotka kobietę swojego życia, która natchnie go siłą i wiarą niezbędną do rozpoczęcia 
wszystkiego od nowa. 

 
 
Hologram dla króla [Film DVD] / scen. i reż. Tom Tykwer ; zdj. Frank Griebe ; muz. Johnny Klimek, Tom 
Tykwer ; obsada: Tom Hanks, Alexander Black, Ben Whishaw [et al.]. - Warszawa : Monolith Films, [2016]. 
syg. DVD 6218 
 
 

Ugotowany 

A  dam Jones gromadzi doborową załogę, by stworzyć 
najlepszą restaurację na świecie. 
Adam Jones (Bradley Cooper) to charyzmatyczny szef 
kuchni, który w młodym wieku zyskał rozgłos jako 
guru paryskich restauratorów. Podążał własną ścieżką  
i tworzył intrygujące połączenia smaków. Nie 
udźwignął jednak ciężaru sławy, zniknął z pierwszych 
stron gazet i rozpłynął się w powietrzu. Teraz, wolny 
od wszelkich uzależnień, próbuje swoich sił w sercu 
kulinarnego Londynu. Gromadzi doborową załogę, by 
stworzyć najlepszą restaurację na świecie. Czy, 
kierując grupą utalentowanych ekscentryków, zdoła 
wspiąć się na kulinarny Olimp? Czy uczucie do pięknej 
Helene (Sienna Miller) nie przeszkodzi mu  
w zdobyciu upragnionej, trzeciej gwiazdki Michelin? 
 
 

Ugotowany [Film DVD] / reż. John Wells ; scen. Steven Knight ; zdj. Adriano Goldman ; muz. Rob Simonsen ; 
obsada: Bradley Cooper, Sienna Miller, Alicia Vikander [et al.]. - Warszawa : Monolith Films, [2016]. 
syg. DVD 6215 

 
 
 
 
 



 
Filmy edukacyjne 

 
 

 Uzależnienie od dopalaczy 
 
Film „Uzależnienie od dopalaczy” to trzecia część serii filmów profilaktycznych „DOPALACZE – 
ZAGROŻENIA”. Filmy zostały zrealizowane w konwencji filmów popularnonaukowych. Film wyjaśnia 
mechanizm uzależnienia od dopalaczy. Obala teorie, mowiące o dopalaczach jako o substancjach 
psychoaktywnych bezpieczniejszych od narkotyków. 
Filmy te dostarczają młodemu człowiekowi informacji na temat konsekwencji prawnych, psychologicznych 

oraz zdrowotnych, jakie wynikają ze spróbowania  
i zażywania dopalaczy. Filmy kładą nacisk na 
przekazanie w klarowny i atrakcyjny sposób wiedzy, 
jaką ma nauka na temat tzw. nowych narkotyków, 
czyli dopalaczy. Wiedza ta ma uświadomić,  
a jednocześnie pozwolić młodemu człowiekowi 
dokonać wyboru, czy chce spróbować dopalaczy, 
świadom zagrożeń, jakie za sobą niosą. 
 Film został wzbogacony wypowiedziami ekspertów:  
psychologa dr Ewy Tokarczyk,  wykładowcy 
Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych  
w Warszawie. Do filmu dołączony jest komentarz 
eksperta (psychologa), będący uzupełnieniem do 
filmu. Do filmu został dołączony również scenariusz 
lekcji. 
 
Uzależnienie od dopalaczy [Film DVD] / reż. i zdj. 
Marcin Wołkowicz ; muz. Miłosz Pawski ; lektor 
Jakub Urlich ; konsult. Ewa Tokarczyk. - Piaseczno : 
Tutto Arts & Media, cop. 2016. 

syg. DVD 6170 
 

 
 

 
Dopalacze a ryzykowne zachowania 
młodych ludzi  
 
Film „Dopalacze a ryzykowne zachowania 
młodych ludzi”  to druga część serii filmów 
profilaktycznych: 
 „DOPALACZE – ZAGRO ŻENIA”. Filmy 
zostały zrealizowane w konwencji filmów 
popularnonaukowych. Film pokazuje sytuacje,  
w których młodzi ludzie sięgają po dopalacze oraz 
konsekwencje, jakie niesie za sobą taka decyzja. 
Ukazuje również zagrożenia, na jakie narażona 
jest osoba, która spróbowała dopalaczy. 
 
Dopalacze a ryzykowne zachowania młodych 
ludzi [Film DVD] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz ; 
muz. Miłosz Pawski ; lektor Jakub Urlich ; 
konsult. Ewa Tokarczyk. - Piaseczno : Tutto Arts 
& Media, cop. 2016.  
syg. DVD 6169 

 
 



 
Dla najmłodszych polecamy pozycje filmowe 

 
 
Bystry Bill 
 
Pełna zwariowanych przygód i bystrego humoru 
opowieść o dzielnym misiu koala i jego przyjaciołach  
z australijskiego lasu. Bystry Bill to uroczy i pomysłowy 
miś koala, który marzy o wielkiej przygodzie. Pragnie 
pójść w ślady swego taty podróżnika, który dawno temu 
zaginął podczas jednej z wypraw. Mały koala wierzy, że 
może go odnaleźć. Pewnego dnia porzuca więc swój 
zielony dom i wyrusza w drogę. Ślady wiodą go hen w 
odległe i dzikie australijskie rejony. Podczas podróży Bill 
zyska grono kolorowych przyjaciół: kangura, dziobaka  
i zwinną jaszczurkę. Z ich pomocą łatwiej będzie 
prowadzić poszukiwania ukochanego taty. 
 
 
 
 
 
Bystry Bill [Film DVD] : film / reż. Deane Taylor ; scen. 
Fin Edquist ; reż. wersji pol. i dialogi pol. Dariusz 
Dunowski ; obsada dubb. pol. Józef Pawłowski, Dominika 
Kluźniak, Mariusz Bonaszewski [et al.]. - Warszawa : 
Monolith Films, [2015]. 
syg. DVD 6263 
 

 
 
 
Alvin i wiewiórki : wielka wyprawa 
Ruszaj na wyprawę razem z ulubionymi futrzakami w tej 
najzabawniejszej przygodzie z serii Alvin i wiewiórki! 
Alvin, Szymon i Teodor ruszają w dziką wyprawę do 
Miami. Zbaczają jednak z drogi i przeżywają pełną 
muzyki, wspaniałą przygodę podróżując po całym kraju. 
Materiały dodatkowe w wersji oryginalnej z polskimi 
napisami: 
* Alvin i wiewiórki: historia do tej pory 
* lista przebojów 
* związki z Georgią 
* wyprawa przez Georgię 
 
 
Alvin and the chipmunks [Film DVD] : the road chip = 
Alvin i wiewiórki : wielka wyprawa / reż. Walt Becker ; 
scen. Randi Mayem Singer, Adam Sztykiel ; muz. Mark 
Mothersbaugh ; reż. wersji pol. Jerzy Dominik ; dialogi 
pol. Joanna Kuryłko ; obsada dubb. pol. Wojciech 
Paszkowski, Grzegorz Drojewski, Artur Pontek [et al.]. - 
Warszawa : Imperial CinePix, [2016]. 
syg. DVD 6208 

 
 



 
 
Alicja po drugiej stronie lustra 
 
Alicja powraca do Krainy Czarów, by cofnąć się  
w czasie i pomóc Szalonemu Kapelusznikowi ocalić 
rodzinę. 
Disney przedstawia wzruszającą opowieść o potędze 
przyjaźni, rodzinnych więzów i sile przebaczenia. 
Przejdź przez magiczne lustro i powróć razem  
z Alicją do olśniewającej Krainy Czarów. Aby ocalić 
Szalonego Kapelusznika bohaterka będzie musiała 
wyruszyć w niebezpieczną podróż w czasie i odkryje, 
jak wydarzenia z przeszłości ukształtowały losy jej 
przyjaciół (oraz wrogów). 
 
 
 
 
 
Alicja po drugiej stronie lustra [Film DVD] / reż. 
James Bobin ; scen. Linda Woolverton ; zdj. Stuart 
Dryburgh ; muz. Danny Elfman ; reż. wersji pol. 
Wojciech Paszkowski ; dialogi pol. Jakub Wecsile ; 
obsada: Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena 
Bonham-Carter [et al.]. - Warszawa : Galapagos, 
[2016]. 
syg. DVD 6164 
 

 
DOKUMENTY D ŹWIĘKOWE 

____________________________________________________________________________ 
 
dla starszych 

Marie Konde  
Magia sprzątania 
 
Bałaganiarstwa się nie dziedziczy, nie jest ono 
także związane z brakiem czasu, to raczej 
nagromadzenie błędnych przekonań  
o porządkowaniu. 
Autorka, czołowa japońska ekspertka od 
sprzątania, prezentuje własną metodę – 
KonMari - na uporządkowanie najbliższego 
otoczenia, zmianę podejścia do życia i sposobu 
myślenia. Omawia istotne decyzje, które należy 
podjąć, aby było to możliwe. Pokazuje, jak 
skutecznie zmienić nawyki. Kluczem do 
sukcesu jest porządkowanie w prawidłowej 
kolejności oraz zatrzymanie tylko tych rzeczy, 
które kochasz. To wszystko powinno odbyć się 
szybko i za jednym razem. Potem przez resztę 
życia jedynym zadaniem będzie dokonywanie 
wyboru. 
Metoda KonMari pomaga przemienić nie tylko 

przestrzeń mieszkalną, ale i całe życie: nabrać pewności siebie, osiągnąć sukcesy zawodowe oraz zyskać 
motywację i zapał do zbudowania życia, jakiego się pragnie. Lektura "Magii sprzątania" da ci odwagę do 



zmiany tych sfer życia, które nie przynoszą ci zadowolenia: zakończenia toksycznego związku, uwolnienia się 
od lęku przed nieznanym albo po prostu pozbycia się kilku kilogramów 
 

Magia sprzątania [Płyta komp.] / Marie Konde ; czyta Izabela Bukowska ; [przekł. Magdalena Macińska]. - 
Warszawa : Muza, 2016. 
syg. PK 4007 
 

 
Adam Szustak  
Z procą na olbrzyma: jak zmierzyć się  
z czymś, co Cię przerasta 
  
Problemy i trudności są po to, aby ukształtować  
i wzmocnić człowieka. Pokonaj je! Jeżeli 
zmagasz się dzisiaj z czymś, co cię przerasta, jeśli 
frustrują cię niezrealizowane marzenia, jeśli boisz 
się o przyszłość siebie lub swojej rodziny, ...to 
koniecznie posłuchaj tego audiobooka. 
„Z procą na olbrzyma...” to zestaw konkretnych 
przykładów, wskazówek i ćwiczeń, stanowiących 
drogowskaz do rozwiązywania problemów, które 
wydają się nie do rozwiązania. To również 
barwna i obrazowo przedstawiona historia 
Dawida, która każdego z nas czyni naocznym 
świadkiem wydarzeń z życia króla, zapraszając 
tym samym do niesamowitej przygody. 
 
 

Z procą na olbrzyma [Płyta komp.] : jak zmierzyć się z czymś, co Cię przerasta : lekcje Dawida / Adam 
Szustak; red. Renata Bobrowska ; oprac. ćwicz. Ireneusz Trojan ; muz. Michal Ziomek. - Nowy Sącz : RTCK, 
co. 2016. 
syg. PK 3998 
 
 
Justyna Kopińska  
Polska odwraca oczy   
 
 Zbiór reportaży Justyny Kopińskiej „Polska odwraca oczy” to 
opowieści o najważniejszych niewyjaśnionych sprawach 
ostatnich lat. – Zawsze chciałam być policjantką śledczą – 
mówi Kopińska. – Odkrywać ukryte sprawy dotyczące 
przemocy dotykającej bezbronnych ludzi. Dziś robię to przez 
dziennikarstwo. W książce m.in. reportaż o dręczonych 
pacjentach szpitala psychiatrycznego w Starogardzie 
Gdańskim („Oddział chorych ze strachu”) i tuszowaniu 
najtrudniejszych spraw o zabójstwo („Ten trup się nie liczy”) 
oraz nigdy niepublikowane teksty, które powstały specjalnie 
na potrzeby tego zbioru. Z reportaży Kopińskiej wyłania się 
obraz nieskutecznego wymiaru sprawiedliwości i ludzi 
pozostawionych z poczuciem krzywdy. Po publikacji jej 
tekstów przestępcy trafiali do więzienia, a w prawie 
wprowadzano zmiany dotyczące bezpieczeństwa  
w instytucjach zamkniętych. 
 
Polska odwraca oczy [Płyta komp.] / Justyna Kopińska ; czyta 
Krystyna Czubówna. - Warszawa : Świat Książki, 2016. 
syg. PK 4034 
 



 
 
 
dla młodszych 

 
Renata Piątkowska  
Przygoda ma kolor niebieski 
  
Wakacje zaczynają się dla Tibora nietypowo. 
W nocy pogotowie zabrało do szpitala babcię, 
która jest jego jedyną opiekunką. W obawie, 
że znajdzie się w domu dziecka, Tibor 
zaczyna się ukrywać. Zawsze interesował się 
życiem zwierząt, więc pierwsze swe kroki 
kieruje do zoo. Tam pozna nowych przyjaciół, 
a potem wypadki potoczą się tak, że za 
sprawą dziedzictwa cygańskich przodków 
jego życie nabierze nowej barwy. 
 
Przygoda ma kolor niebieski . CD 1-3 [Płyta 
komp.] / Renata Piątkowska ; real. i montaż 
Piotr Kuśmierek ; czyta Waldemar Barwiński. 
- Warszawa : Wydawnictwo BIS, 2016. 
syg. PK 3989 
 

 
 
Jan Krzysztof Siejnicki  
Księga bajek polskich 
 
30 najbardziej znanych legend i baśni polskich, 
wprowadzą najmłodszych w cudowny świat, z którego 
wyłania się polska historia i tradycja. Każde dziecko  
z pewnością z zapartym tchem posłucha opowieści  
o losach niezwykłych bohaterów. Książka w interpretacji 
znakomitego polskiego aktora - Wojciecha Malajkata. 
Seria audiobooków POSŁUCHAJKI wyróżnia się 
wspaniałą interpretacją aktorską oraz bogatym 
udźwiękowieniem. Dzięki niej dzieci przeniosą się  
w cudowny świat bajek i opowieści. 
 
Księga bajek polskich [Płyta komp.] / Jan Krzysztof 
Siejnicki ; czyta Wojciech Malajkat - Poznań : Publicat, 
[2011]. 
syg. PK 3985 
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