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polecamy najnowsze zbiory audiowizualne 
 
 

FILMY 
 

 
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej 
 
 
Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła 
wszystko. Ale zanim "Sztuka kochania" podbiła rodzimy 
rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność PRL-u, 
jej autorka musiała przejść długą drogę. Słynna ginekolog 
poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej 
obyczajowości i przepychanki z bezduszną cenzurą. 
Opowieść o powstaniu "Sztuki kochania" Michaliny 
Wisłockiej to historia rewolucji seksualnej w wersji PRL. 
 
 
 
Sztuka kochania : historia Michaliny Wisłockiej / reż. 
Maria Sadowska ; scen. Krzysztof Rak ; zdj. Michał 
Sobociński ; muz. Radzimir Dębski ; obsada: Magdalena 
Boczarska, Piotr Adamczyk, Justyna Wasilewska [et al.]. 
2017 
syg. DVD 6379 
 

 
 
 

Wołyń 
 
Wiosna 1939 roku. Młodziutka Zosia Głowacka (Michalina 
Łabacz), zakochana w ukraińskim chłopcu, dowiaduje się, że 
ojciec postanowił wydać ją za bogatego gospodarza, 
starszego wdowca z dwójką dzieci - Macieja Skibę. 
 Po wybuchu wojny, życie mieszkańców wioski odmienia 
okupacja sowiecka, a później hitlerowska. Latem 1943 roku 
wybucha konflikt ukraińsko-polski; pożoga mordów i 
okrucieństwa. Sąsiad staje przeciw sąsiadowi, wcześniejsze 
przyjaźnie przestają mieć znaczenie - liczy się przetrwanie i 
zemsta. 
Wołyń to wizualna i wstrząsająca lekcja historii, ukazująca 
do jakich skutków może prowadzić nienawiść, nacjonalizm i 
nietolerancja. Tematyka mordów popełnionych na Wołyniu i 
we Wschodniej Galicji w ostatnich latach II wojny 
światowej przez dziesięciolecia była wyłączana z oficjalnej 
wersji historii. Teraz powraca wypełniając lukę w wiedzy 
historycznej, a jednocześnie składa hołd ofiarom zbrodni. 
 
Wołyń [Film DVD] / scen. i reż. Wojciech Smarzowski ; zdj. 
Piotr Sobociński Jr. ; muz. Mikołaj Trzaska ; obsada: 
Michalina Łabacz, Arkadiusz Jakubik, Vasili Vasylyk [et al.]. 
Warszawa : Galapagos, [2017]. 
syg. DVD 6362 



 
 
Inferno 
 
Supertrio: Tom Hanks, Ron Howard i Dan Brown przedstawia 
ekranizację najlepiej sprzedającej się książki 2013 roku -
"Inferno". Światowej sławy profesor w dziedzinie symboliki 
Robert Langdon (dwukrotny laureat Oscara Tom Hanks) 
śladami poematu Dantego usiłuje rozwikłać zagadkę symbolu, 
który znajduje w marynarce, kiedy budzi się - pogrążony 
w amnezji - w jednym z włoskich szpitali. Ucieka z pomocą 
doktor Sienny, podążając śladem wskazówek zawartych  
w poemacie Dantego. Będzie to najtrudniejsze zadanie 
w karierze Langdona, na którego zewsząd czeka 
niebezpieczeństwo.  
 
 
 
Inferno [Film DVD] / reż. Ron Howard ; scen. David Koepp ; 
zdj. Salvatore Totino ; muz. Hans Zimmer ; obsada: Tom 
Hanks, Felicity Jones, Omar Sy [et al.]. Warszawa : Imperial 
CinePix, [2017]. 
syg. DVD 6377 

 

 
 

Zagubieni 
Pavel jest dziennikarzem przechodzącym kryzys wieku 
średniego. Szukając tematu do artykułu, trafia na nietypową 
konferencję prasową, na której mają zostać ujawnione 
sekrety niechlubnej konferencji monachijskiej. W 1938 roku 
doszło do spotkania Édouarda Daladiera, Nevilla 
Chamberlaina, Adolfa Hitlera i Benito Mussoliniego, na 
którym zadecydowano o losach Czechosłowacji – bez 
udziału Czechów. Przywódcy nie mieli jednak świadomości, 
że świadkiem ich potajemnych ustaleń była należąca do 
premiera Francji... papuga. Choć trudno w to uwierzyć, 
papuga nadal żyje i ma się dobrze. Do tego nie tylko 
doskonale zapamiętała kompromitujące rozmowy 
właściciela, ale również potrafi je powtórzyć. Pavel, pod 
wpływem impulsu – przeczuwając, że może to być medialna 
sensacja na skalę światową – wykrada papugę Daladiera, by 
wkrótce znaleźć się w sercu wielkiego politycznego 
skandalu. 
 
Zagubieni [Film DVD] / scen. i reż. Petr Zelenka ; zdj. 
Alexander Šurkala ; muz. Matouš Hejl ; obsada: Martin 
Myšička, Tomáš Bambušek, Marek Taclík [et al.]. Warszawa 
: Gutek Film, [2017]. 
syg. DVD 6360 

 
 
 
 



 
 

Filmy edukacyjne 
 

W beskidzkich izbach twórczych 
 
Film "W beskidzkich izbach twórczych" prezentuje izby i galerie twórców ludowych powiatów bielskiego, 
żywieckiego i cieszyńskiego. We wnętrzach warsztatów wysłuchujemy opowieści o początkach ich twórczości,  
o tym jak fascynacja sztuką ludową stała się ich sposobem na życie. Dokument ukazuje proces powstawania 
dzieł, ale przede wszystkim sylwetki dwudziestu czterech beskidzkich twórców ludowych - rzeźbiarzy, 

koronczarek, malarzy na szkle, budowniczych 
instrumentów. 
Nadrzędnym celem powstania filmu była chęć 
wzbudzenia zainteresowania dziedzictwem 
kulturowym w różnych kręgach społecznych, przede 
wszystkim wśród młodzieży. Dlatego dynamizm i 
ciekawa forma przedstawienia tematu są niewątpliwie 
atutami filmu, co jest niezwykle ważne właśnie ze 
względu na jego głównych odbiorców. Warto dodać, 
że twórcy filmu pragnęli stworzyć dokument, którego 
wymiar czasowy nie przekracza czasu trwania lekcji 
szkolnej (film trwa 44 minuty). 
 
W beskidzkich izbach twórczych [Film DVD] / scen. i 
reż. Jerzy Kołodziejczyk ; zdj. i współpr. Aleksander 
Dyl ; narr. Józef Broda. Bielsko-Biała : Regionalny 
Ośrodek Kultury, cop. 2005. 
syg. DVD 6323 
http://www.silesiakultura.pl 

 
 

Śmiertelne życie: ks. Jan Kaczkowski 
 
Wspomnienie o księdzu Janie Kaczkowskim - zmarłym 
niedawno opiekunie nieuleczalnie chorych oraz świadku 
Chrystusa we współczesnym świecie. W książeczce 
przypomniano jego biografię i duchowe przesianie, 
zamieszczono szereg fotografii oraz informacje na temat 
dołączonego do książeczki dokumentalnego filmu. 
Film Śmiertelne życie został nakręcony dla Telewizji 
Polskiej niedługo przed śmiercią ks. Kaczkowskiego (byt 
emitowany w TVP podczas Świąt Wielkancnych). Ksiądz 
Jan jest głównym bohaterem filmu, a motywem 
przewodnim jest jego rozmowa z aktorem Antonim 
Pawlickim. 
Kamera towarzyszy kapłanowi w codziennym życiu, m.in. 
podczas ciężkiej pracy w założonym przez niego puckim 
hospicjum. Na ekranie ksiądz Jan opowiada, jak służąc 
cierpiącym przez lata stykał się ze śmiercią, a w pewnej 
chwili sam zachorował na nieuleczalną chorobę. Mówi 
również o swojej walce z nowotworem, dając świadectwo 
zawierzenia Bogu i radości z życia, którego zostało mu już 
tak niewiele. 
Poruszający film, który koniecznie trzeba zobaczyć! 
Śmiertelne życie [Film DVD] : ks. Jan Kaczkowski / scen. i 
reż. Tadeusz Pawlicki ; zdj. Monika Krzyżaniak ; muz. 
Stanisław Radwan ; wyst. ks. Jan Kaczkowski, Antoni Pawlicki. Warszawa : Telewizja Polska S. A., 2016. 
syg. DVD 6369 



 
 

Dla najmłodszych polecamy pozycje filmowe 
 
 

 
Agi Bagi: nowe przygody Agingów 
 

Serial opowiada o wesołych przygodach mieszkańców planety 
Agi Bagi. Psotna Gadzina ciągle coś psuje i psuje, przez co 
troskliwe Agingi i Bagingi mają mnóstwo dodatkowej pracy. 

Każdy odcinek to opowieść o tym, jak ważna jest współpraca  
i wspólne dbanie o ekosystem planety. 

 Agi Bagi [Film DVD] : nowe przygody Agingów / prod. Tomasz 
Paziewski ; reż. Tomasz Niedźwiedź, Waldemar Mordarski ; scen. 
Marzena Nehrebecka, Tomasz Niedźwiedź, Bartosz Słomka ; muz. 
Łukasz Targosz ; anim. Andrzej Zawada, Rafał Schubert ; obsada 
dubb. Waldemar Barwiński, Jarosław Boberek, Agnieszka 
Kunicka [et al.] Warszawa : Cass Film Entertainment Group, 
cop. 2016.. 
syg. DVD 6380 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć 
 
 Akcja filmu "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" 
rozpoczyna się w 1926 roku. Newt Scamander wraca  
z wielkiej wyprawy, której celem było odnalezienie  
i opisanie szeregu fantastycznych zwierząt. Jego krótki 
pobyt w Nowym Jorku mógłby przejść niezauważony, 
gdyby nie pewien nie-czar (tj. amerykański mugol)  
o imieniu Jakub, źle skierowany magiczny przypadek 
oraz ucieczka kilku fantastycznych zwierząt Newta. 
Wszystko to może spowodować nie lada kłopoty, 
zarówno dla świata magicznego, jak i nie-czarów. 
 
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć [Film DVD] / reż. 
David Yates ; scen. J.K. Rowling ; zdj. Philippe 
Rousselot ; muz. James Newton Howard ; obsada: Eddie 
Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler [et al.]. 
Warszawa : Galapagos, [2017].  
syg. DVD 6365 

 
 
 

 



 
DOKUMENTY D ŹWIĘKOWE 

____________________________________________________________________________ 
 
W. Bruce Cameron 
Był sobie pies  
 
Poruszająca opowieść o zaufaniu i miłości z 
merdającym ogonem w tle. 
Książka, która przez rok była na liście 
bestsellerów The New York Times. 
Wszystkie psy idą do nieba... chyba że mają 
niedokończone sprawy na ziemi.  
Bailey to uroczy kundel, który po serii 
niefortunnych zdarzeń odchodzi z tego 
świata. Ku swemu zdziwieniu odradza się 
ponownie jako złotowłosy szczeniaczek i 
trafia w ręce ośmioletniego Ethana. Wkrótce 
stają się nierozłącznymi przyjaciółmi a 
Bailey dożywa szczęśliwej starości u boku 
chłopca w poczuciu, że spełnił swoje 
powołanie. Jednak jego misja dopiero się 
zaczyna, bowiem... odradza się w kolejnym 
wcieleniu. I w dodatku pamięta wszystko z 
poprzedniego życia! Czy uda mu się 
odnaleźć drogę do najlepszego przyjaciela i całkowicie poznać swoje przeznaczenie? 
"To napisana z ikrą, przejmująca powieść, która oczaruje nie tylko fanów zwierząt domowych." 
"Booklist" 
Od wydawcy: 
Oto pełna głębokich uczuć i zdumiewająca historia o oddanym psie Baileyu, który życiową misją czyni wpajanie 
swoim właścicielom znaczenia miłości i pogody ducha. Familijna opowieść nie bez powodu zasłużyła na 
ekranizację. Któż oparłby się urokowi poczciwego czworonoga, który w dodatku odradza się w kilku 
wcieleniach? Miłość nie zna granic, a Bailey dobrze wie, że najważniejsze to kochać i… śmiać się! 
 związku, uwolnienia się od lęku przed nieznanym albo po prostu pozbycia się kilku kilogramów 
 

Był sobie pies [Płyta komp.] / W. Bruce Cameron ; czyta Robert Michalak. - [Białystok] : Wydawnictwo Kobiece, 
[2017].  
syg. PK 4124 
 
 
 
Bernard Fruga, Dobromiła Lachendro-Fruga  
Od przedszkola do Doliny Krzemowej   
 
W książce odnajdziesz połączenie wizji świata za kilka lub kilkanaście lat z podpowiedziami narzędzi i działań 
wychowawczych, które warto podjąć tu i teraz, by wyposażyć dziecko we wszystko, czego potrzebuje do 
skutecznego wejścia w dorosłe życie. 

"Od przedszkola do Doliny Krzemowej" to książka ponadczasowa, tak jak ponadczasowe są Twoje wysiłki 
wychowawcze. Zmagasz się z humorami dziecka, cieszysz się z jego osiągnięć, podpowiadasz sposoby na dobre 
życie, a wszystko po co, by za wiele lat wyszedł spod Twoich skrzydeł mądry i samodzielny dorosły człowiek. 
Od tego, co i jak poukładasz w głowie i w sercu dziecka, będzie zależała jego przyszłość. W książce odnajdziesz 
połączenie wizji świata za kilka lub kilkanaście lat z podpowiedziami narzędzi i działań wychowawczych, które 
warto podjąć tu i teraz, by wyposażyć dziecko we wszystko, czego potrzebuje do skutecznego wejścia w dorosłe 
życie. 



  

 
Część pierwsza: osiągnięcia 
piątkowi uczniowie 
trójkowi uczniowie 
porażka – jak odkrywać jej wartość? 
co to jest sukces i jak sobie z nim 
radzić? 
  
Część druga: kompetencje 
kreatywność 
odporność na stres – jak ją trenować? 
planowanie i terminowość 
świadomość emocji i umiejętność 
zarządzania nimi 
  
Część trzecia: relacje 
przyjaźń 
współpraca 
rodzina i patriotyzm 
reputacja i marka osobista 
 
 
 
 
 

Część czwarta: rynek 
kariera – jaki zawód wybrać, jaki zawód da sukces 
komputery, media elektroniczne i społecznościowe, networking 
podróże i mieszkanie z dala od miejsca urodzenia  
międzykulturowość w miejscu pracy – jak się do niej przygotować 
  
Epilog: 
poczucie sensu i wpływu czyli warto wsłuchać się w siebie 
 
Od przedszkola do Doliny Krzemowej [Płyta komp.] / Bernard Fruga, Dobromiła Lachendro-Fruga. - Kraków : 
CEBP 24.12., [2016].  
syg. PK 4125 
 
 

 
oprac. Magdalena Marczyńska 
źródło: http://www.filmweb.pl 

www.empik.pl 
http://blizejprzedszkola.pl 


