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Rodzina jako "podstawowa grupa społeczna, na której opiera się społeczeństwo"1 z
całym swoim dobrodziejstwem i złożonością problemów cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem wielu naukowców, socjologów, psychologów, pedagogów i filmowców.
Opracowanie zawiera filmy dokumentalne i fabularne pomagające spojrzeć na rodzinę
pod różnym kątem. Filmy te mogą stanowić dobry punkt wyjścia do rozmowy, czy
dyskusji z uczniami o emocjach, potrzebach jak też aktualnych problemach w
rodzinnych relacjach.
"Spośród wszystkich dziedzin sztuki, kino ma największą moc oddziaływania na emocje.
Filmy pozwalają nam nie tylko na spotkanie z własnymi emocjami, ale również
zaakceptowanie ich w bezpiecznych warunkach. W kinie spotykamy się nie tylko z
bohaterem filmowym ale właściwie sami ze sobą i swoimi emocjami. Gdy oglądamy film,
to identyfikujemy się z bohaterem, zwłaszcza jeśli jest podobny do nas pod względem
wieku, płci czy problemu, z jakim się zmaga. Dzięki temu docieramy do głęboko
ukrytych własnych emocji. W końcowej fazie następuje wgląd – zastanawiamy się nad
tym, czego doświadczyliśmy i przekładamy rzeczywistość filmową na życie.
Uruchamiamy tzw. mechanizm projekcji, przez co przypisujemy bohaterom filmowym
własne uczucia i emocje." 2
Zestawienie zostało opracowane w oparciu o zasoby Działu Zbiorów Specjalnych
Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

www.bp.ostroleka.pl
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Rodzina i rodzicielstwo w filmie dokumentalnym
i edukacyjnym
Królestwo [DVD] : odkryj tajemnice puszczy = Les saisons / scenariusz Jacques Perrin, Jacques
Cluzaud, Stéphane Durand ; reżyseria Jacques Perrin, Jacques Cluzaud.
Warszawa : Polityka : M2 Films, 2016. DVD 3101
Królestwo zamyka słynny dokumentalno-przyrodniczy cykl Mikrokosmos, Makrokosmos i Oceany.
Tym razem twórcy skoncentrowali się na zwierzętach lądowych, zabierając widza w cudowną podróż
przez tysiące lat, aby oczami zwierząt na nowo odkryć dobrze nam znane europejskie terytoria i
opowiedzieć historię natury, naszego kontynentu i człowieka od epoki lodowcowej do czasów
współczesnych. Zapierające dech w piersiach ujęcia zwierząt, fenomenalne obrazy przyrody i
wyjątkowa rola Puszczy Białowieskiej, jedynego miejsca na świecie, które najlepiej oddaje charakter
lasu w postaci, w jakiej istniał tysiące lat temu, jeszcze nietkniętego działalnością człowieka.
Moje życie nie jest pomyłką [DVD] ; Nasz autyzm / scenariusz i reżyseria Olena Kravchenko.
Zielona Góra : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem", 2011. DVD 2944
Moje życie nie jest pomyłką - Tematem filmu, są problemy z jakimi borykają się osoby autystyczne,
przechodzące w dorosły wiek. Brak odpowiednich ośrodków i zrozumienia w społeczeństwie
powoduje zamknięcie się tych osób w domu. Taka izolacja cofa ich dotychczasowy rozwój i pozbawia
na normalne funkcjonowanie całej otaczającej Tę osobę rodzinę. Na szczęście są Osoby, które
pomagają, jest również Stowarzyszenie "Dalej Razem" i niezmordowani Rodzice, którzy zrobią
wszystko dla swoich dzieci.
Nasz autyzm - Jak zmienia się codzienność rodziny w momencie pojawienia się szczególnego
dziecka? Z czego cieszy się i o czym marzy mama małego rain mana? Jak zrozumieć ogromny świat
malutkiego autysty? W jaki sposób pomóc rodzinie walczyć z chorobą, na którą nie ma leku? Nasz
Autyzm - portret szczęśliwych rodzin obalający mity.
Opowieść o życiu [DVD] = Life Story / realizacja Rupert Barrington, Michael Gunton.
Warszawa : Best Film CO Sp. z o.o., [2016]. DVD 3382
Seria: David Attenborough Przedstawia
Opowieści o życiu zwierząt z całego świata: od narodzin, aż po dzień, w którym same zostają
rodzicami.
Płyta 1 zawiera odcinki: Pierwsze kroki ; Dorastanie ; Dom.
Płyta 2 zawiera odcinki: Władza ; Gody ; Rodzicielstwo.
Rodzina na piątkę [DVD] / scenariusz Krzysztof Rześniowiecki ; reżyseria Dariusz Regucki.
Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2019. DVD 3693
Książka autorstwa Teresy Król zawiera konspekty lekcji dla uczniów starszych klas szkoły
podstawowej i uczniów szkół średnich.
Płyta zawiera: 1. Więcej niż ciało (Kult ciała jest wszechobecny. Lansowane w mediach kanony
piękna, do których należy dążyć, niosą ze sobą różnego rodzaju następstwa. Z jednej strony
pozytywne – np. większa dbałość o zdrowie, wybieranie nieprzetworzonego jedzenia, a z drugiej –
powstawanie kompleksów i zbytnia ingerencja w naturę (moda na operacje plastyczne). Film o
akceptacji swojego wyglądu, zdrowej i odpowiedzialnej trosce o siebie) ; 2. Partycja (Z tematem
porządku każdy zmaga się na swój sposób. Jedni, bo nic nie mogą znaleźć. Inni, bo czują przymus
odkładania wszystkiego na swoje miejsce. Są też tacy, którzy świetnie się odnajdują w bałaganie, ale
spotyka ich niezrozumienie otoczenia (najczęściej rodziców). W filmie porządek staje się tematem
numer jeden. Okazuje się, że partycja dysku (porządkowanie informacji) może być metaforą umysłu –
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im jest jaśniej i czyściej, tym łatwiej pozbierać myśli) ; 3. Z głową w chmurach ( Koncert muzyki
klasycznej staje się pretekstem do rozmów o duchowych przeżyciach. Ciało wyraża osobę, posiada
swoją wartość. Jednak do sfery duchowej należy zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, spełnianie
marzeń, realizacja planów, bardziej twórcze i kreatywne życie. Film o tym, jak sztuka i muzyka
odrywają nas od rutyny codzienności i odmieniają) ; 4. Martwa cisza (Nawet w najlepszych rodzinach
zdarzają się nieporozumienia. Gorzej, gdy po awanturze następuje impas i… cisza. Kłótnia rodziców i
ciche dni sprawiają, że atmosfera w domu staje się nie do zniesienia. Gdy rodzice ukradkiem
wymieniają piorunujące spojrzenia i szeptem prawią sobie uszczypliwości, dzieci bezbłędnie
wyczuwają negatywne emocje i postanawiają coś z tym zrobić. Uciekając się do fortelu znajdują
rozwiązanie, które przerywa ciszę) ; 5. Sami w domu (Relacje między rodzeństwem bywają
konfliktowe, pełne napięć i nieporozumień. Wśród braci i sióstr dochodzi do kłótni, ostrej wymiany
zdań, a nawet... poszturchiwań. Czy można przezwyciężyć wzajemną niechęć i nauczyć się
kompromisów? Czy to możliwe, by nie krytykować i oceniać, nie stawiać na swoim, ale akceptować
siebie nawzajem? Film pokazuje, że jest to możliwe).
Sekrety mnichów [DVD] : ojca Leona Knabita przepis na udane życie / scenariusz Judyta Syrek,
ojciec Leon Knabit ; redakcja programu i współpraca scenariuszowa Violetta Bratuń.
Warszawa : Telewizja Polska, cop. 2018. DVD 3522
W jednej z krakowskich restauracji, popularny benedykt ojciec Leon Knabit, spotyka się z
dziennikarką Judytą Syrek i kucharzem Grzegorzem Buckim. Zdradza im swoje sekrety na szczęśliwe
i udane życie, podpowiada jak dokonywać trafnych wyborów i budować dobre relacje z ludźmi.
Płyta 1 zawiera odcinki: 1. Sposób na mężczyznę ; 2. Sposób na wstrzemięźliwość ; 3. Sposób na
pobożność ; 4. Sposób na nudę ; 5. Sposób na stres ; 6. Sposób na złość i złośliwość ; 7. Sposób na
pracoholizm ; 8. Sposób na samotność ; 9. Sposób na pornografię ; 10. Sposób na przyjaźń ; 11.
Sposób na udany związek ; 12. Jak rozmawiać o śmierci.
Płyta 2 zawiera odcinki: 13. Sposób na wychowanie ; 14. Prawa kobiet, prawa matek ; 15. Rodzinne
kłótnie ; 16. Wolność ; 17. Samodzielność ; 18. Autorytet ojca ; 19. Jak żyć po stracie bliskiej osoby ;
20. Ideał matki ; 21. Starość ; 22. Rodzina w rozsypce ; 23. Dojrzała rodzina ; 24. Rozwód.
Życie animowane [DVD] = Life, Animated / reżyseria Roger Ross Williams ; na podstawie książki
Rona Suskinda.
Warszawa : Mayfly, 2017. DVD 3181
To niezwykle ciepły i poruszający dokument potwierdzający maksymę, że najlepsze scenariusze pisze
samo życie. Gdy w wieku trzech lat Owen Suskind zaczął tracić zdolność chodzenia i mówienia, a
współczesna medycyna nie była w stanie mu pomóc, jego przyszłość wyglądała dosyć ponuro. Na
ratunek przyszły animacje z wytwórni Walta Disneya, dzięki którym chłopak zaczął stopniowo
reagować na bodźce docierające do niego z ekranu telewizora oraz porozumiewać z najbliższą
rodziną.
Płyta zawiera: film oraz dodatki - sceny niewykorzystane, komentarz twórców, "Kraina zagubionych
pomocników" - film animowany autorstwa Owena Sunskida, audiodeskrypcja, "Autyzma
wprowadza zmysły w błąd - zmysły i zachowanie", zwiastuny.
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Macierzyństwo
Bejbi blues [DVD] / scenariusz i reżyseria Katarzyna Rosłaniec.
Warszawa : Kino Świat : Edipresse Polska S.A., [2013]. DVD 2372
Bohaterką filmu jest niedojrzała 17-latka, która zostaje matką. Chciała mieć dziecko, bo fajnie jest
mieć dziecko. Bo wszystkie młode gwiazdy, jak Britney Spears czy Nicole Richie, mają dzieci.
Godziny [DVD] / scenariusz David Hare ; na podstawie książki Michaela Cunninghama ; reżyseria
Stephen Daldry.
Warszawa : SPI International Polska, [200?]. DVD 401
Nowy Jork u schyłku XX wieku. Londyn 1923. Los Angeles w 1949 roku. Clarissa wydaje książki.
Virginia pisze powieści. Laura zajmuje się domem. Trzy epoki, trzy opowieści i trzy kobiety. Trzy
elementy historii, które, niczym ogniwa łańcucha, tworzą ciąg zdarzeń będące sednem "Godzin". Ich
bohaterki żyją nieświadome tego, że siła wspaniałego dzieła literackiego nieodwracalnie je połączy.
Trzy historie przeplatają się, by spotkać się w zaskakującym momencie rozwiązania tajemnicy.
"Godziny" to opowieść o kobietach szukających sensu życia. Michael Cunningham, inspirując się
powieścią Virginii Woolf "Pani Dalloway" napisał "Godziny" ponad 75 lat później.
I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże! [DVD] = Qu'est ce qu'on a encore fait au bon Dieu? /
scenariusz Guy Laurent, Philippe de Chauveron ; reżyseria Philippe de Chauveron.
Warszawa : Gutek Film, 2019. DVD 3953
Tym razem nie ma mowy o małżeństwach i rozwodach. Gorzej – pary młode z poprzedniej części
będą chciały opuścić Francję. Jak daleko posuną się teściowie, by zatrzymać ich w kraju? Religia,
tożsamość i narodowe stereotypy znów trafią na ołtarz krytyki, a państwo Verneuil i inni zostaną
wyspowiadani na ekranie z małych i dużych grzechów. Więcej kłopotów, więcej kontrowersji,
więcej… zabawy!
Jak urodzić i nie zwariować [DVD] = What to Expect When You're Expecting / scen. Shauna
Cross, Heather Hach ; na podst. książki Heidi Murkoff ; reż. Kirk Jones.
Warszawa : Monolith Films : Edipresse Polska, [2013]. DVD 2572
Spojrzenie na ciążę i rodzicielstwo opowiedziane z perspektywy pięciu par.
Julieta [DVD] / scenariusz i reżyseria Pedro Almodóvar ; na podstawie opwiadań Alice Munro.
Warszawa : Gutek Film, 2017. DVD 3234
Przypadkowe spotkanie sprawia, że matka próbuje nawiązać kontakt z córką, której nie widziała od
lat.
Lady Bird [DVD] / scenariusz i reżyseria Greta Gerwig.
Wrocław : Filmostrada, 2018. DVD 3709
Christine „Lady Bird” McPherson ze wszystkich swych młodzieńczych sił sprzeciwia się matce.
Kobiecie silnej, wyrazistej o jasno sprecyzowanych poglądach, pracującej bez wytchnienia jako
pielęgniarka po tym, jak jej mąż stracił pracę. Warto wspomnieć, że bunt tytułowej Lady Bird to tak
naprawdę walka z samą sobą, bowiem niezależność nastolatki jest lustrzanym odbiciem charakteru
matki.
Mamy2mamy [DVD] = Telle Mère, Telle Fille / scenariusz Noémie Saglio, Agathe Pastorino ;
reżyseria Noémie Saglio.
Warszawa : Best Film CO Sp. z o.o., 2017. DVD 3338
Dla Mado jej 47 letnia matka to nowa 20-tka! Imprezuje, szaleje, bawi się. Marzy o motorze i
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różowym kasku, by podbić ulice Paryża i serca pięknych mężczyzn. Jest absolutnym przeciwieństwem
swojej córki - odpowiedzialnej, dojrzałej, a nawet trochę sztywnej - 30-sto letniej Avril. I może to
wszystko nie byłoby aż takie dziwne, gdyby nie fakt, że obie mieszkają razem, córka wychowuje i
pilnuje matkę, nie zawsze skutecznie. Gdyby tego było mało - obie zachodzą w ciążę, jedna bardziej,
druga mniej planowaną. Burza hormonów, armagedon rodzinnych animozji. Jak przeżyć, urodzić i nie
zwariować?
Ono [DVD] / scenariusz i reżyseria Małgorzata Szumowska.
Warszawa : SPI Video Sp. z o.o., [200?]. DVD 402
Przejmująca opowieść o sensie życia, o przychodzeniu na świat i umieraniu. Historia młodej
dziewczyny - Ewy, która zachodzi w przypadkową ciążę. Pod wpływem rodziny, postanawia wykonać
aborcję. W trakcie wizyty u lekarza dowiaduje się, że płód ludzki w brzuchu kobiety potrafi słyszeć.
Ta informacja robi na dziewczynie ogromne wrażenie, wydaje jej się, że dziecko w jej brzuchu słyszy
każde wypowiedziane przez nią słowo. Początkowo nieśmiało, potem coraz pewniej zaczyna mówić
do swojego nienarodzonego dziecka, próbuje opowiedzieć mu świat za pomocą dźwięków i słów, tak
jakby sama poznawała go od nowa. Opowiada dziecku zarówno o tych dobrych, jak i o tych
nieprzyjemnych dla człowieka sprawach. Opowiada mu o miłości i uczy je kochać, pozwala mu
usłyszeć muzykę i poczuć strach, bo gdy się urodzi będzie mu łatwiej żyć. Powoli oswaja się z myślą
o dziecku i - dzięki niemu - zaczyna na nowo odkrywać piękno świata. Pomaga jej chory na
Alzheimera ojciec
Ostatnia rodzina [DVD] / scenariusz Robert Bolesto ; reżyseria Jan P. Matuszyński.
Warszawa : Kino Świat, 2017. DVD 3060
Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński wprowadza się do swojego mieszkania.
Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym samym osiedlu, przez co ich kontakty pozostają bardzo
intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość Tomka powoduje, że matka - Zofia, wciąż martwi
się o syna. W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić się sztuce. Po
pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie tylko o syna,
ale także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem. Gdy Zdzisław podpisuje umowę z
mieszkającym we Francji marszandem Piotrem Dmochowskim, a Tomek rozpoczyna pracę w Polskim
Radiu, wydaje się, że rodzina najgorsze kłopoty ma już za sobą. Jednak seria dziwnych, naznaczonych
fatum wydarzeń, dopiero nadejdzie…
Powrót Bena [DVD] = Ben Is Back / scenariusz i reżyseria Peter Hedges.
Warszawa : Best Film CO Sp. z o.o. : Burda Media Polska, [2019]. DVD 3778
Gdy Holly (Julia Roberts) wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach
nieoczekiwanego gościa – swojego syna Bena (Lucas Hedges), który nie powinien był opuszczać
ośrodka odwykowego. Kochająca matka, mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma
nadzieję, że Ben jest „czysty” i będzie mogła cieszyć się Bożym Narodzeniem z nim i resztą rodziny.
Okazuje się jednak, że wizyta Bena może sprowadzić poważne kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin,
które mogą zmienić na zawsze ich życie, Holly zrobi wszystko, by uratować ukochane dziecko.
Rodzina Leśniewskich [DVD] / scenariusz Krystyna Boglar, Janusz Łęski ; na podstawie powieści
Krystyny Boglar ; reżyseria Janusz Łęski.
Warszawa : MediaWay, p. 2005. DVD 128
Seria: Platynowa Kolekcja Polskiego Kina
Dzieci państwa Leśniewskich postanawiają odciążyć mamę w domowych obowiązkach, aby mogła się
samorealizować. Serial opowiadający o perypetiach miłej rodziny Leśniewskich. Rodzina składa się z
rodziców i czwórki sympatycznych dzieci: 15-letniej Agnieszki, 14-letniego Leszka i 7-letnich bliźniąt
zwanych Bąblami, które muszą sobie jakoś poradzić, gdy ich mama postanawia skończyć studia.
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Tully [DVD] / scenariusz Diablo Cody ; reżyseria Jason Reitman.
Warszawa : Burda Publishing Polska : M2 Films, 2018. DVD 3715
Mąż, dom i trójka dzieci! Marlo to prawdziwa superbohaterka, ale czasem nawet superbohaterki
potrzebują chwili wytchnienia. Pewnego wieczoru w drzwiach domu Marlo zjawia się tajemnicza
niania, Tully... Młoda, piękna i zwariowana opiekunka szybko wywraca do góry nogami życie całej
rodziny. Marlo musi zmierzyć się z przebojową i pełną energii dziewczyną, która ma w sobie
wszystko to, co Marlo utraciła.
Wymazać siebie [DVD] = Boy Erased / scenariusz i reżyseria Joel Edgerton ; na podstawie
wspomnień Gerrarda Conley.
Wrocław : Filmostrada, 2019. DVD 3750
Historia Jareda Eamonsa, syna pastora baptystów z małego amerykańskiego miasteczka, który musi
oswoić się ze skutkami ujawnienia rodzicom swojej orientacji seksualnej. Z kolei jego rodzice muszą
pogodzić miłość do syna z religią. W obawie przed utratą rodziny, przyjaciół i sąsiadów Jared zostaje
zmuszony do wzięcia udziału w terapii kowersyjnej. W jej trakcie chłopak wchodzi w konflikt z
prowadzącym terapeutą i zaczyna własną drogę do poznania siebie i zaakceptowania swej tożsamości.
Za jakie grzechy, dobry Boże? [DVD] = Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? / scenariusz Philippe
de Chauveron, Guy Laurent ; reżyseria Philippe de Chauveron.
Warszawa : Gutek Film, 2015. DVD 2444
Cztery piękne córki na wydaniu i jedno marzenie ich poukładanych, konserwatywnych rodziców żeby dobrze wyszły za mąż. Ale co zrobić, gdy czterech zakochanych mężczyzn to Żyd, Arab,
Chińczyk i wesoły chłopak z serca Czarnej Afryki? Każdy z nich pochodzi z innej kultury, ma swoje
obyczaje, wierzenia, religię. Jak nie zwariować, próbując wszystkich pogodzić ze sobą? Czy to
wszystko może skończyć się na ślubnym kobiercu, czy raczej wywoła totalną wojnę domową?
Zabiłem moją matkę [DVD] = J'ai tue ma mere / scenariusz i reżyseria Xavier Dolan.
Poznań : Tongarrino, 2011. DVD 2004
Film o dorastaniu obsypany nagrodami. Debiut 19-letniego Xaviera Dolana. Jest to historia oparta na
biografii autora. Opowiada o paradoksie dojrzewania. Młody człowiek marzy o dorosłości i autonomii.
Podważa świat wartości rodziców i buntuje się przeciw ich władzy, a jednocześnie nadal pragnie ich
bezwarunkowej miłości oraz tęskni za dawną bliskością. Z tych paradoksów rodzi się frustracja, która
prowadzi do nieustannych kłótni, zawodów, niespełnionych oczekiwań i wzajemnych niesnasek.
Nastoletni Hubert gardzi swoją matką. Dostrzega jedynie jej niegustowne swetry i kiczowate ozdoby.
Oprócz irytującej powierzchowności, matka uwielbia manipulować i wzbudzać poczucie winy.
Zdezorientowany przez relację przepełnioną miłością i nienawiścią, która coraz bardziej go
prześladuje. Matka natomiast nie rozumie, co dzieje się z jej ukochanym dzieckiem. Czuje się
bezradna. Widzi, że dzieli ich coraz większa przepaść. Hubert zgłębia tajemnice wieku dojrzewania –
przeżywa pierwsze artystyczne odkrycia, zakazane doświadczenia homoseksualne, poznaje smak
przyjaźni, wykluczenia. Burzliwy związek między matką, a synem przeradza się w fascynującą
mieszankę furii i czułości.
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Ojcostwo
Body/Ciało [DVD] / scenariusz Małgorzata Szumowska, Michał Englert ; reżyseria Małgorzata
Szumowska.
Warszawa : Kino Świat : Wydawnictwo Bauer, 2016. DVD 3394
Cyniczny prokurator i jego cierpiąca na anoreksję córka próbują, każde na swój sposób, odnaleźć się
po tragicznej śmierci najbliższej osoby. Gdy pewnego dnia terapeutka dziewczyny - Anna oznajmi im,
że zmarła skontaktowała się z nią z zaświatów i ma dla nich wiadomość, będą zmuszeni zweryfikować
swoje poglądy na życie i na śmierć.
Chata [DVD] = The shack / scenariusz John Fusco, Andrew Lanham, Destin Cretton ; na podstawie
powieści Williama P. Young ; reżyseria Stuart Hazeldine.
Warszawa : Monolith Films, 2017. DVD 3228
Mack jest szczęśliwym mężem i ojcem trojga wspaniałych dzieci. Pewnego dnia jego rodzinę dotyka
tragedia. Najmłodsza córka Missy zostaje porwana. Wszelkie dowody wskazują na morderstwo, choć
ciała nie udaje się odnaleźć. Mack popada w coraz głębszą rozpacz, która powoli oddziela go od
świata i rodziny. Kilka lat po tragedii otrzymuje tajemniczy list z zaproszeniem do leśnej chaty, w
której rozegrał się dramat Missy. List wydaje się pochodzić od samego Boga. Pełen wątpliwości i
obaw Mack decyduje się na spotkanie z nieznanym, które okaże się być niezwykłym doświadczeniem
pozwalającym zrozumieć sens rodzinnej tragedii i zupełnie inaczej spojrzeć na życie i świat.
Dalekie strony [DVD] = A Long Way Off / scenariusz Jon Macy ; reżyseria Michael Davis, John
Errington.
Kraków : Studio Katolik, 2016. DVD 3006
Współczesna opowieść o synu marnotrawnym. Jake, młodszy syn, od dziecka pracuje w
gospodarstwie rolnym ojca. Nie jest to życie, o jakim marzy. Choć skończył studia i zasmakował
życia, pragnie więcej. Namawia ojca, by dał mu część majątku, by wyruszyć do miasta, gdzie toczy się
życie, za którym tak tęskni. Jak współcześnie wyglądałaby historia o Synu Marnotrawnym? Dokąd
odejdzie i jak roztrwoni majątek? Czy będzie miał odwagę wrócić? Czy starszy brat pójdzie w jego
ślady? Czy współczesny Miłosierny Ojciec przyjmie syna z radością, jeśli wróci z dalekich stron?
Dopóki piłka w grze [DVD] : cokolwiek przyniesie życie = Trouble with the Curve / scenariusz
Randy Brown ; reżyseria Robert Lorenz.
Warszawa : Galapagos, 2012. DVD 2877
Film opowiada historię leciwego baseballowego łowcy talentów, Gusa Lobela, który nie może
pogodzić się ze swoją starością. Wyrusza on w podróż, podczas której będzie musiał udowodnić, że
może wciąż wykonywać swój zawód. W drodze towarzystwa dotrzymuje mu jego córka, Mickey.
Droga do domu [BD] = Fly Away Home / scenariusz Robert Rodat, Vince McKewin ; na podstawie
autobiografii Billa Lishmana ; reżyseria Caroll Ballard.
Warszawa : Imperial CinePix, 2009. BD 3
Po śmierci matki trzynastoletnia Amy zamieszkuje u dawno niewidzianego ojca na kanadyjskiej
prowincji. Opieka nad stadkiem osieroconych gęsi kanadyjskich zbliża ich do siebie.
Duża ryba [DVD] = Big Fish / scenariusz John August ; na podstawie powieści Daniela Wallace'a ;
reżyseria Tim Burton.
Warszawa : Imperial Entertainment, 2004. DVD 2634
Film opowiada historię Edwarda Blooma, chwalipięty, który zawsze wyolbrzymiał swoje dokonania i
doświadczenia. Jako młody człowiek opuścił swoje miasteczko w Alabamie i podróżował dookoła
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świata, aby ostatecznie wrócić w rodzinne strony. Prawie każdy był oczarowany jego
nieprawdopodobnymi historiami, każdy oprócz jego syna Willa, który właśnie wrócił do domu, by
zająć się umierającym na raka ojcem. Will stara się dowiedzieć jak najwięcej o swoim umierającym
ojcu. Z opowieści rodzica i plotek słyszanych w okolicy próbuje stworzyć biografię ojca, która pełna
jest baśniowych i mitycznych zdarzeń. Zbierając do kupy wszystkie te opowieści, zaczyna rozumieć
wielkie wyczyny i niepowodzenia ojca.
Family man [DVD] / scenariusz David Diamond, David Weissman ; reżyseria Brett Ratner.
Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, 2005. DVD 2970
Seria: Gala Kolekcja
Samotny biznesmen budzi się pewnego dnia jako ojciec i mąż. Bezskutecznie stara się wrócić do
swojego wcześniejszego życia.
Fotograf [DVD] / scenariusz Krzysztof Kopka, Waldemar Krzystek ; reżyseria Waldemar Krzystek.
Warszawa : Kino Świat Sp. z o.o., [2015]. DVD 3458
Moskwę terroryzuje seryjny morderca. Dostał przydomek „Fotograf”, gdyż przy ciałach ofiar zostawia
kartoniki z numerami, stosowane przez ekipy śledcze, kiedy fotografują miejsca zbrodni. Tropy
prowadzą do Polski i serii dramatycznych wydarzeń, sprzed lat. Rosyjska grupa dochodzeniowa
wyrusza do naszego kraju, korzystając na miejscu ze wsparcia polskiego policjanta (Adam
Woronowicz). W ekipie jest policjantka Natasza – jedyna osoba, która rozmawiała z mordercą i
zdołała przeżyć. Jedyna, która jest w stanie go rozpoznać…
I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże! [DVD] = Qu'est ce qu'on a encore fait au bon Dieu? /
scenariusz Guy Laurent, Philippe de Chauveron ; reżyseria Philippe de Chauveron.
Warszawa : Gutek Film, 2019. DVD 3953
Tym razem nie ma mowy o małżeństwach i rozwodach. Gorzej – pary młode z poprzedniej części
będą chciały opuścić Francję. Jak daleko posuną się teściowie, by zatrzymać ich w kraju? Religia,
tożsamość i narodowe stereotypy znów trafią na ołtarz krytyki, a państwo Verneuil i inni zostaną
wyspowiadani na ekranie z małych i dużych grzechów. Więcej kłopotów, więcej kontrowersji,
więcej… zabawy!
Jak urodzić i nie zwariować [DVD] = What to Expect When You're Expecting / scen. Shauna
Cross, Heather Hach ; na podst. książki Heidi Murkoff ; reż. Kirk Jones.
Warszawa : Monolith Films : Edipresse Polska, [2013]. DVD 2572
Spojrzenie na ciążę i rodzicielstwo opowiedziane z perspektywy pięciu par.
Juliusz [DVD] / scenariusz Abelard Giza, Kacper Ruciński, Łukasz Światowiec [et al.] ; reżyseria
Aleksander Pietrzak.
Warszawa : Kino Świat Sp. z o.o. : Gigant Films, 2019. DVD 3955
Tytułowym bohaterem jest uporządkowany nauczyciel plastyki, którego głównym problemem w życiu
jest ojciec – nieustająco imprezujący artysta-malarz. Kiedy senior przeżyje drugi zawał serca, a mimo
to odmówi zmiany stylu życia, Juliusz będzie musiał znaleźć sposób na to, by wpłynąć na jego
zachowanie. Lekarstwem na bolączki bohatera wydawać się będzie przypadkowo poznana, beztroska
lekarz weterynarii – Dorota. Okaże się jednak, że prawdziwe problemy dopiero nadchodzą…
Kamerdyner [DVD] = The Butler / scenariusz Danny Strong ; na podstawie artykułu Wil'a
Haygood'a ; reżyseria Lee Daniels.
Warszawa : Kino Świat Sp. z o.o., Edipresse - Kolekcje : [2014]. DVD 3757
W 1926 roku młody Cecil opuszcza skonfliktowane na tle rasowym południe USA, szukając szansy na
lepsze życie. Wkrótce otrzyma niezwykły dar od losu. Zostanie kamerdynerem w Białym Domu,
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stając się naocznym świadkiem wydarzeń, które na zawsze zmienią oblicze współczesnego świata.
Gdy kolejni prezydenci USA zmagają się ze skutkami zabójstwa Johna F. Kennedy'ego, Martina
Luthera Kinga i kontrowersjami narosłymi wokół wojny w Wietnamie i afery Watergate, Cecil –
wpierany przez kochającą żonę Glorię – musi podjąć trudną walkę o dobro i szczęście rodziny,
któremu na drodze stanie jego własne, bezgraniczne oddanie pracy.
Inspiracją do powstania filmu był artykuł Wil'a Haygood'a zamieszczony na łamach Washington Post
"A Butler Well Served by This Election".
Mój piękny syn [DVD] = Beautiful Boy / scenariusz Luke Davies, Felix Van Groeningen ; na
podstawie książek Davida i Nic'a Sheff ; reżyseria Felix Van Groeningen.
Warszawa : Burda Media Polska, 2019. DVD 3708
"Mój piękny syn" to opowieść o losach rodziny, która musi się zmierzyć z uzależnieniem
dorastającego chłopaka. To opowieść o nastolatku, który poszukuje swojej drogi, o marzeniach, które
prowadzą go na skraj przepaści, a także o miłości rodziców, którzy nie potrafią wypuścić swego
dziecka z objęć. Szczery, prawdziwy i poruszający film o rodzinie, bezwarunkowej miłości, dumie,
rozczarowaniach i nadziei.
Najlepszy [DVD] / scenariusz Agatha Dominik, Maciej Karpiński ; reżyseria Łukasz Palkowski.
Tytuł okładkowy: Gdy słabość staje się siłą
Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2018. DVD 3466
Historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który wyszedł z piekła narkotyków, ukończył bieg
śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach, na dystansie Double Ironman.
Przedstawione zostają losy dwóch związków Jerzego, z narkomanką Grażyną, która zostaje matką
jego dziecka oraz z lekarką Ewą, dzięki której rozpoczyna leczenie. W trakcie pobytu w ośrodku
odwykowym bohater poznaje m.in. Marka Kotańskiego. Jerzy postanawia odmienić swoje życie, za
cele stawia sobie sport oraz możliwość kontaktu z córką.
Odważni [DVD] = Courageous / scenariusz Alex Kendrick, Stephen Kendrick ; reżyseria Alex
Kendrick.
Warszawa : Imperial CinePix, [2012]. DVD 3348
Czterech mężczyzn, jedno powołanie: służyć i chronić. Jako oficerowie broniący prawa, stawiają czoła
zagrożeniu każdego dnia. Jednakże, kiedy tragedia uderza w ich rodziny, ci ojcowie zmagają się ze
swoimi nadziejami, lękami i wiarą. Z tej walki rodzi się decyzja, która całkowicie odmienia ich życie.
Ojciec Goriot [DVD] = Le père Goriot / scenariusz Jean-Claude Carriere ; na podstawie powieści
Honore de Balzac ; reżyseria Jean-Daniel Verhaeghe.
Warszawa : Monolith Video, [2006]. DVD 427
Ojciec Goriot ma 69 lat. Jest emerytowanym kupcem, który po wycofaniu się z interesu przenosi się
do pensjonatu pani Vauquer. Niegdyś bardzo zamożny, dziś jest na skraju nędzy. To zaborcza miłość
do dwóch córek- Anastazji i Delfiny, które bezwstydnie wykorzystywały jego hojność, doprowadziła
go do bankructwa. Teraz stary i schorowany daremnie czeka, aby wyrodne dzieci okazały mu
odrobinę zainteresowania. Dopiero młody student- Eugeniusz de Rastignec poświęci starcowi swój
czas i uwagę. Ich przypadkowe spotkanie będzie brzemienne w skutkach dla obojga.
Ojcowie i córki [DVD] = Fathers and Daughters / scenariusz Brad Desch ; reżyseria Gabriele
Muccino.
Warszawa : Kino Świat : Edipresse Polska, 2016. DVD 3160
Jake Davis, nagrodzony Pulitzerem pisarz, przechodzi załamanie nerwowe, po tym, jak w wypadku
samochodowym ginie jego żona, a on zostaje sam z 5-letnią córeczką Katie. Stan zdrowia Jake'a nie
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pozwala na to, by mężczyzna zajmował się dzieckiem. Opiekę nad dziewczynką przejmuje najbliższa
rodzina.
Ostatnia piosenka [DVD] = The Last Song / scenariusz Nicholas Sparks, Jeff Van Wie ; na
podstawie powieści Nicholasa Sparksa ; reżyseria Julie Anne Robinson.
Warszawa : Galapagos, 2015. DVD 3346
Seria: Love Collection
Film opowiada o zbuntowanej nastolatce - Veronice (Ronnie), która zostaje zmuszona przez swoją
mamę do spędzenia wakacji z ojcem, z którym nie miała kontaktu od trzech lat, czyli od rozwodu jej
rodziców. W Nowym Yorku była przyłapana na kradzieży i chodziła do nocnych klubów. Od małego
uczyła się gry na pianinie od swojego ojca, który był w tym prawdziwym mistrzem. Po jego odejściu
Veronica znienawidziła ten instrument. Dziewczyna poznaje gracza siatkówki plażowej - Willa,
żyjącego marzeniami o studiowaniu na Ivy League, staje się on obiektem westchnień Veroniki. Z
czasem dowiaduje się o sekrecie, jaki chłopak skrywał przed nią od kilku miesięcy oraz o tajemnicy
swojego ojca.
Ostatnia rodzina [DVD] / scenariusz Robert Bolesto ; reżyseria Jan P. Matuszyński.
Warszawa : Kino Świat, 2017. DVD 3060
Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński wprowadza się do swojego mieszkania.
Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym samym osiedlu, przez co ich kontakty pozostają bardzo
intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość Tomka powoduje, że matka - Zofia, wciąż martwi
się o syna. W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić się sztuce. Po
pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie tylko o syna,
ale także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem. Gdy Zdzisław podpisuje umowę z
mieszkającym we Francji marszandem Piotrem Dmochowskim, a Tomek rozpoczyna pracę w Polskim
Radiu, wydaje się, że rodzina najgorsze kłopoty ma już za sobą. Jednak seria dziwnych, naznaczonych
fatum wydarzeń, dopiero nadejdzie…
Pani Doubtfire [DVD] = Mrs. Doubtfire / scenariusz Randi Mayem Singer, Leslie Dixon ; na
podstawie powieści Anne Fine ; reżyseria Chris Columbus.
Warszawa : Imperial CinePix, 2001. DVD 3335
Daniel Hillard zatrudnia się jako gosposia swojej byłej żony, by spędzać więcej czasu z dziećmi. Nikt
nie wie, kim jest naprawdę, bo pracuje w przebraniu jako pani Doubtfire.
Plac Waszyngtona [DVD] = Washington Square / scenariusz Carol Doyle ; na podstawie powieści
Henry'ego Jamesa ; reżyseria Agnieszka Holland.
Warszawa : Agora, 2007. DVD 3829
Seria: Do zobaczenia we dwoje ; 6
Catherine przez całe życie zmagała się ze wspomnieniem uroczej, przedwcześnie zmarłej matki. Gdy
zakompleksiona kobieta poznaje przystojnego Morrisa, jej ojciec zniechęca ją do małżeństwa.
Płoty [DVD] = Fences / scenariusz August Wilson ; na podstawie własnej powieści ; reżyseria Denzel
Washington.
Warszawa : Imperial CinePix, 2017. DVD 3216
Afroamerykanin należący do klasy robotniczej stara się utrzymać rodzinę i pokonać uprzedzenia
rasowe.
Pręgi [DVD] / scenariusz Wojciech Kuczok ; według własnej powieści ; reżyseria Magdalena Piekorz.
Warszawa : Vision Film Distribution, [2005]. DVD 74
Współczesny dramat psychologiczny opowiadający o dojrzewaniu do ojcostwa, a także o tym, jak
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dzieciństwo determinuje nasze dorosłe życie. Bohaterem filmu jest trzydziestoletni Wojciech,
mężczyzna ambitny i samodzielny, a jednak izolujący się od świata i ludzi. Wychowany w
dzieciństwie przez sadystycznego ojca, notorycznie bity, zbudował mur. Życie wypełnia mu chodzenie
po jaskiniach i pisanie tekstów do gazet. W oczach rówieśników, kolegów z bazy, jest silny,
bezkompromisowy, cyniczny. W głębi duszy to wrażliwiec, który cały czas ucieka. Żyje sam, bo tak
łatwiej i bezpieczniej. Nie ma miłości, nie ma rodziny, a więc zagrożenia, ze mógłby powielić błędy
własnego ojca i stać się dla swoich dzieci taki sam, jak jego ojciec dla niego. I nawet gdy ta miłość się
pojawia, Wojciech broni się... Bo w każdym lustrze, w które spogląda, widzi twarz swojego ojca.
Rodzina Leśniewskich [DVD] / scenariusz Krystyna Boglar, Janusz Łęski ; na podstawie powieści
Krystyny Boglar ; reżyseria Janusz Łęski.
Warszawa : MediaWay, p. 2005. DVD 128
Seria: Platynowa Kolekcja Polskiego Kina
Dzieci państwa Leśniewskich postanawiają odciążyć mamę w domowych obowiązkach, aby mogła się
samorealizować. Serial opowiadający o perypetiach miłej rodziny Leśniewskich. Rodzina składa się z
rodziców i czwórki sympatycznych dzieci: 15-letniej Agnieszki, 14-letniego Leszka i 7-letnich bliźniąt
zwanych Bąblami, które muszą sobie jakoś poradzić, gdy ich mama postanawia skończyć studia.
Sam [DVD] = I Am Sam / scenariusz Kristine Johnson, Jessie Nelson ; reżyseria Jessie Nelson.
Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., [2007]. DVD 2787
Sam Dawson ma umysł siedmioletniego dziecka, uwielbia The Beatles i wraz z pomocą kilkorga
przyjaciół wychowuje swoją córeczkę Lucy Diamond. Kiedy Lucy kończy siedem lat i powoli
zaczyna przewyższać intelektem swojego ojca, jej losem zaczyna interesować się opieka społeczna.
Jeden z jej pracowników postanawia pozbawić Sama prawa do opieki nad córką. który musi stoczyć
długą i prawdopodobnie bolesną walkę o odzyskanie praw rodzicielskich. Sam chce opiekować się
swoją córką, którą odebrali mu urzędnicy z opieki społecznej. U boku Sama staje Rita, adwokat, która
sama jest matką. Dzięki niezwykłemu klientowi i z pozoru zwykłej sprawie, Rita nauczy się czegoś
ważnego o życiu i przede wszystkim o rodzicielstwie.
Skrzypek na dachu [DVD] = Fiddler on the Roof / scenariusz Joseph Stein ; na podstawie powieści
Szołema Alejchema ; reżyseria Norman Jewison.
Warszawa : Imperial CinePix, [2016]. DVD 3595
Nagrodzona trzema Oscarami ekranizacja słynnego musicalu. Ubogi Tewje Mleczarz mieszka wraz z
żoną i trzema córkami w Anatewce, małej wiosce zagubionej gdzieś na rubieżach carskiej Rosji.
Zdając sobie sprawę z nieuchronności nadchodzących przemian, Tewje wadzi się z Bogiem w takt
sławnej piosenki "Gdybym był bogaczem"...
Tato [DVD] / scenariusz i reżyseria Maciej Ślesicki.
Warszawa : HERITAGE FILMS, 2002. DVD 1331
Trzymająca w napięciu i wzruszająca historia ojca walczącego o ukochaną córkę.
Za jakie grzechy, dobry Boże? [DVD] = Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? / scenariusz Philippe
de Chauveron, Guy Laurent ; reżyseria Philippe de Chauveron.
Warszawa : Gutek Film, 2015. DVD 2444
Cztery piękne córki na wydaniu i jedno marzenie ich poukładanych, konserwatywnych rodziców żeby dobrze wyszły za mąż. Ale co zrobić, gdy czterech zakochanych mężczyzn to Żyd, Arab,
Chińczyk i wesoły chłopak z serca Czarnej Afryki? Każdy z nich pochodzi z innej kultury, ma swoje
obyczaje, wierzenia, religię. Jak nie zwariować, próbując wszystkich pogodzić ze sobą? Czy to
wszystko może skończyć się na ślubnym kobiercu, czy raczej wywoła totalną wojnę domową?
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Zabić drozda [DVD] = To Kill a Mockingbird / scenariusz Horton Foote ; na podstawie powieści
Harper Lee ; reżyseria Robert Mulligan.
Warszawa : Universal Pictures, [2012]. DVD 3674
Rok 1932, miasteczko w stanie Alabama. Czarnoskóry Tom Robinson (Brock Peters) zostaje
oskarżony o gwałt na Mayelli, białej kobiecie o nie najlepszej opinii. Prawnik Atticus Finch (Gregory
Peck), który samotnie wychowuje dwoje dzieci, podejmuje się obrony oskarżonego. Rasistowsko
nastawieni mieszkańcy miejscowości omal nie linczują Toma przed procesem. Fincha czeka
niezwykle trudne zadanie.
Ze wszystkich sił [DVD] = De toutes nos forces / scen. Nils Tavernier, Laurent Bertoni, Pierre
Leyssieux ; reż. Nils Tavernier.
Warszawa : Agora SA, 2015. DVD 2402
Julien, jak każdy nastolatek, marzy o przygodach i mocnych wrażeniach, które dla osoby
niepełnosprawnej są trudne do realizacji. By osiągnąć swój cel, osiemnastolatek namawia swego ojca
do wspólnego startu w triatlonie IRONMAN w Nicei. Jedna z najtrudniejszych konkurencji
sportowych na nowo zbliża rodzinę rozpadającą się pod ciężarem kalectwa syna. Wspierani przez
najbliższych oraz grono przyjaciół ojciec i syn podejmują niewiarygodnie trudne wyzwanie.
Zjawa [DVD] = The Revenant / scenariusz Mark L. Smith, Alejandro G. Iñárritu ; reżyseria
Alejandro G. Iñárritu.
Warszawa : Imperial CinePix, [2016]. DVD 3465
Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, uhonorowany 3 Oscarami. Bohaterem jest legendarny
odkrywca i myśliwy Hugh Glass (DiCaprio), który zaatakowany przez niedźwiedzia, zdradzony przez
jednego z członków wyprawy (Tom Hardy), ledwo żywy zostaje porzucony przez towarzyszy i
pozostawiony na pewną śmierć. Wbrew wszystkiemu udaje mu się przeżyć. Zmagając się z
bezlitosnymi zimowymi warunkami, wytrwale i desperacko brnie przez dzikie tereny, gnany miłością
do rodziny i nieokiełznaną żądzą zemsty.
Źródło nadziei [DVD] = The Water Diviner / scenariusz Andrew Knight, Andrew Anastasios ;
reżyseria Russell Crowe.
Warszawa : Monolith Films, 2015. DVD 3212
Rok 1919. Cztery lata po zakończeniu bitwy o Gallipoli, uznawanej za jedną z najbardziej krwawych
bitew I wojny światowej, australijski farmer Joshua Connor przybywa do Turcji. Chcąc spełnić
ostatnią wolę niedawno zmarłej żony, ma zamiar odszukać ciała poległych w bitwie synów. Connor
jest człowiekiem twardym i doświadczonym przez życie, jednak kraj, w którym się znajduje zaskakuje
go odmiennością. Początkowo nie może przebić się przez biurokratyczny mur i społeczne
konwenanse. Z pomocą przychodzi mu piękna Turczynka oraz turecki oficer, major Hasan. Connor
wyrusza w podróż po zniszczonym wojną kraju, aby odkryć prawdę i znaleźć spokój ducha.
Żegnaj Christopher Robin [DVD] = Goodbye Christopher Robin / scenariusz Frank Cottrell
Boyce, Simon Vaughan ; reżyseria Simon Curtis.
Warszawa : Imperial CinePix, 2018. DVD 3584
Opowieść rzuca głęboki cień na relacje łączące ukochanego autora wszystkich dzieci, A. A. Milne’a z
jego synem, Christopherem Robinem. Pod koniec I wojny Światowej, zainspirowany zabawkami
swego synka, Milne tworzy cudowny świat Kubusia Puchatka, co przynosi mu natychmiastową,
trwającą do dzisiaj sławę. Lecz międzynarodowy sukces książek ma swoją cenę, którą przychodzi
zapłacić autorowi, jego żonie Daphne i ich synkowi.
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Rodzeństwo
300 mil do nieba [DVD] / scenariusz Cezary Harasimowicz, Maciej Dejczer ; reżyseria Maciej
Dejczer.
Warszawa : PROPAGANDA, 2003. DVD 441
Dramat społeczno-politycznym osadzony w Polsce, w 1985 roku. Dwóch braci postanawia uciec za
granicę, ukrywając się pod samochodem ciężarowym. Rodzina żyje w bardzo ciężkich warunkach.
Ojciec, nauczyciel historii, z powodu czynionych uwag politycznych jest wyrzucony z pracy. Bracia
chcą przedostać się na Zachód, aby wspomóc rodziców i trafić do lepszego świata. W Danii trafiają do
obozu dla uchodźców. Polskie władze za wszelką cenę chcą ściągnąć chłopców do Polski. Dzięki
dziennikarce, która wyemigrowała z Polski bracia uzyskują azyl.
Bez wstydu [DVD] / scenariusz Grzegorz Łoszewski ; reżyseria Filip Marczewski.
Warszawa : Kino Świat, 2012. DVD 2020
Historia zakazanej miłości brata do siostry.
Do zakochania jeden krok [DVD] : nigdy nie jest za późno na zmiany = Finding Your Feet /
scenariusz Meg Leonard, Nick Moorcraft ; reżyseria Richard Loncraine.
Warszawa : Burda Publishing Polska, [2018]. DVD 3721
Komedia o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć wszystko od nowa, a szczęście może czekać
na ciebie tam, gdzie najmniej się go spodziewasz!
Sandra (Imelda Staunton) jest szczęśliwą mężatką i obraca się wśród śmietanki towarzyskiej.
Wszystko zmienia się, gdy podczas jednego z wystawnych przyjęć przyłapuje małżonka na zdradzie z
jej najlepszą przyjaciółką. Sandra z dnia na dzień traci swoje uporządkowane życie i przeprowadza do
siostry, której nie widziała od lat. I chociaż Bif (Celia Imrie) pod każdym względem jest jej zupełnym
przeciwieństwem, to właśnie dzięki niej i jej zwariowanym przyjaciołom odkryje radość życia i…
pasję do tańca! Być może pojawi się też szansa na nową miłość?
I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże! [DVD] = Qu'est ce qu'on a encore fait au bon Dieu? /
scenariusz Guy Laurent, Philippe de Chauveron ; reżyseria Philippe de Chauveron.
Warszawa : Gutek Film, 2019. DVD 3953
Tym razem nie ma mowy o małżeństwach i rozwodach. Gorzej – pary młode z poprzedniej części
będą chciały opuścić Francję. Jak daleko posuną się teściowie, by zatrzymać ich w kraju? Religia,
tożsamość i narodowe stereotypy znów trafią na ołtarz krytyki, a państwo Verneuil i inni zostaną
wyspowiadani na ekranie z małych i dużych grzechów. Więcej kłopotów, więcej kontrowersji,
więcej… zabawy!
Idol z ulicy [DVD] = The idol / scenariusz Hany Abu-Assad, Sameh Zoabi ; reżyseria Hany AbuAssad.
Warszawa : Monolith Films, 2016. DVD 3564
Mohammed Assaf jest mieszkającym w Strefie Gazy Palestyńczykiem. Poznajemy go, gdy ma kilka
lat i wraz z siostrą oraz przyjaciółmi stara się zarobić na instrumenty muzyczne. Jego wielką pasją jest
bowiem śpiew. Nie wszystko jednak układa się tak, jak bohaterowie sobie wymarzyli - na
niewydolność nerek umiera siostra Assafa. Chłopiec na wiele lat zrywa ze śpiewaniem, by po latach
przedostać się przez granicę i w Egipcie wygrać program "Idol". Choć brzmi to jak bajka, film Hany
Abu-Assada opiera się na faktach.
Ingmar Bergman. Milczenie [DVD] = Tystnaden / scenariusz i reżyseria Ingmar Bergman.
Warszawa : Gutek Film, 2007. DVD 2705
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Akcja filmu rozgrywa się w utopijnym państwie totalitarnym leżącym gdzieś w Europie, starannie
izolującym się od przybyszy. Właśnie tu zatrzymuje się Ester, podróżująca samochodem wraz ze swą
siostrą Anną i jej synkiem Johanem. Kobiety ogromnie różnią się od siebie. Anna jest ucieleśnieniem
instynktu, zmysłowości i witalności, Ester zaś to uduchowiona intelektualistka. Dramat
psychologiczny rozgrywający się pomiędzy obydwiema siostrami bacznie obserwuje Johan. Milczenie
stanowi zwieńczenie bergmanowskiej trylogii będącej niezwykłą w kinematografii manifestacją
artystycznej swobody i odwagi.
Mustang [DVD] / scenariusz Deniz Gamze Ergüven, Alice Winocour ; reżyseria Deniz Gamze
Ergüven.
Warszawa : Gutek Film : Wydawnictwo Bauer, 2017. DVD 3390, 2733
Wczesne lato w nadmorskim miasteczku kilkaset kilometrów od Stambułu. Lele i jej cztery siostry
wracają ze szkoły, spontanicznie świętując koniec roku i niewinnie flirtując z kolegami z klasy. Dla
okolicznych mieszkańców ich zabawa okazuje się być jednak zbyt frywolna. Wybucha lokalny
skandal, który ma nieoczekiwane konsekwencje. Dom dziewczynek z dnia na dzień zamienia się w
więzienie, a rodzina postanawia jak najszybciej "pozbyć się problemu" i wydać je za mąż – decydując
o wyborze narzeczonych bez ich wiedzy. Siostry postanawiają jednak za wszelka cenę znaleźć sposób,
by pokonać ograniczenia i móc żyć po swojemu.
Rain Man [DVD] / scenariusz Ronald Bass, Barry Morrow ; reżyseria Barry Levinson.
Warszawa : Imperial Entertainment Home Video, [2005?]. DVD 70
Charlie Babbit to młody biznesmen, który przeżywa poważne kłopoty finansowe w swojej firmie.
Kiedy umiera jego ojciec okazuje się, że cały majątek zapisał na rzecz szpitala psychiatrycznego, w
którym przebywa cierpiący na autyzm brat Charliego – Raymond. Charlie porywa brata, mając
nadzieję na uzyskanie połowy spadku. Początkowo Raymond doprowadza go do szału, jednak z
czasem wyciąga Charliego z jego egoistycznej rzeczywistości, a wraz z wzajemnym zrozumieniem,
między braćmi nawiązuje się uczucie przyjaźni i miłości.
Rodzina Leśniewskich [DVD] / scenariusz Krystyna Boglar, Janusz Łęski ; na podstawie powieści
Krystyny Boglar ; reżyseria Janusz Łęski.
Warszawa : MediaWay, p. 2005. DVD 128
Seria: Platynowa Kolekcja Polskiego Kina
Dzieci państwa Leśniewskich postanawiają odciążyć mamę w domowych obowiązkach, aby mogła się
samorealizować. Serial opowiadający o perypetiach miłej rodziny Leśniewskich. Rodzina składa się z
rodziców i czwórki sympatycznych dzieci: 15-letniej Agnieszki, 14-letniego Leszka i 7-letnich bliźniąt
zwanych Bąblami, które muszą sobie jakoś poradzić, gdy ich mama postanawia skończyć studia.
Rozdzieleni [DVD] = The Search / scenariusz i reżyseria Michel Hazanavicius.
Warszawa : Kino Świat Sp. z o.o., 2015. DVD 2442
W wyniku rosyjskiej inwazji na Czeczenię 9-letni Hadji traci rodziców. Osierocony, wspólnie ze
swoim malutkim bratem, ucieka z rodzinnych stron i dołącza do tłumu uchodźców. W trakcie tułaczki
Hadji poznaje Carole - pracownicę komisji praw człowieka w Unii Europejskiej. Z jej pomocą
chłopiec powoli otrząsa się z wojennych doświadczeń i wraca do normalnego życia. Nie wie, że
poszukuje go starsza siostra, której cudem udało się ocaleć z rzezi.
Siedem sióstr [DVD] = What Happened to Monday / scenariusz Max Botkin, Kerry Williamson ;
reżyseria Tommy Wirkola.
Warszawa : Monolith Films, 2018. DVD 3464
Koniec XXI wieku. Ze względu na skrajne przeludnienie wprowadzone zostają drastyczne przepisy,
pozwalające na posiadanie tylko jednego dziecka. Specjalna służba wyłapuje i neutralizuje
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"nielegalne" dzieci. Gdy więc w rodzinie Settmanów na świat przychodzą siedmioraczki, rodzice stają
przed dramatycznym wyborem. Nie godząc się z polityką władz postanawiają ukrywać córki w domu,
pozwalając każdej z nich opuszczać go w jednym wyznaczonym dniu tygodnia. Każda z nich ma na
imię tak jak nazywa się jej dzień: Poniedziałek, Wtorek i tak dalej. Dla świata mają jednak pozostać
jedną osobą – Karen Settman. Przez lata ta skomplikowana gra prowadzona jest z powodzeniem,
mimo narastającego terroru i inwigilacji. Jednak pewnego dnia Poniedziałek Settman nie wraca do
domu…
Za jakie grzechy, dobry Boże? [DVD] = Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? / scenariusz Philippe
de Chauveron, Guy Laurent ; reżyseria Philippe de Chauveron.
Warszawa : Gutek Film, 2015. DVD 2444
Cztery piękne córki na wydaniu i jedno marzenie ich poukładanych, konserwatywnych rodziców żeby dobrze wyszły za mąż. Ale co zrobić, gdy czterech zakochanych mężczyzn to Żyd, Arab,
Chińczyk i wesoły chłopak z serca Czarnej Afryki? Każdy z nich pochodzi z innej kultury, ma swoje
obyczaje, wierzenia, religię. Jak nie zwariować, próbując wszystkich pogodzić ze sobą? Czy to
wszystko może skończyć się na ślubnym kobiercu, czy raczej wywoła totalną wojnę domową?
Żywot Mateusza [DVD] / scenariusz Witold Leszczyński, Wojciech Solarz ; na podstawie powieści
Tarjeia Vesaasa ; reżyseria Witold Leszczyński.
Warszawa : PROPAGANDA, cop. 2008. DVD 1707
Adaptacja znanej powieści norweskiego pisarza Tarjeia Vesaasa "Ptaki".
Mateusz jest dorosłym mężczyzną o duszy dziesięcioletniego chłopca. Wraz z siostrą, Olgą, mieszka
w małym domku nad brzegiem ogromnego jeziora. W pobliskiej wsi traktowany jest jak
przysłowiowy "wioskowy głupek". Mateusz nie zauważa tego; jego uwaga skupiona jest na sprawach,
które inni, najbliżsi Mateusza, traktują z lekceważeniem. Matis kocha przyrodę, delektuje się jej
pieknem i bogactwem życia. Pewnego dnia zaprasza do domu mężczyznę, któremu pomógł
przeprawić się przez jezioro. Gość szybko zyskuje sobie sympatię Olgi, co staje się początkiem
dramatycznych wydarzeń.
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Kobieta w rodzinie
Godziny [DVD] / scenariusz David Hare ; na podstawie książki Michaela Cunninghama ; reżyseria
Stephen Daldry.
Warszawa : SPI International Polska, [200?]. DVD 401
Nowy Jork u schyłku XX wieku. Londyn 1923. Los Angeles w 1949 roku. Clarissa wydaje książki.
Virginia pisze powieści. Laura zajmuje się domem. Trzy epoki, trzy opowieści i trzy kobiety. Trzy
elementy historii, które, niczym ogniwa łańcucha, tworzą ciąg zdarzeń będące sednem "Godzin". Ich
bohaterki żyją nieświadome tego, że siła wspaniałego dzieła literackiego nieodwracalnie je połączy.
Trzy historie przeplatają się, by spotkać się w zaskakującym momencie rozwiązania tajemnicy.
"Godziny" to opowieść o kobietach szukających sensu życia. Michael Cunningham, inspirując się
powieścią Virginii Woolf "Pani Dalloway" napisał "Godziny" ponad 75 lat później.
Kolor purpury [DVD] = The Color Purple / scenariusz Menno Meyjes ; na podstawie powieści
Alice Walker ; reżyseria Steven Spielberg.
Warszawa : Galapagos, 2007. DVD 2918
Maltretowana przez męża i pomiatana przez czwórkę jego dzieci z pierwszego małżeństwa, Celie z
całych sił stara się posłusznie wykonywać obowiązki przykładnej żony. Pewnego dnia do jej domu
przybywa siostra Nettie, szukając schronienia przed okrutnym ojcem. Mimo błagań Celie, Albert
wyrzuca siostrę z domu.
Moja matka [DVD] = Mia madre / scenariusz Nanni Moretti, Francesco Piccolo, Valia Santella ;
reżyseria Nanni Moretti.
Warszawa : Gutek Film : Polityka, 2016. DVD 3159
Margherita jest uznaną reżyserką filmową. Praca na planie jej najnowszej, skomplikowanej produkcji,
nie przebiega zbyt gładko. Wszystko dodatkowo utrudnia amerykański gwiazdor w epizodycznej roli,
który ledwo sobie radzi z włoskimi dialogami, czym doprowadza filmową ekipę do pasji.
Równocześnie Margherita musi sprostać wyzwaniom codzienności: problemom z dorastającą córką,
chorobie matki i rozstaniu z wieloletnim partnerem, odtwarzającym w jej filmie główną rolę. Jak w
tym wszystkim wytrwać i nie zwariować? Jak odnaleźć sens, wewnętrzną siłę i radość?
Mustang [DVD] / scenariusz Deniz Gamze Ergüven, Alice Winocour ; reżyseria Deniz Gamze
Ergüven.
Warszawa : Gutek Film : Wydawnictwo Bauer, 2017. DVD 3390, 2733
Wczesne lato w nadmorskim miasteczku kilkaset kilometrów od Stambułu. Lele i jej cztery siostry
wracają ze szkoły, spontanicznie świętując koniec roku i niewinnie flirtując z kolegami z klasy. Dla
okolicznych mieszkańców ich zabawa okazuje się być jednak zbyt frywolna. Wybucha lokalny
skandal, który ma nieoczekiwane konsekwencje. Dom dziewczynek z dnia na dzień zamienia się w
więzienie, a rodzina postanawia jak najszybciej "pozbyć się problemu" i wydać je za mąż – decydując
o wyborze narzeczonych bez ich wiedzy. Siostry postanawiają jednak za wszelka cenę znaleźć sposób,
by pokonać ograniczenia i móc żyć po swojemu.
Rodzina Leśniewskich [DVD] / scenariusz Krystyna Boglar, Janusz Łęski ; na podstawie powieści
Krystyny Boglar ; reżyseria Janusz Łęski.
Warszawa : MediaWay, 2005. DVD 128
Platynowa Kolekcja Polskiego Kina
Dzieci państwa Leśniewskich postanawiają odciążyć mamę w domowych obowiązkach, aby mogła się
samorealizować.
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Sofia [DVD] / scenariusz i reżyseria Meryem Benm'Barek-Aloïsi.
Warszawa : Best Film CO Sp. z o.o., 2019. DVD 3783
Współczesne Maroko, gdzie tradycja miesza się z nowoczesnością. Dwudziestoletnia Sofia mieszka z
rodzicami w Casablance. Jest w ciąży, ale nawet sama przed sobą nie chce się do tego przyznać. Seks
pozamałżeński jest w jej kraju karany więzieniem. Sofia musi podjąć decyzje, które uratują honor jej
rodziny i zaważą na całym jej życiu.
500 %a Reżyserka Meryem Benm'Barek-Aloïsi, niczym Asghar Farhadi pokazuje obraz
społeczeństwa przez pryzmat problemów i lęków swoich bohaterów. Choć życie Sofii determinuje
miejsce urodzenia, to dziewczyna znajduje w sobie siłę, by pokierować swoim życiem.
Sztuka kochania [DVD] : historia Michaliny Wisłockiej / scenariusz Krzysztof Rak ; reżyseria
Maria Sadowska.
Warszawa : Agora, 2017. DVD 3061
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.
#WszystkoGra [DVD] / scenariusz Marta Konarzewska, Agnieszka Glińska ; reżyseria Agnieszka
Glińska.
Warszawa : Agora, 2016. DVD 2899
To historia o poszukiwaniu szczęścia, miłości i radości życia. Zosia próbuje zmienić świat za pomocą
sztuki. Jej mama niespodziewanie spotyka na swojej drodze kogoś wyjątkowego. Babcia ukrywa
tajemnicę z przeszłości. Trzy kobiety spróbują ocalić rodzinny dom. Przeżyją niejedną perypetię, by
przekonać się, czego pragną. Czy uda im się to zdobyć?
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Uzależnieni w rodzinie
Kiedy mężczyzna kocha kobietę [DVD] = When a Man Loves a Woman / scenariusz Ronald Bass,
Al Franken ; reżyseria Luis Mandoki.
Warszawa : Galapagos, 2015. DVD 3343
Seria: Love Collection
Michael bierze ślub z ukochaną Alice, wkrótce rodzą im się dwie śliczne córeczki. Dopiero po kilku
latach Michael przypadkiem zauważa poważny problem swojej żony - alkoholizm. Ten nałóg
powoduje, że Alice zaczyna zachowywać się nieodpowiedzialnie i przestaje mieć kontakt z własną
rodziną. W pewnym momencie mężowi udaje się ją przekonać, że musi poddać się leczeniu, w trakcie
którego sam mąż bardzo ją wspiera. Jednak po zakończeniu terapii problemy wcale nie znikają - Alice
nadal nie może się porozumieć z mężem. Czy mają jeszcze jakieś szanse na wspólne i szczęśliwe
życie?
Mój piękny syn [DVD] = Beautiful Boy / scenariusz Luke Davies, Felix Van Groeningen ; na
podstawie książek Davida i Nic'a Sheff ; reżyseria Felix Van Groeningen.
Warszawa : Burda Media Polska, 2019. DVD 3708
"Mój piękny syn" to opowieść o losach rodziny, która musi się zmierzyć z uzależnieniem
dorastającego chłopaka. To opowieść o nastolatku, który poszukuje swojej drogi, o marzeniach, które
prowadzą go na skraj przepaści, a także o miłości rodziców, którzy nie potrafią wypuścić swego
dziecka z objęć. Szczery, prawdziwy i poruszający film o rodzinie, bezwarunkowej miłości, dumie,
rozczarowaniach i nadziei.
Powrót Bena [DVD] = Ben Is Back / scenariusz i reżyseria Peter Hedges.
Warszawa : Best Film CO Sp. z o.o. : Burda Media Polska, [2019]. DVD 3778
Gdy Holly (Julia Roberts) wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach
nieoczekiwanego gościa – swojego syna Bena (Lucas Hedges), który nie powinien był opuszczać
ośrodka odwykowego. Kochająca matka, mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma
nadzieję, że Ben jest „czysty” i będzie mogła cieszyć się Bożym Narodzeniem z nim i resztą rodziny.
Okazuje się jednak, że wizyta Bena może sprowadzić poważne kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin,
które mogą zmienić na zawsze ich życie, Holly zrobi wszystko, by uratować ukochane dziecko.
Skazany na bluesa [DVD] / scenariusz Przemysław Angerman, Jan Kidawa-Błoński ; reżyseria Jan
Kidawa-Błoński.
Warszawa : ITI Film Studio, [200?]. DVD 76
Opowieść o idolu i nieposkromionym artyście, wokaliście zespołu Dżem - Ryszardzie Riedlu. Film
opowiada o dzieciństwie Riedla w górniczym Chorzowie, o jego pierwszych fascynacjach, dziecięcej
przyjaźni, a także o początku wielkiego konfliktu z ojcem, który odcisnął się piętnem na życiu obu
mężczyzn. Film pokazuje też dramatyczne próby zerwania z nałogiem, opowiada o konfliktach w
zespole, rozpadzie więzi między Riedlem i jego żoną, o cierpieniu jego dzieci. A także o heroicznej
próbie zmiany swego życia.
Wszyscy jesteśmy Chrystusami [DVD] / scen. i reż. Marek Koterski.
Warszawa : Vision Film, 2006. DVD 1316
Film o zmaganiu wrażliwego, inteligentnego człowieka i jego rodziny z chorobą alkoholową. Ale to
także pełna nadziei opowieść o ocaleniu przez miłość ojcowsko - synowską.
Adam Miauczyński jest kulturoznawcą i alkoholikiem. Jednak od kilku lat stara się nie pić. Pewnego
razu jego syn Sylwester zwierza się że kiedyś życzył ojcu śmierci i myślał żeby go zabić. Zaczyna
opowiadać dlaczego chciał to zrobić: jak bał się wracać do domu, jak wstydził się przed kolegami
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ojca-pijaka. Wraz z wspomnieniami Sylwestra o piciu Ojca, zaczyna się w Adamie odwijać taśma
własnych wspomnień. Adam przypomina sobie że jego tata też pił, że jako mały chłopiec poprzysiągł
sobie że nie popełni tego samego błędu co ojciec.
Zabawa zabawa [DVD] / scenariusz Kinga Dębska, Mika Dunin ; reżyseria Kinga Dębska.
Warszawa : Kino Świat, 2019. DVD 3714
40-letnia prokurator Dorota pije, by – jak sama mówi – „nie zwariować”. Zasłaniając się
immunitetem, ukrywa wszystkie wykroczenia popełnione „pod wpływem”. Skutecznie pomaga jej w
tym mąż, znany polityk. Studentka Magda lubi ostro imprezować, ale świetnie się uczy i ma super
pracę, więc nikt nie robi jej z tego wyrzutów. Dla szanowanej chirurg – Teresy każdy pretekst jest
dobry, żeby się napić. Alkoholu nie odmawia sobie nawet w pracy, w szpitalu dziecięcym, którego jest
ordynatorem. Wkrótce, w życiu każdej z kobiet nastąpią wydarzenia, po których ich problem
przybierze na sile. Czy wspierane przez rodziny i przyjaciół bohaterki zdążą go w porę pokonać?
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Chorzy w rodzinie
Bez mojej zgody [DVD] = My Sister's Keeper / scenariusz Jeremy Leven, Nick Cassavetes ; na
podstawie powieści Jodi Picoult ; reżyseria Nick Cassavetes.
USA : New Line Productions, 2010. DVD 1914
Opowieść o miłości w czasach umierania, o trudnej, lecz koniecznej akceptacji śmierci bliskiej osoby.
Sara Fitzgerald tego nie potrafi. Jako matka nie jest w stanie pogodzić się ze śmiertelną chorobą córki
– Kate. Walczy o życie dziewczyny wszelkimi możliwymi metodami. Dla niej jest w stanie poświęcić
swoje małżeństwo i zdrowie drugiej córki. Nie tego potrzebuje Kate, która dzielnie zmagała się z
zaawansowaną białaczką. Anna, druga córka żyje w cieniu śmierci, ze świadomością, że istnieje tylko
dlatego, że Kate potrzebowała idealnego dawcy organów. Jednak w przeciwieństwie do Kate, Anna
ma siłę, by się sprzeciwić i czyni to, pozywając rodziców do sądu, domagając się odebrania im prawa
do decydowaniu o jej ciele i przeznaczeniu jej narządów. Jeśli wygra, wyda na siostrę wyrok śmierci.
Cudowny chłopak [DVD] = Wonder / scenariusz Steve Conrad, Jack Thorne, Stephen Chbosky ; na
podstawie książki R. J. Palacio ; reżyseria Stephen Chbosky.
Warszawa : Monolith Films, 2018. DVD 3563, 3688
Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż "zwykły dzień w szkole".
Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak,
zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego
chłopca. Jego wygląd sprawia, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz "dziwadłem". Jedni się
z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie
się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer potrafi dostrzec w Auggiem
coś więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w
Auggiem siłę, dzięki której będzie potrafił udowodnić, że nie tylko twarz czyni go kimś niezwykłym.
Dom wariatów [DVD] / scenariusz i reżyseria Marek Koterski.
Warszawa : Vision Film Sp. z o.o. S.K.A., Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego, 2003. DVD
1319
Marek Kondrat po raz pierwszy w roli Adasia Miauczyńskiego, bohatera późniejszego "Dnia Świra".
Trzydziestoletni Adaś choć jeszcze młody, już wykazuje cechy, które za kilkadziesiąt lat nadadzą mu
status "świra". Marek Koterski tworzy znakomity obraz niezdrowych rodzinnych relacji, z których
Adaś nie wyzwoli się przez lata.
Adaś Miauczyński (Marek Kondrat) dobiega do trzydziestki. Po raz pierwszy, po dłuższej
nieobecności wraca do domu. Wizyta jest, co prawda, niespodziewana, lecz mimo to otwieranie
zabarykadowanych drzwi trwa niepokojąco długo. W końcu na progu staje matka (Bohdana Majda) i
bez zbytnich czułości wita syna. Ojciec (Tadeusz Łomnicki) szykuje się do snu. Rozpoczyna się
spektakl dziwacznych zachowań członków rodziny. Każdy z nich ma swoje małe obsesje. Adaś wpada
w prześladujący go koszmar familijnej codzienności, od której nie da się uciec. Tutaj granice między
zwykłą, ludzką serdecznością, a nienawiścią już dawno się zatarły
Fuga [DVD] / scenariusz Gabriela Muskała ; reżyseria Agnieszka Smoczyńska.
Warszawa : Kino Świat, 2019. DVD 3782
Alicja nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest. Kiedy po dwóch latach od zniknięcia zostaje
odnaleziona przez rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapomnianego życia. Nie pamięta miłości do
męża i synka. Z czasem do Alicji wracają urywki wspomnień, tworząc niewyraźny i niepokojący
obraz tajemnicy – tego co zdarzyło się w przeszłości. Co jest tą tajemnicą? Czy rodzące się uczucia do
przed chwilą poznanych męża i syna pozwolą kobiecie zrozumieć przeszłość i zbudować szczęście
swoje i rodziny?
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Głowa rodziny [DVD] = A Family Man / scenariusz Bill Dubuque ; reżyseria Mark Williams.
Warszawa : Monolith Films, 2017. DVD 3354
Dane Jensen pracuje w wielkiej filmie headhunterskiej. Jego największym pragnieniem jest przejąć
schedę po swoim odchodzącym na emeryturę szefie. Jednak nie tylko on marzy o kierowniczej
posadzie. Jego konkurentką jest błyskotliwa i piękna Lynn Vogel. Dan gotów jest poświęcić wszystko,
byle by przekonać szefa do swojej kandydatury. Dane coraz szybciej biegnie w wyścigu szczurów,
zupełnie tracąc z oczu rodzinę. Sytuacja ulega zmianie, kiedy u 10-letniego syna Dane'a
zdiagnozowano nowotwór. Czy zawodowy specjalista od ludzkiej natury będzie w stanie stawić czoła
najważniejszemu wyzwaniu w swoim życiu?
Jak pies z kotem [DVD] / scenariusz Janusz Kondratiuk, Dominik W. Rettinger ; reżyseria Janusz
Kondratiuk.
Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2019. DVD 3779
Pełna ironicznego humoru wizja nieszablonowej rodziny, z jej konfliktami i rywalizacją,
niepozbawiona momentów wzruszenia i autentycznej bliskości.
Słodko-gorzki obraz relacji rodzinnych, dla którego inspiracją jest prawdziwa historia.
Opowieść o skomplikowanej relacji reżysera (Robert Więckiewicz) z bratem Andrzejem (Olgierd
Łukaszewicz), twórcą kultowej "Hydrozagadki". Daleka od ideału braterska więź ulega zacieśnieniu,
gdy Andrzej zapada na ciężką chorobę. Obaj mężczyźni na przemian okazują sobie czułość i toną we
wzajemnych pretensjach. Ważną rolę w życiu bohaterów odgrywają ich partnerki - coraz bardziej
zdezorientowana całą sytuacją żona Janusza - Beata (Bożena Stachura) i muza Andrzeja, pogrążona w
rozpaczy Iga (Aleksandra Konieczna). Nieporozumienia pomiędzy bohaterami stanowią źródło napięć,
ale i pierwszorzędnego humoru.
Lęk wysokości [DVD] / scenariusz Piotr Borkowski, Bartosz Konopka ; reżyseria. Bartosz Konopka.
Na okładce: Życie bez miłości jest szaleństwem
Warszawa : Kino Świat Sp. z o.o., 2012. DVD 2019
Historia telewizyjnego spikera Tomka, którego świetlaną karierę i poukładane życie rodzinne zakłóca
wiadomość o poważnych problemach ojca. Czy skoncentrowany dotąd na osobistym sukcesie
dziennikarz będzie w stanie zrozumieć i wziąć odpowiedzialność za człowieka, z którym znowu
połączył go kapryśny los?
Maudie [DVD] / scenariusz Sherry White ; reżyseria Aisling Walsh.
Warszawa : Agora SA ; Wrocław : Hagi Film Sp. z o.o., [2018]. DVD 3498
Scenariusz filmu został oparty na faktach z życia Maud Lewis (1903-1970), kanadyjskiej malarkiamatorki, której twórczość stała się bardzo popularna nie tylko w Kanadzie. Maud całe życie
mieszkała w bardzo małym i nieprawdopodobnie skromnym domku, na obrzeżach miasteczka
Marshalltown w Nowej Szkocji i od dziecka chorowała na reumatoidalne zapalenie stawów, przez co
była traktowana jak niepełnosprawna zarówno fizycznie, jak i umysłowo.
Film jest opowieścią o narodzinach i rozkwicie cudownego „naiwnego” talentu plastycznego
schorowanej kobiety, ale jednocześnie pokazuje jak między prostymi, skrzywdzonymi przez los i
niewiele oczekującymi od życia ludźmi rodzi się przywiązanie i miłość. To szczególny rodzaj miłości,
który jest udziałem życiowych rozbitków, niekochanych, ignorowanych i wyśmiewanych przez
otoczenie. Nieporadni w intymności i w domowej codzienności powoli budują swoje malutkie
kolorowe szczęście, chociaż nie obywa się to bez bólu. Poświęcenie i straceńcza wręcz determinacja
Maud, żeby pomimo choroby uniezależnić się od pogardzającej nią ciotki, zawstydzają i imponują, a
jej dobroć i pokora wobec początkowo okrutnego dla niej męża chwytają za gardło i wydają się
nieprawdopodobne.
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Nadzieja i chwała [DVD] = Hope and Glory / scenariusz i reżyseria John Boorman.
Warszawa : Imperial Entertaimment Home Video, cop. 2005. DVD 3509
Bombardowania Londynu w pierwszych latach II wojny światowej widziane oczami kilkuletniego
chłopca, dla którego jest to wielce ekscytująca przygoda. Jednak rodzina chłopaka nie podziela jego
fascynacji, gdyż wszyscy pragną przede wszystkim przeżyć wojnę. Gdy siostra chłopca zakochuje w
kanadyjskim lotniku, rodzina odkrywa, co jest tak naprawdę najważniejsze w życiu.
Moja matka [DVD] = Mia madre / scenariusz Nanni Moretti, Francesco Piccolo, Valia Santella ;
reżyseria Nanni Moretti.
Warszawa : Gutek Film : Polityka, 2016. DVD 3159
Margherita jest uznaną reżyserką filmową. Praca na planie jej najnowszej, skomplikowanej produkcji,
nie przebiega zbyt gładko. Wszystko dodatkowo utrudnia amerykański gwiazdor w epizodycznej roli,
który ledwo sobie radzi z włoskimi dialogami, czym doprowadza filmową ekipę do pasji.
Równocześnie Margherita musi sprostać wyzwaniom codzienności: problemom z dorastającą córką,
chorobie matki i rozstaniu z wieloletnim partnerem, odtwarzającym w jej filmie główną rolę. Jak w
tym wszystkim wytrwać i nie zwariować? Jak odnaleźć sens, wewnętrzną siłę i radość?
Moje córki krowy [DVD] / scenariusz i reżyseria Kinga Dębska.
Warszawa : Kino Świat : Wydawnictwo Bauer, 2017. DVD 3389, 2730
Marta, gwiazda popularnych seriali, ma 42 lata, jest silna i dominująca. Pomimo sławy i pieniędzy
wciąż nie może ułożyć sobie życia. Niestabilna emocjonalnie 40-letnia Kasia tkwi w dalekim od
ideału małżeństwie, wychowując nastoletniego syna. Siostry niezbyt za sobą przepadają, kompletnie
nie rozumieją i nawet nie starają się zrozumieć swoich życiowych wyborów. Choroby, a w
konsekwencji utrata jednego z rodziców zmuszają je do wspólnego działania. Kobiety stopniowo
zbliżają się do siebie, odzyskują utracony kontakt, co wywołuje szereg tragikomicznych sytuacji.
Motyl - Still Alice [DVD] = Still Alice / scenariusz i reżyseria Richard Glatzer, Wash Westmoreland ;
na podst. powieści Lisy Genov.
Warszawa : Imperial CinePix Sp. z o.o., 2015. DVD 2452
Życie dr Alice Howland, wykładowczyni Uniwersytetu Columbii, jest spokojne, ustabilizowane i
szczęśliwe. Wraz z mężem ma troje dorosłych i dorastających dzieci – Annę, Toma i najmłodszą –
Lydię. I kiedy wydaje się, że nic nie zmąci rodzinnego szczęścia, mająca drobne problemy z pamięcią
Alice otrzymuje druzgocącą diagnozę – choruje na rzadką odmianę dziedzicznego Alezheimera.
Dramat paraliżuje życie rodziny, Anna jest matką bliźniąt, a każde z dzieci Alice jest zagrożone
chorobą.
Płyta zawiera: film oraz materiały dodatkowe (w wersji oryginalnej) - Odnaleźć Alice (Finding Alice):
aktorzy, twórcy i eksperci od choroby Alzheimera dyskutują, jak stworzyć prawdziwy obraz choroby
Alice Howland.
Nad życie [DVD] / scenariusz Patrycja Nowak, Michał Zasowski ; reżyseria Anna Plutecka-Mesjasz.
Warszawa : TIM Film Studio : Edipresse Polska, 2013. DVD 3655
Gwiazda siatkówki, Agata Mróz jest o krok od zdobycia mistrzostwa świata. Niestety, kilka dni przed
finałem dowiaduje się, że jest chora na białaczkę.
Opowieść o miłości i mroku [DVD] = A Tale of Love and Darkness / scenariusz i reżyseria Natalie
Portman ; na podstawie wspomnień Amosa Oza.
Warszawa : Agora, 2016. DVD 3501
Przejmująca historia dzieciństwa i dorastania jednego z najwybitniejszych pisarzy XXI wieku. Oz
wspomina dzieciństwo u boku rodziców: pragmatycznego Ariego i marzycielskiej, obdarzonej
niezwykłą wyobraźnią Fani. Nieszczęśliwa w małżeństwie matka Amosa ukojenie znajdowała w
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opowiadaniu ukochanemu synowi niesamowitych historii z pogranicza jawy i snu. Z czasem
opowieści były coraz bardziej mroczne i niezrozumiałe, by w końcu stać się rzeczywistością… Jak
bardzo zmieni to życie chłopca, który wkrótce zostanie światowej sławy pisarzem?
Pamiętnik [DVD] = The Notebook / scenariusz Jeremy Leven ; na podstawie powieści Nicholasa
Sparksa ; reżyseria Nick Cassavetes.
Warszawa : Galapagos, [2011]. DVD 1939
To historia pewnej miłości, która rozkwitła na początku lat 40. gdzieś w Karolinie Północnej. Duke
odczytuje ją starej kobiecie cierpiącej na chorobę Alzheimera. Dzięki sile uczucia przeżywa na nowo
cudowne chwile swojej wielkiej miłości. Przypomina sobie, kiedy po raz pierwszy zobaczył Allie
Nelso - ich spotkania, wspólne wakacje i trudny okres rozstania, gdy zniknęła z jego życia na siedem
lat...
Podróż w niepamięć [DVD] = Head Full of Honey / scenariusz Til Schweiger, Lo Malinke, Jojo
Moyes ; reżyseria Til Schweiger.
Warszawa : Galapagos, 2019. DVD 3906
Owdowiały Amadeus jest coraz bardziej sfrustrowany tym, że z powodu choroby Alzheimera coraz
gorzej pamięta bliskich. Wkrótce jednak wyrusza w niezwykłą podróż z wnuczką, która zabiera go do
Wenecji, gdzie spędził swój miesiąc miodowy.
Ponad wszystko [DVD] = Everything, everything / scenariusz J. Mills Goodloe ; na podstawie
powieści Nicoli Yoon ; reżyseria Stella Meghie.
Warszawa : Galapagos, 2017. DVD 3205
Maddy to błyskotliwa osiemnastolatka z wielką wyobraźnią. Jest bardzo ciekawa świata, ale cierpi na
rzadką chorobę. Krótko mówiąc, jest uczulona na cały świat. Dlatego od lat nie opuszcza sterylnego
domu zaprojektowanego przez jej matkę. Jednak Olly, chłopak, który właśnie wprowadził się obok,
nie zamierza pozwolić, by to stanęło im na przeszkodzie. Choć patrzą na siebie przez szyby, bez
szansy na dotyk, łączy ich wyjątkowo silna więź. Pragną wspólnie poznawać świat i doświadczyć
pierwszej miłości. Wiedzą, że konsekwencje mogą być ogromne, ale są gotowi zaryzykować
wszystkim, aby być razem.
Rain Man [DVD] / scenariusz Ronald Bass, Barry Morrow ; reżyseria Barry Levinson.
Warszawa : Imperial Entertainment Home Video, [2005?]. DVD 70
Charlie Babbit to młody biznesmen, który przeżywa poważne kłopoty finansowe w swojej firmie.
Kiedy umiera jego ojciec okazuje się, że cały majątek zapisał na rzecz szpitala psychiatrycznego, w
którym przebywa cierpiący na autyzm brat Charliego – Raymond. Charlie porywa brata, mając
nadzieję na uzyskanie połowy spadku. Początkowo Raymond doprowadza go do szału, jednak z
czasem wyciąga Charliego z jego egoistycznej rzeczywistości, a wraz z wzajemnym zrozumieniem,
między braćmi nawiązuje się uczucie przyjaźni i miłości.
Temple Grandin [DVD] / scenariusz Christopher Monger, William Merritt Johnson ; na podstawie
książki Temple Grandin ; reżyseria Mick Jackson.
Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2012. DVD 2008
Historia autystycznej kobiety, która mimo przeciwności losu osiągnęła w życiu sukces i spełniła swoje
marzenia. Obraz determinacji i wytrwałości młodej kobiety zmagającej się z izolującym ją od świata
autyzmem w czasach, kiedy choroba ta nie była jeszcze tak znana.
Temple Grandin urodziła się z autyzmem i zaczęła mówić dopiero w wieku czterech lat. Dziewczynka
miała trudności w szkole i nie radziła sobie w kontaktach z innymi ludźmi. Zawsze jednak mogła
liczyć na wsparcie ze strony matki, która robiła wszystko, by córka prowadziła normalne życie.
Temple dużo czasu spędzała na farmie wujostwa, gdzie nauczyła się miłości i współczucia dla
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zwierząt. Jako dorosła kobieta zaangażowała się w propagowanie wiedzy o autyzmie i właściwym
traktowaniu zwierząt rzeźnych. Zaprojektowała wiele specjalnych urządzeń do humanitarnego ich
uboju. Jej działania zostały docenione m.in. przez międzynarodową organizację PETA. Dziś jest
cenionym naukowcem - profesorem na Stanowym Uniwersytecie w Kolorado.
Zaginiony bez śladu [DVD] = Wakefield / scenariusz i reżyseria Robin Swicord na podstawie
opowiadania Edgara Lawrence'a Doctorow'a.
Warszawa : Monolith Films, 2017. DVD 3355
Howard Wakefield (Bryan Cranston) wydaje się być uosobieniem sukcesu. Jest prawnikiem w
cenionej kancelarii na Manhattanie. Po pracy wraca do domu na przedmieściach, gdzie czekają na
niego kochająca żona (Jennifer Garner) i dwie córki. Jednak pewnego dnia coś w nim pęka. Ukrywa
się w opuszczonym budynku naprzeciwko swojego domu, by z poddasza podglądać przez lornetkę
swoją rodzinę. Zaniepokojona żona rozpoczyna poszukiwania. Te nie dają rezultatu. Obserwujący
pogrążonych w rozpaczy bliskich Howard postanawia pozostać w ukryciu na dłużej...
Ze wszystkich sił [DVD] = De toutes nos forces / scen. Nils Tavernier, Laurent Bertoni, Pierre
Leyssieux ; reż. Nils Tavernier.
Warszawa : Agora SA, 2015. DVD 2402
Julien, jak każdy nastolatek, marzy o przygodach i mocnych wrażeniach, które dla osoby
niepełnosprawnej są trudne do realizacji. By osiągnąć swój cel, osiemnastolatek namawia swego ojca
do wspólnego startu w triatlonie IRONMAN w Nicei. Jedna z najtrudniejszych konkurencji
sportowych na nowo zbliża rodzinę rozpadającą się pod ciężarem kalectwa syna. Wspierani przez
najbliższych oraz grono przyjaciół ojciec i syn podejmują niewiarygodnie trudne wyzwanie.
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Oswajanie z przemijaniem - śmierć, żałoba, zmagania
rodziny po utracie bliskiej osoby
Body/Ciało [DVD] / scenariusz Małgorzata Szumowska, Michał Englert ; reżyseria Małgorzata
Szumowska.
Warszawa : Kino Świat : Wydawnictwo Bauer, 2016. DVD 3394
Cyniczny prokurator i jego cierpiąca na anoreksję córka próbują, każde na swój sposób, odnaleźć się
po tragicznej śmierci najbliższej osoby. Gdy pewnego dnia terapeutka dziewczyny - Anna oznajmi im,
że zmarła skontaktowała się z nią z zaświatów i ma dla nich wiadomość, będą zmuszeni zweryfikować
swoje poglądy na życie i na śmierć.
Chata [DVD] = The shack / scenariusz John Fusco, Andrew Lanham, Destin Cretton ; na podstawie
powieści Williama P. Young ; reżyseria Stuart Hazeldine.
Warszawa : Monolith Films, 2017. DVD 3228
Mack jest szczęśliwym mężem i ojcem trojga wspaniałych dzieci. Pewnego dnia jego rodzinę dotyka
tragedia. Najmłodsza córka Missy zostaje porwana. Wszelkie dowody wskazują na morderstwo, choć
ciała nie udaje się odnaleźć. Mack popada w coraz głębszą rozpacz, która powoli oddziela go od
świata i rodziny. Kilka lat po tragedii otrzymuje tajemniczy list z zaproszeniem do leśnej chaty, w
której rozegrał się dramat Missy. List wydaje się pochodzić od samego Boga. Pełen wątpliwości i
obaw Mack decyduje się na spotkanie z nieznanym, które okaże się być niezwykłym doświadczeniem
pozwalającym zrozumieć sens rodzinnej tragedii i zupełnie inaczej spojrzeć na życie i świat.
Czekając na motyle [DVD] = Waiting for butterflies / scenariusz Richard Clark Jr. ; reżyseria
Richard Clark Jr., Kent Allen.
Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2017. DVD 3229
Seria: Kolekcja Kina pod Aniołem
Historia rodziny i jej skomplikowanych relacji. Tajemnica, która podzieliła przed laty najbliższych,
nie pozwala im być znowu razem. Czy potrafią to zmienić? To piękny film o sile przebaczenia i
nierozerwalnych, mimo przeszkód i konfliktów, więzach rodzinnych.
Dom z kart [DVD] = House of Cards / scenariusz i reżyseria Michael Lessac.
Warszawa : Monolith Films, 2008. DVD 2686
Po śmierci męża zdolna architekt Ruth Matthews postanawia przeprowadzić się wraz z dziećmi do
nowego domu. Po pewnym czasie w rodzinie zaczynają dziać się dziwne rzeczy... Mała Sally nie tylko
coraz bardziej zamyka się w sobie, ale stopniowo ujawnia niecodzienne umiejętności – chodzi po
rynnie bez utraty równowagi, potrafi złapać w locie piłkę bejsbolową. Z czasem dziewczynka
przestaje się odzywać. Psycholog, podejrzewając autyzm, proponuje dłuższą terapię w ośrodku.
Początkowo Ruth nie wierzy w chorobę córki, lecz zmienia zdanie po ujrzeniu zbudowanego przez
Sally domku z kart, którego konstrukcja przeczy prawom fizyki.
Droga do domu [BD] = Fly Away Home / scenariusz Robert Rodat, Vince McKewin ; na podstawie
autobiografii Billa Lishmana ; reżyseria Caroll Ballard.
Warszawa : Imperial CinePix, 2009. BD 3
Po śmierci matki trzynastoletnia Amy zamieszkuje u dawno niewidzianego ojca na kanadyjskiej
prowincji. Opieka nad stadkiem osieroconych gęsi kanadyjskich zbliża ich do siebie.
Manchester by the Sea [DVD] / scenariusz i reżyseria Kenneth Lonergan.
Warszawa : Imperial CinePix, 2017. DVD 3213
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Po śmierci Joe'go, starszego brata, Lee Chandler, zaszokowany wiadomością, że brat powierzył mu
opiekę nad swoim synem Patrickiem, wraca w rodzinne okolice. Lee rzuca wszystko i przenosi się do
Manchester-by-the-Sea, zmuszony zmierzyć się z wydarzeniami przeszłości, które sprawiły, że rozstał
się z żoną - Randi i opuścił miasteczko, w którym wyrastał.
Między piekłem a niebem [DVD] = What Dreams May Come / scenariusz Ronald Bass ; na
podstawie powieści Richarda Mathesona ; reżyseria Vincent Ward.
Warszawa : TiM Film Studio, 2014. DVD 2449
Po tragicznej śmierci dzieci w wypadku samochodowym Chris Nielsen skupia się na ratowaniu żony
Annie, która popadła w manię samobójczą. Niestety, on również ginie w wypadku drogowym. Niebo,
do którego się dostał, skomponowane jest z plastycznych wizji Annie. Wędrując po świecie jej
obrazów odnajduje nie tylko wspomnienia szczęśliwych dni, ale i dusze. Tkwi teraz na samym dnie
piekła, pogrążona w głębokim letargu. Czy Chris zdoła ją wyrwać z mrocznej odchłani?
Ojcowie i córki [DVD] = Fathers and Daughters / scenariusz Brad Desch ; reżyseria Gabriele
Muccino.
Warszawa : Kino Świat : Edipresse Polska, 2016. DVD 3160
Jake Davis, nagrodzony Pulitzerem pisarz, przechodzi załamanie nerwowe, po tym, jak w wypadku
samochodowym ginie jego żona, a on zostaje sam z 5-letnią córeczką Katie. Stan zdrowia Jake'a nie
pozwala na to, by mężczyzna zajmował się dzieckiem. Opiekę nad dziewczynką przejmuje najbliższa
rodzina.
Ostatnia rodzina [DVD] / scen. Robert Bolesto ; reż. Jan P. Matuszyński.
Warszawa : Kino Świat, 2017. DVD 3060
Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński wprowadza się do swojego mieszkania.
Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym samym osiedlu, przez co ich kontakty pozostają bardzo
intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość Tomka powoduje, że matka - Zofia, wciąż martwi
się o syna. W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić się sztuce. Po
pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie tylko o syna,
ale także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem. Gdy Zdzisław podpisuje umowę z
mieszkającym we Francji marszandem Piotrem Dmochowskim, a Tomek rozpoczyna pracę w Polskim
Radiu, wydaje się, że rodzina najgorsze kłopoty ma już za sobą. Jednak seria dziwnych, naznaczonych
fatum wydarzeń, dopiero nadejdzie…
Pokój syna [DVD] = La stanza del figlio / scenariusz Nanni Moretti, Linda Ferri, Heidrun Schleef ;
reżyseria Nanni Moretti.
Warszawa : Gutek Film : Gremi Media, 2007. DVD 3851
To historia psychoanalityka, Giovanniego i jego miłości do syna, który ginie w wypadku.
The Grace Card [DVD] = Łaska i miłosierdzie / scenariusz Howard A. Klausner ; reżyseria David
Evans.
Wisła : Studio DR, [2017]. DVD 3261
Policjant Bill "Mac" McDonald, traci swojego syna w wypadku. Kolejne 17 lat życia w rozpaczy i
bólu powoduje, że oddala się od kochającej rodziny i obwinia za wszystko Boga. Wieczny gniew nie
pozwala Billowi ruszyć z miejsca i żyć dalej. Pewnego dnia, zostaje mu przydzielony nowy parter
Sam Wright, będący jednocześnie policjantem i pastorem. Czy w jakiś sposób połączą swe siły by
pomóc sobie nawzajem?
Troje na gigancie [DVD] = The road within / scenariusz i reżyseria Gren Wells.
Warszawa : Monolith Films, 2015. DVD 2468
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Cierpiący na Zespół Tourette'a Vincent po śmierci matki oddany zostaje do zakładu psychiatrycznego.
Jego ojciec robi polityczną karierę i nie chce, by niepełnosprawny syn stanowił rysę na jego
nieskazitelnym wizerunku. W ośrodku chłopak zaprzyjaźnia się z nadpobudliwym Alexem i cierpiącą
na anoreksję Marie. Wspólnie uciekają z kliniki i wyruszają nad ocean, gdzie Vincent planuje
rozsypać prochy zmarłej rodzicielki.
Ukryte piękno [DVD] = Collateral Beauty / scenariusz Allan Loeb ; reżyseria David Frankel.
Warszawa : Galapagos, 2017. DVD 3083
Odnoszący sukcesy w branży reklamowej nowojorczyk przeżywa ogromną osobistą tragedię i
całkowicie wycofuje się z życia. Jego koledzy z pracy obmyślają nieoczekiwany plan, który ma na
celu zmusić go do stawienia czoła rozpaczy w zaskakujący i niezwykle ludzki sposób.
Płyta zawiera: film oraz dodatki specjalne - Współczesna przypowieść: Odkrywając to, co ukryte
(członkowie obsady i ekipy ujawniają, jak film zainspirował ich do ujrzenia własnego życia w nowym
świetle).
W ułamku sekundy [DVD] = Aus dem Nichts / scenariusz i reżyseria Fatih Akin.
Warszawa : Gutek Film, 2018. DVD 3625
Śmierć męża i synka w ataku bombowym zamienia życie Katji w koszmar. Zrozpaczona kobieta
rozpoczyna walkę o sprawiedliwość.
Węzły życia [DVD] = 2 to Tangle / scenariusz Jeff Johnson ; reżyseria Caleb Johnson.
Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2017]. DVD 3260
Seria: Kolekcja Kina pod Aniołem
Jassica spotyka swojego narzeczonego Toma, mimo że... ten zginął w tragicznym wypadku.
Zagubiona i niepewna dziewczyna zastanawia się, kim był mężczyzna, którego uważała za miłość
swojego życia. Splot okoliczności pozwala jej odkryć, że spokój i równowagę daje jej wiara.
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Sieroctwo / Rodzina niepełna
About a Boy [DVD] = Był sobie chłopiec / screenplay by Peter Hedges, Chris Weitz, Paul Weitz ;
based on the book by Nick Hornby ; directed by Paul Weitz, Chris Weitz.
Warszawa : Universal Pictures, 2003. DVD 3671
Trzydziestokilkuletni playboy Will Freeman odkrywa, że najlepszym miejscem na poznanie kobiety
jest koło samotnych matek. Gdy próbuje poderwać jedną z nich, poznaje 12-letniego chłopca, który
odmienia jego życie.
December Boys [DVD] = Grudniowi chłopcy / scenariusz Marc Rosenberg ; na podstawie książki
Michaela Noonana ; reżyseria Rod Hardy.
Warszawa : Galapagos, 2010. DVD 3236
Film opowiada o grupie czterech sierot. Każdy z przyjaciół urodził się w tym samym miesiącu.
Pewnego razu opuszczają swój sierociniec i wyjeżdżają na wakacje nad morze. Tam dowiadują się o
parze mieszkańców wybrzeża, która mogłaby zaadoptować jednego z chłopców. Od tego czasu dzieci
zaczynają ze sobą rywalizować o miejsce w rodzinie, co wystawia ich przyjaźń na wiele ciężkich prób.
Maps musi wybrać pomiędzy dorastaniem, a byciem starszym bratem dla trzech pozostałych
chłopców.
Dom z kart [DVD] = House of Cards / scenariusz i reżyseria Michael Lessac.
Warszawa : Monolith Films, 2008. DVD 2686
Po śmierci męża zdolna architekt Ruth Matthews postanawia przeprowadzić się wraz z dziećmi do
nowego domu. Po pewnym czasie w rodzinie zaczynają dziać się dziwne rzeczy... Mała Sally nie tylko
coraz bardziej zamyka się w sobie, ale stopniowo ujawnia niecodzienne umiejętności – chodzi po
rynnie bez utraty równowagi, potrafi złapać w locie piłkę bejsbolową. Z czasem dziewczynka
przestaje się odzywać. Psycholog, podejrzewając autyzm, proponuje dłuższą terapię w ośrodku.
Początkowo Ruth nie wierzy w chorobę córki, lecz zmienia zdanie po ujrzeniu zbudowanego przez
Sally domku z kart, którego konstrukcja przeczy prawom fizyki.
Droga do domu [BD] = Fly Away Home / scenariusz Robert Rodat, Vince McKewin ; na podstawie
autobiografii Billa Lishmana ; reżyseria Caroll Ballard.
Warszawa : Imperial CinePix, 2009. BD 3
Po śmierci matki trzynastoletnia Amy zamieszkuje u dawno niewidzianego ojca na kanadyjskiej
prowincji. Opieka nad stadkiem osieroconych gęsi kanadyjskich zbliża ich do siebie.
Hania [DVD] / scenariusz Andrzej Gołda ; reżyseria Janusz Kamiński.
Warszawa : Kino Świat, cop.2008. DVD 1700
Młode małżeństwo na czas Bożego Narodzenia bierze pod swoją opiekę chłopca z domu dziecka.
Listy do M. [DVD] / scenariusz Marcin Baczyński, Karolina Szablewska ; reżyseria Mitja Okorn.
Warszawa : Edipresse Polska, [2012]. DVD 2002
Pięć kobiet i pięciu mężczyzn odkrywa miłość w czasie świąt Bożego Narodzenia. Dziennikarz
radiowy Mikołaj jest młodym wdowcem samotnie wychowującym rezolutnego syna Kostka, który za
wszelką cenę chciałby tacie znaleźć nową towarzyszkę życia. Doris marzy o wielkiej, "filmowej"
miłości. Psycholog Szczepan jest pracoholikiem coraz ciężej znoszącym zdrady żony i trudne relacje
ze zbuntowaną córką. Małgorzata i Wojciech to bogate, lecz wewnętrznie zimne małżeństwo, które
niewiele już łączy. Siostra Małgorzaty, Betty - choć samotna - z radością czeka na narodziny swojego
synka, Kazika. Melchior jest łobuzem i podrywaczem czyhającym na kolejne okazje podbojów
miłosnych. Tosia uroczą wychowanką domu dziecka pragnącą prawdziwej rodziny. Wladi szefem
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prężnej firmy poszukującym dziewczyny, którą mógłby przedstawić rodzicom na wigilii. W Święta
ich życie się odmieni.
The Florida Project [DVD] / scenariusz Sean Baker, Chris Bergoch ; reżyseria Sean Baker.
Warszawa : M2 Films, 2018. DVD 3450
Historia sześcioletniej rozrabiaki Moonee i jej zbuntowanej matki Halley, próbujących ułożyć sobie
życie w tanim motelu na obrzeżach najszczęśliwszego miejsca na świecie - Disneylandu.
Zabić drozda [DVD] = To Kill a Mockingbird / scenariusz Horton Foote ; na podstawie powieści
Harper Lee ; reżyseria Robert Mulligan.
Warszawa : Universal Pictures, [2012]. DVD 3674
Rok 1932, miasteczko w stanie Alabama. Czarnoskóry Tom Robinson zostaje oskarżony o gwałt na
Mayelli, białej kobiecie o nie najlepszej opinii. Prawnik Atticus Finch, który samotnie wychowuje
dwoje dzieci, podejmuje się obrony oskarżonego. Rasistowsko nastawieni mieszkańcy miejscowości
omal nie linczują Toma przed procesem. Fincha czeka niezwykle trudne zadanie.
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Rodzina adopcyjna / Rodzina zastępcza
Ciekawy przypadek Benjamina Buttona [DVD] / scenariusz Eric Roth, Robin Swicord ; na
podstawie opowiadania F.Scotta Fitzgeralda ; reżyseria David Fincher.
Warszawa : Galapagos, 2009. DVD 1696
Film oparty na historii z 1920 r. opisanej przez F.Scotta Fitzgeralda opowiada o człowieku, który
urodził się jako osiemdziesięciolatek, a z upływem czasu stawał się coraz młodszy.
Dzikie łowy [DVD] = Hunt for the Wilderpeople / scenariusz i reżyseria Taika Waititi ; na
podstawie książki Barry'ego Crump'a.
Warszawa : Imperial CinePix, [2017]. DVD 3484
Ricky to wychowany na hip-hopie, miejski, zbuntowany, krnąbrny nastolatek, który otrzymuje szansę
nowego startu, gdy trafia do nowej rodziny zastępczej - sympatycznej i czułej Cioci Belli, zrzędliwego
Wuja Heca i ich psa Tupaca. Po śmierci Belli Rickowi grozi odesłanie do innego domu, więc obaj z
Wujem uciekają i ukrywają się w buszu. W ślad za nimi ruszają szeroko zakrojone poszukiwania.
Teraz, świeżo upieczeni banici muszą zdecydować:- czy w blasku chwały ujawnić się, czy
przezwyciężyć dzielące ich różnice i przetrwać jako rodzina.
Imigranci [DVD] = Dheepan / scenariusz Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Noé Debré ; reżyseria
Jacques Audiard.
Warszawa : Solopan : Polityka, 2016. DVD 2590
Dheepan jest jednym z Tygrysów, grupy tamilskich rebeliantów. Kiedy wojna domowa na Sri Lance
ma się ku końcowi, a nieuchronna porażka jest coraz bliżej, mężczyzna decyduje się na ucieczkę.
Towarzyszą mu nieznajome - kobieta i mała dziewczynka. Ma nadzieję, że dzięki ich obecności
łatwiej będzie mu uzyskać azyl w Europie. Po dotarciu do Paryża uciekinierzy nie mogą znaleźć dla
siebie miejsca aż do chwili, w której Dheepan znajduje pracę dozorcy zaniedbanego bloku na
przedmieściach. Usiłuje stworzyć dom dla nowej "żony" oraz "córki", jednak przemoc, z którą styka
się co dzień, na nowo otwiera w nim wojenne rany. Mężczyzna musi znów rozbudzić w sobie
wojownicze instynkty, aby chronić osoby, z którymi ma nadzieję stworzyć prawdziwą rodzinę.
Juno [DVD] / scenariusz Diablo Cody ; reżyseria Jason Reitman.
Warszawa : Monolith Films, 2008. DVD 2007
Juno, pewna siebie i do bólu szczera nastolatka, nie poddaje się żadnym modom i podąża za głosem
swojego serca. Gdy zaskakuje ją wiadomość o niechcianej ciąży, najpierw z charakterystycznym dla
siebie poczuciem humoru informuje o tym fakcie zszokowanych rodziców, a potem razem z najlepszą
przyjaciółką zaczyna przeglądać lokalne pismo z ogłoszeniami w poszukiwaniu idealnych rodziców
zastępczych dla swojej latorośli.
King's Faith [DVD] = Wiara króla / scenariusz Nicholas DiBella Paul Root ; reżyseria Nicholas
DiBella.
Wisła : Studio DR, [2017]. DVD 3187
18 domów poprawczych i 9 aresztów, to niechlubny bilans nastoletniego Brendana Kinga, który po
zwolnieniu z aresztu próbuje ułożyć sobie życie w kolejnej rodzinie zastępczej. Nowi opiekunowie
Brendana sami zmagają się z bólem po tragicznej śmierci ich ukochanego syna, zwłaszcza matka,
która nie do końca akceptuje "nowego" członka rodziny. Również w szkole na nowym miejscu nie jest
mu łatwo, piętno przeszłości utrudnia mu zdobycie akceptacji wśród swoich rówieśników. Brendan
znajduje w końcu "swoje" miejsce i oparcie w grupie młodzieżowej, która kieruje się w swoim życiu
wartościami chrześcijańskimi. Niestety członkowie gangu, do którego należał w przeszłości nie chcą
mu pozwolić na odcięcie się od "starego" życia i dosyć mocno "uprzykrzają" mu życie. Brandon musi
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zdecydować czy przeciwstawienie się gangowi warte jest ceny, którą przyjdzie mu zapłacić. Czy
Brandon znajdzie dosyć wiary w sobie żeby im się przeciwstawić?
Lada dzień [DVD] = Any Day Now / scenariusz Travis Fine, George Arthur Bloom ; reżyseria Travis
Fine.
Warszawa : Mayfly, 2015. DVD 2586
Opowieść, oparta na faktach, o miłości, akceptacji i rodzinie, osadzona w latach 70. Kiedy nastolatek z
zespołem Downa zostaje porzucony przez swoją matkę, homoseksualna para przygarnia go i staje się
dla niego kochającą rodziną, jakiej nigdy nie posiadał. Niestety, w momencie, gdy ich
niekonwencjonalny układ zostaje odkryty przez urzędników socjalnych, mężczyźni są zmuszeni do
walki ze stronniczym systemem prawnym, by uratować rodzinę. Główny wątek filmu to batalia
rozgrywająca się na sali sądowej. Po jednej stronie jest system amerykańskiej opieki społecznej
broniący konserwatywnych zasad pod pozorem dobra dziecka. Po drugiej para wrażliwych
opiekunów, którzy niczym nieumęczony Don Kichot do ostatnich sił walczą o chłopca.
Lion : [DVD] : droga do domu / scenariusz Luke Davies ; na podstawie książki Saroo Brierleya ;
reżyseria Garth Davis.
Warszawa : Monolith Films, 2017. DVD 3057
Film został zainspirowany prawdziwą historią o nadzwyczajnej odwadze i wielkiej sile miłości.
Pięcioletni chłopiec gubi się na ulicach Kalkuty, tysiące kilometrów od domu. Napotkanym ludziom
nie jest w stanie powiedzieć o sobie wiele. Nie zna nazwiska ani adresu rodziny. Zdany wyłącznie na
siebie, musi stawić czoła zagrożeniom czekającym na ulicach wielomilionowego miasta. W najmniej
oczekiwanym momencie jego los odmienia para Australijczyków. 25 lat później, już jako mężczyzna,
wyrusza na poszukiwanie utraconego domu i rodziny.
Obdarowani [DVD] = Gifted / scenariusz Tom Flynn ; reżyseria Marc Webb.
Warszawa : Imperial CinePix Sp. z o.o., 2017. DVD 3508
Frank Adler (Chris Evans) mieszka na Florydzie i zarabia, reperując łodzie. Mężczyzna samotnie
wychowuje siedmioletnią Mary – córkę swojej tragicznie zmarłej siostry. Kilkuletnia dziewczynka ma
niezwykłe zdolności matematyczne i do tej pory uczyła się w domu pod okiem wuja. Frank nie chce
jednak, aby Mary wyrosła na odludka, więc posyła ją do pobliskiej szkoły podstawowej. Siedmiolatka
wcale się z tego nie cieszy: to, czego jej koledzy dopiero się uczą, od dawna ma w małym palcu. Z
decyzji Adlera jeszcze mniej zadowolona jest jego matka Evelyn (Lindsay Duncan), która uważa, że
dziewczynka powinna chodzić do szkoły dla wybitnie uzdolnionych. Kiedy Evelyn postanawia
walczyć w sądzie o prawa do opieki nad wnuczką, po stronie Franka stają jego przyjaciółka Roberta
Taylor (Octavia Spencer) i nauczycielka Mary, Bonnie Stevenson (Jenny Slate).
Shazam! [DVD] / scenariusz Henry Gayden ; na podstawie serii komiksów ; reżyseria David F.
Sandberg.
Warszawa : Galapogos, 2019. DVD 3771
Poznaj najzabawniejszego superbohatera uniwersum DC! Billy Batson to 14-letni spryciarz, który
potrafi w magiczny sposób przemieniać się w dorosłego herosa, wypowiadając jedno słowo: Shazam!
Jego świeżo odkryte moce zostają wystawione na próbę, kiedy staje oko w oko ze złym doktorem
Thaddeusem Sivaną.
Tajemnica Filomeny [DVD] = Philomena / scenariusz Steve Coogan, Jeff Pope ; na podstawie
książki Martina Sixsmitha ; reżyseria Stephen Frears.
Warszawa : Best Film CO Sp. z o.o., 2014. DVD 2320
Filomena Lee jest prostą, religijną Irlandką. Jako młoda dziewczyna zaszła w ciążę i zhańbiona została
odesłana do klasztoru. Tam urodziła dziecko, które zakonnice oddały do adopcji. 50 lat później
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Filomena postanawia odnaleźć syna. Pomaga jej Martin Sixsmith – błyskotliwy dziennikarz
polityczny, zainteresowany kontrowersyjnym tematem.
Wymarzony [DVD] = Pupille / scenariusz i reżyseria Jeanne Herry.
Warszawa : Monolith Films, 2019. DVD 3943
Opowieść o wielkiej miłości do maleńkiego człowieka, która nadaje sens życiu.
Alice od lat marzy o dziecku, ale wie, że nigdy nie będzie mogła urodzić. Maleńki Theo zaraz po
narodzinach zostaje oddany do adopcji przez nastoletnią matkę. Jean od lat prowadzi tymczasowy
dom dla dzieci czekających na swoich nowych rodziców. Losy tej trójki splotą się w opowieści o
poszukiwaniu miłości i własnego miejsca na Ziemi.
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Rodzina dysfunkcyjna
Fanny i Aleksander [DVD] = Fanny och Alexander / scenariusz i reżyseria Ingmar Bergman.
Wstręt = Repulsion / scenariusz Roman Polański, Gérard Brach ; reżyseria Roman Polański.
Warszawa : Gruner+Jahr Polska, 2005. DVD 3125, 3544
Seria: Gala Kolekcja - Najwięksi Reżyserzy
Fanny i Aleksander - Ojciec dwojga rodzeństwa przedwcześnie umiera. Gdy matka po niedługim
czasie ponownie wychodzi za mąż, ojczym terroryzuje dzieci.
Fotograf [DVD] / scenariusz Krzysztof Kopka, Waldemar Krzystek ; reżyseria Waldemar Krzystek.
Warszawa : Kino Świat Sp. z o.o., [2015]. DVD 3458
Moskwę terroryzuje seryjny morderca. Dostał przydomek „Fotograf”, gdyż przy ciałach ofiar zostawia
kartoniki z numerami, stosowane przez ekipy śledcze, kiedy fotografują miejsca zbrodni. Tropy
prowadzą do Polski i serii dramatycznych wydarzeń, sprzed lat. Rosyjska grupa dochodzeniowa
wyrusza do naszego kraju, korzystając na miejscu ze wsparcia polskiego policjanta (Adam
Woronowicz). W ekipie jest policjantka Natasza – jedyna osoba, która rozmawiała z mordercą i
zdołała przeżyć. Jedyna, która jest w stanie go rozpoznać…
Hej, skarbie [DVD] = Precious / scenariusz Geoffrey Fletcher ; na podstawie powieści Sapphire ;
reżyseria Lee Daniels.
Warszawa : TiM Film Studio, [2011]. DVD 1943
Życie szesnastoletniej Clareece "Precious" Jones z Harlemu jest odzwierciedleniem najgorszej
patologii istniejącej w enklawach biedy amerykańskiej społeczności. Dziewczyna jest chorobliwie
otyłą analfabetką, żyje z zasiłku, a na domiar złego, już po raz drugi zachodzi w ciąże z własnym
ojcem. W tej trudnej sytuacji nie znajduje oparcia nawet w matce, która terroryzuje ją na każdym
kroku, ograniczając w ten sposób możliwości rozwoju. Dopiero, kiedy pójdzie do specjalnej szkoły
dla kobiet w trudnej sytuacji przekona się, że są ludzie, którzy wyciągną do niej pomocna dłoń,
nauczycielka, psychoterapeutka, lekarz czy koleżanki z zajęć. Precious, pomimo tragicznej sytuacji,
zacznie zmieniać swoje życie.
Kafarnaum [DVD] = Cafarnaüm / scenariusz Nadine Labaki, Jihad Hojeily, Michelle Keserwany,
Georges Khabbaz, Khaled Mouzanar ; reżyseria Nadine Labaki.
Warszawa : Gutek Film Sp. z o.o., [2019]. DVD 3712
Dwunastoletni Zejn jest mieszkańcem bejruckich slumsów, odmalowanych w „Kafarnaum” z
niezwykłą intensywnością. Zgodnie z tytułem, oznaczającym „chaos”, „bezład”, „gmatwaninę”,
dzielnica uderza nadmiarem: rzeczy, ludzi, a przede wszystkim dzieci, niewinnych ofiar
rzeczywistości społecznej oraz klasowych i ekonomicznych podziałów. Nadine Labaki (autorka
znanego w Polsce „Karmelu”) staje w ich obronie – i to dosłownie, wciela się bowiem w filmie w rolę
adwokatki Zejna. Przed sądem chłopak odtwarza swoją historię, przywołuje dramatyczne
wspomnienia, ale co najważniejsze: z pasją walczy o siebie i swoją przyszłość. To dziecko ma
zdumiewającą odwagę, determinację i siłę, a przez „Kafarnaum” nawiguje go niezawodny moralny
kompas, dzięki któremu odróżnia dobro od zła. Niezmordowany włóczęga, mały obrońca jeszcze
mniejszych i słabszych, Zejn w pojedynkę rzuca wyzwanie niesprawiedliwości i krzywdzie.
Przejmująco portretując dziecięcą solidarność, Labaki akcentuje, jak sama je nazywa, „drobne cuda”:
serdeczne gesty, akty współczucia i miłości. To dzięki nim możliwe jest przetrwanie.
Kolor purpury [DVD] = The Color Purple / scenariusz Menno Meyjes ; na podstawie powieści
Alice Walker ; reżyseria Steven Spielberg.
Warszawa : Galapagos, 2007. DVD 2918
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Maltretowana przez męża i pomiatana przez czwórkę jego dzieci z pierwszego małżeństwa, Celie z
całych sił stara się posłusznie wykonywać obowiązki przykładnej żony. Pewnego dnia do jej domu
przybywa siostra Nettie, szukając schronienia przed okrutnym ojcem. Mimo błagań Celie, Albert
wyrzuca siostrę z domu.
Ostatnia rodzina [DVD] / scenariusz Robert Bolesto ; reżyseria Jan P. Matuszyński.
Warszawa : Kino Świat, 2017. DVD 3060
Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński wprowadza się do swojego mieszkania.
Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym samym osiedlu, przez co ich kontakty pozostają bardzo
intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość Tomka powoduje, że matka - Zofia, wciąż martwi
się o syna. W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić się sztuce. Po
pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie tylko o syna,
ale także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem. Gdy Zdzisław podpisuje umowę z
mieszkającym we Francji marszandem Piotrem Dmochowskim, a Tomek rozpoczyna pracę w Polskim
Radiu, wydaje się, że rodzina najgorsze kłopoty ma już za sobą. Jednak seria dziwnych, naznaczonych
fatum wydarzeń, dopiero nadejdzie…
Pręgi [DVD] / scenariusz Wojciech Kuczok ; według własnej powieści ; reżyseria Magdalena Piekorz.
Warszawa : Vision Film Distribution, [2005]. DVD 74
Współczesny dramat psychologiczny opowiadający o dojrzewaniu do ojcostwa, a także o tym, jak
dzieciństwo determinuje nasze dorosłe życie. Bohaterem filmu jest trzydziestoletni Wojciech,
mężczyzna ambitny i samodzielny, a jednak izolujący się od świata i ludzi. Wychowany w
dzieciństwie przez sadystycznego ojca, notorycznie bity, zbudował mur. Życie wypełnia mu chodzenie
po jaskiniach i pisanie tekstów do gazet. W oczach rówieśników, kolegów z bazy, jest silny,
bezkompromisowy, cyniczny. W głębi duszy to wrażliwiec, który cały czas ucieka. Żyje sam, bo tak
łatwiej i bezpieczniej. Nie ma miłości, nie ma rodziny, a więc zagrożenia, ze mógłby powielić błędy
własnego ojca i stać się dla swoich dzieci taki sam, jak jego ojciec dla niego. I nawet gdy ta miłość się
pojawia, Wojciech broni się... Bo w każdym lustrze, w które spogląda, widzi twarz swojego ojca.
Szklany zamek [DVD] = The Glass Castle / scenariusz Destin Daniel Cretton, Andrew Lanha ; na
podstawie książki Jeanette Walls ; reżyseria Destin Daniel Cretton.
Warszawa : Monolith Films, 2017. DVD 3350
Rex marzył o zbudowaniu na pustyni szklanego zamku, a troski topił w alkoholu. Rose w pogoni za
szczęściem całą energię wkładała w malarstwo, zapominając o otaczającym ją świecie. Gdy coś im nie
wychodziło, rzucali pracę, pakowali dobytek do auta i jak para hippisów ruszali w siną dal w
poszukiwaniu kolejnej przystani. W takich warunkach przyszło dorastać Jeannette i trójce jej
rodzeństwa. Po latach, już jako dorosła kobieta, Jeannette postanawia stawić czoła przeszłości i
zmierzyć się z traumą, która dotknęła ją w dzieciństwie.
Wielkie kłamstewka [DVD] = Big Little Lies / scenariusz David E. Kelley ; na podstawie powieści
Liene Moriarty ; reżyseria Jean-Marc Valee.
Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2018. DVD 3457
Miniserial HBO o pozornie idealnym życiu na amerykańskich przedmieściach. W spokojnym,
nadmorskim miasteczku Monterey, w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Zaślepione
miłością matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Jakie kłamstwa kryją się za
pozorami ich perfekcyjnego życia?
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Trudne sytuacje życiowe a rodzina
Czym chata bogata! [DVD] = À bras ouverts / scenariusz Guy Laurent, Marc de Chauveron ;
reżyseria Philippe de Chauveron.
Warszawa : Best Film, 2017. DVD 3238
Bogaty pisarz-celebryta nieopatrznie zaprasza pod swój dach romską rodzinę, co sprawia, że jego
świat staje na głowie.
Niemożliwe [DVD] = The impossible / scenariusz Sergio G. Sánchez ; na podstawie dzieła autorstwa
Maríi Belón ; reżyseria J.A. Bayona.
Warszawa : Monolith Films, 2013. DVD 3233
Historia rodziny - Marii, Henry'ego i ich trzech synów - która przeżyła tsunami w Tajlandii w 2004
roku.
Ostatnia zima wojny [DVD] = Oorlogswinter / scenariusz Paul Jan Nelissen, Mieke de Jong, Martin
Koolhovem ; na podstawie powieści Jana Terlouwa ; reżyseria Martin Koolhovem.
Gdańsk : VitraFilm, 2011. DVD 1891
Film na podstawie powieści Jana Terlouwa. Holandia, zima 1945. Ostatnie dni II wojny światowej.
Nastoletni Michiel odnajduje w lesie zestrzelonego angielskiego pilota, Jacka. Chłopiec na własną
rękę stara się przemycić żołnierza do niedalekiego miasteczka. Po szeregu nieudanych prób wciąga do
spisku siostrę i wujka. We troje postanawiają zaryzykować życiem, żeby pomóc Anglikowi.
Porachunki [DVD] = Malavita / scenariusz Luc Besson, Michael Caleo ; na podstawie powieści
Tonina Benacquisty ; reżyseria Luc Besson.
Warszawa : Marquard Media Polska, [2014]. DVD 3473
Objęty programem ochrony świadków były mafioso żyje w Normandii, próbując wraz z rodziną
przystosować się do nowych warunków.
Rozumiemy się bez słów [DVD] = La famille Bélier / scen. Victoria Bedos [et al.] ; reż. Eric
Lartigau.
Warszawa : Monolith Films : Burda Publishing Polska, 2015. DVD 2525
Państwo Belier to urocza rodzina. Dobrzy sąsiedzi, kochający rodzice. Może czasem zbyt impulsywni,
nadmiernie namiętni. I jeszcze jedno: są niesłyszący. Tylko ich córka, nastoletnia Paula urodziła się
bez tej niepełnosprawności. Stała się więc ich naturalnym łącznikiem ze światem dźwięków,
niezastąpionym przewodnikiem i pomocnikiem w codziennym życiu. Osiągnęła jednak już wiek, gdy
dzieci zaczynają wyfruwać z gniazd, szukać swojego miejsca, miłości. Idąc za głosem serca, Paula
zapisuje się do szkolnego chóru, w którym śpiewa już "ten" chłopak. Nauczyciel muzyki odkrywa w
niej wielki talent wokalny i proponuje szkołę muzyczną w Paryżu. Jak powiedzieć o tym rodzicom?
Jak opisać im radość, którą daje muzyka? Jak zostawić zwariowane życie rodzinne i ruszyć w
nieznane?
Siedem sióstr [DVD] = What Happened to Monday / scenariusz Max Botkin, Kerry Williamson ;
reżyseria Tommy Wirkola.
Warszawa : Monolith Films, 2018. DVD 3464
Koniec XXI wieku. Ze względu na skrajne przeludnienie wprowadzone zostają drastyczne przepisy,
pozwalające na posiadanie tylko jednego dziecka. Specjalna służba wyłapuje i neutralizuje
"nielegalne" dzieci. Gdy więc w rodzinie Settmanów na świat przychodzą siedmioraczki, rodzice stają
przed dramatycznym wyborem. Nie godząc się z polityką władz postanawiają ukrywać córki w domu,
pozwalając każdej z nich opuszczać go w jednym wyznaczonym dniu tygodnia. Każda z nich ma na
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imię tak jak nazywa się jej dzień: Poniedziałek, Wtorek i tak dalej. Dla świata mają jednak pozostać
jedną osobą – Karen Settman. Przez lata ta skomplikowana gra prowadzona jest z powodzeniem,
mimo narastającego terroru i inwigilacji. Jednak pewnego dnia Poniedziałek Settman nie wraca do
domu…
Spaleni słońcem [DVD] = Утомлённые солнцем / scenariusz Rustam Ibragimbekow, Nikita
Michałkow ; reżyseria Nikita Michałkow.
Warszawa : Axel Springer Polska, 2007. DVD 3821
Seria: Kinoteka Dziennika. Kultowe Filmy. Seria 1. 5
Przyjazd dawnego przyjaciela rodziny burzy idylliczną atmosferę w podmoskiewskim domu
pułkownika Armii Czerwonej.
Złodziejaszki [DVD] = Manbiki Kazoku / scenariusz i reżyseria Hirokazu Koreeda.
Warszawa : Galapagos, 2019. DVD 3950
Pięcioosobowa rodzina mieszka pod jednym dachem, utrzymując się z dorywczej pracy i drobnych
kradzieży. Przybycie bezdomnej dziewczynki zbliża krewnych do siebie.
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Trudne relacje międzyludzkie i konflikty w rodzinie
Cicha noc [DVD] / scenariusz i reżyseria Piotr Domalewski.
Warszawa : Galapagos, 2018. DVD 3722
Adam, na co dzień pracujący za granicą, w Wigilię Bożego Narodzenia odwiedza swój rodzinny dom
na polskiej prowincji. Z początku ukrywa prawdziwy powód tej nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce
zaczyna wprowadzać kolejnych krewnych w swoje plany. Szczególną rolę do odegrania w intrydze ma
jego ojciec, brat, z którym Adam jest w konflikcie oraz siostra z mężem. Sytuacja komplikuje się
jeszcze bardziej, gdy świąteczny gość oznajmia, że zostanie ojcem. Wtedy, zgodnie z polską tradycją,
na stole pojawia się alkohol. Nikt z rodziny nie spodziewa się, jak wielki wpływ na życie ich
wszystkich będą miały dalsze wydarzenia tej wigilijnej nocy.
2 dni w Nowym Jorku [DVD] = 2 Days in New York / scenariusz Julie Delpy, Alexia Landeau ;
reżyseria Julie Delpy.
Warszawa : Kino Świat : Edipresse Polska, [2013]. DVD 3494
Do Marion przyjeżdża w odwiedziny rodzina z Francji, która chce zobaczyć wernisaż kobiety.
Różnice kulturowe przyczyniają się do wielu przezabawnych sytuacji.
Dom zbrodni [DVD] = Crooked House / scenariusz Julian Fellowes, Tim Rose Price, Gilles PaquetBrenner ; na podstawie powieści Agathy Christie ; reżyseria Gilles Paquet-Brenner.
Warszawa : Imperial CinePix Sp. z o.o., 2018. DVD 3505
Prywatny detektyw Charles Hayward (Max Irons), na prośbę swej byłej kochanki, wnuczki ofiary,
stara się rozwikłać sprawę tajemniczej śmierci zamożnego patriarchy Aristide’a Leonidesa. Ma
wskazać zabójcę zanim Scotland Yard odkryje mroczne sekrety rodziny Leonidesów. W ogromnej
posiadłości, w atmosferze zazdrości, wzajemnych pretensji, żali i rozgoryczenia, Hayward poznaje
trzy pokolenia potężnego rodu, a między innymi aktorkę teatralną (Gillian Anderson), wdowę po
staruszku o 50 lat od niego młodszą (Christina Hendricks) i głowę rodziny, stateczną matronę Lady
Edith de Haviland (Glenn Close).
I tak Cię kocham [DVD] = The Big Sick / scenariusz Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani ; reżyseria
Michael Showalter.
Warszawa : Gutek Film, 2018. DVD 3492
Para zmaga się z dzielącymi ją różnicami kulturowymi, w miarę umacniania się związku.
Mężczyzna z kapitalnym poczuciem humoru i konserwatywną rodziną na głowie (Kumail Nanjiani)
spotkał przypadkiem nowoczesną dziewczynę, która miała dosyć związków (Zoe Kazan). Połączyła
ich miłość od pierwszego wejrzenia. Jednak na drodze do szczęścia stanie szereg przeszkód i wyzwań,
którym zakochani będą musieli stawić czoła. Gdy wydaje się, że cały świat – na czele z rodziną –
sprzysiągł się, by zburzyć ich szczęście, to właśnie w sytuacjach pozornie bez wyjścia życie potrafi
pokazać swoje najzabawniejsze oblicze.
Jezioro osobliwości [DVD] / scenariusz Krystyna Siesicka, Jan Batory ; na podstawie powieści
Krystyny Siesickiej ; reżyseria Jan Batory.
Warszawa : Propaganda : Studio Filmowe Oko, 2008. DVD 1683
Marta, uczennica warszawskiego liceum, mieszka tylko z matką, z zawodu dziennikarką, owdowiałą
przed dwoma laty. Dziewczyna przeżywa typowe problemy szesnastolatki. Zakochuje się w miłym i
przystojnym Michale, ale próbuje ją też podrywać jego kolega Patryk, chłopak z zamożnej rodziny. Z
matką wiążą ją więzy prawdziwej przyjaźni i zrozumienia. Toteż przeżywa szok, dowiedziawszy się,
że mama poza nią ma kogoś równie bliskiego, kogo zamierza wkrótce poślubić. W dodatku jej
ojczymem ma zostać rozwiedziony ojciec Michała. Marta nie umie sobie poradzić w nowej sytuacji.
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Po ślubie matki musi przenieść się do mieszkania jej drugiego męża, zajmuje dawny pokój Michała,
który wolał zamieszkać u ciotki. Już nie potrafi znaleźć wspólnego języka z mamą, a ojczym drażni ją
samą swoją obecnością. Dziewczyna buntuje się, wreszcie ucieka z domu. Ponieważ nie ma się gdzie
podziać, spędza noc w mieszkaniu Patryka. Drzwi swojego pokoju przezornie zamyka na klucz, o
czym Patryk nie wspomina w rozmowie z Michałem, przeciwnie, chwali się nowym podbojem. W
efekcie Michał zrywa z Martą. Zrozpaczona dziewczyna zażywa końską dawkę środków nasennych.
Trafia do szpitala, gdzie szczęśliwie zostaje odratowana. Przy swoim łóżku widzi tych, którzy
naprawdę ją kochają - matkę, ojczyma i Michała.
Obdarowani [DVD] = Gifted / scenariusz Tom Flynn ; reżyseria Marc Webb.
Warszawa : Imperial CinePix Sp. z o.o., 2017. DVD 3508
Frank Adler (Chris Evans) mieszka na Florydzie i zarabia, reperując łodzie. Mężczyzna samotnie
wychowuje siedmioletnią Mary – córkę swojej tragicznie zmarłej siostry. Kilkuletnia dziewczynka ma
niezwykłe zdolności matematyczne i do tej pory uczyła się w domu pod okiem wuja. Frank nie chce
jednak, aby Mary wyrosła na odludka, więc posyła ją do pobliskiej szkoły podstawowej. Siedmiolatka
wcale się z tego nie cieszy: to, czego jej koledzy dopiero się uczą, od dawna ma w małym palcu. Z
decyzji Adlera jeszcze mniej zadowolona jest jego matka Evelyn (Lindsay Duncan), która uważa, że
dziewczynka powinna chodzić do szkoły dla wybitnie uzdolnionych. Kiedy Evelyn postanawia
walczyć w sądzie o prawa do opieki nad wnuczką, po stronie Franka stają jego przyjaciółka Roberta
Taylor (Octavia Spencer) i nauczycielka Mary, Bonnie Stevenson (Jenny Slate).
Polowanie na muchy [DVD] / scenariusz Janusz Głowacki ; na podstawie własnego opowiadania ;
reżyseria Andrzej Wajda.
Wrocław : Filmostrada, 2019. DVD 3939
Seria: Klasyka Polskiego Kina Cyfrowa Rekonstrukcja
Trzydziestokilkuletni Włodek, niedoszły absolwent rusycystyki i skromny pracownik księgarni,
prowadzi nudne, mieszczańskie życie z żoną Hanką, synem i teściami. Brak mu jakichkolwiek ambicji
zawodowych i zainteresowań. Włodek czuje się całkowicie zdominowany przez żonę i teściową.
Pewnego dnia, pod pretekstem kupna papierosów, wychodzi z domu, chcąc go opuścić na zawsze.
Przypadkowo poznaje studentkę polonistyki Irenę, z którą nawiązuje romans. Irena za wszelką cenę
chce uczynić z niego mężczyznę swoich marzeń. Niemal wbrew woli Włodka, usiłuje wylansować go
na tłumacza, a nawet pisarza, wybrańca losu i ozdobę warszawskich salonów. Jej wysiłki są jednak
daremne…
Romeo i Julia [DVD] / scenariusz Craig Pearce, Baz Luhrmann ; na podstawie dramatu W.
Shakespeare ; reżyseria Baz Luhrmann.
Warszawa : Imperial CinePix, [199?]. DVD 756, 39
Uwspółcześniona wersja dramatu Williama Shakespeare. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym mieście
Verona Beach, gdzie ścierają się wpływy najróżniejszych kultur od klasycznej, elżbietańskiej, po
postmodernizm i futuryzm. Na balu wydanym przez rodzinę Capuletich Romeo Montecchi poznaje
Julię.
7 uczuć [DVD] / scenariusz i reżyseria Marek Koterski.
Warszawa : Kino Świat Sp. z o.o., [2019]. DVD 3776
Adaś Miauczyński powraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy miał problem z nazywaniem
swoich emocji. Aby poprawić niedoskonałości swojego dorosłego życia, wyrusza w ekstremalnie
nieprzewidywalną i pełną przezabawnych sytuacji podróż prosto do okresy dojrzewania.
Na okładce: Wszyscy jesteśmy źle wychowani.
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Wymazać siebie [DVD] = Boy Erased / scenariusz i reżyseria Joel Edgerton ; na podstawie
wspomnień Gerrarda Conley.
Wrocław : Filmostrada, 2019. DVD 3750
Historia Jareda Eamonsa, syna pastora baptystów z małego amerykańskiego miasteczka, który musi
oswoić się ze skutkami ujawnienia rodzicom swojej orientacji seksualnej. Z kolei jego rodzice muszą
pogodzić miłość do syna z religią. W obawie przed utratą rodziny, przyjaciół i sąsiadów Jared zostaje
zmuszony do wzięcia udziału w terapii kowersyjnej. W jej trakcie chłopak wchodzi w konflikt z
prowadzącym terapeutą i zaczyna własną drogę do poznania siebie i zaakceptowania swej tożsamości.
Z biegiem lat, z biegiem dni... [DVD] / scenariusz Joanna Ronikier ; wg utworów M. Bałuckiego, G.
Zapolskiej, J. A. Kisielewskiego, J. Kadena-Bandrowskiego i innych ; reżyseria Andrzej Wajda,
Edward Kłosiński.
Warszawa : Telewizja Polska, 2017. DVD 3217
Serial telewizyjny zrealizowany na podst. przedstawienia teatralnego przeniesionego z Teatru Starego.
Jest montażem sztuk Michała Bałuckiego, Gabrieli Zapolskiej, Jana Augusta Kisielewskiego, Juliusza
Kadena-Bandrowskiego i innych. Poznajemy dzieje dwóch krakowskich rodzin, obraz stosunków
społeczno-politycznych panujących w Krakowie w latach 1874-1914 oraz sam Kraków, uważany za
duchową stolicę Polski w czasach zaborów, jego intelektualną atmosferę, autentyczne krakowskie
wnętrza w okresie tworzenia się i rozpadania modernizmu.
Zabiłem moją matkę [DVD] = J'ai tue ma mere / scenariusz i reżyseria Xavier Dolan.
Poznań : Tongarrino, 2011. DVD 2004
Film o dorastaniu obsypany nagrodami. Debiut 19-letniego Xaviera Dolana. Jest to historia oparta na
biografii autora. Opowiada o paradoksie dojrzewania. Młody człowiek marzy o dorosłości i autonomii.
Podważa świat wartości rodziców i buntuje się przeciw ich władzy, a jednocześnie nadal pragnie ich
bezwarunkowej miłości oraz tęskni za dawną bliskością. Z tych paradoksów rodzi się frustracja, która
prowadzi do nieustannych kłótni, zawodów, niespełnionych oczekiwań i wzajemnych niesnasek.
Nastoletni Hubert gardzi swoją matką. Dostrzega jedynie jej niegustowne swetry i kiczowate ozdoby.
Oprócz irytującej powierzchowności, matka uwielbia manipulować i wzbudzać poczucie winy.
Zdezorientowany przez relację przepełnioną miłością i nienawiścią, która coraz bardziej go
prześladuje. Matka natomiast nie rozumie, co dzieje się z jej ukochanym dzieckiem. Czuje się
bezradna. Widzi, że dzieli ich coraz większa przepaść. Hubert zgłębia tajemnice wieku dojrzewania –
przeżywa pierwsze artystyczne odkrycia, zakazane doświadczenia homoseksualne, poznaje smak
przyjaźni, wykluczenia. Burzliwy związek między matką, a synem przeradza się w fascynującą
mieszankę furii i czułości.
Życie rodzinne [DVD] / scenariusz i reżyseria Krzysztof Zanussi.
Warszawa : Best Film CO Sp. z o.o., 2009. DVD 2209
Kolekcja Filmów Krzysztofa Zanussiego
W zrujnowanej willi, pozostałej z dawnej świetności, odbywa się rodzinne spotkanie - dramatyczna
konfrontacja postaw nieszczęśliwych ludzi. Młody inżynier Wit zostaje wezwany telegramem do
chorego ojca, który przed wojną był właścicielem huty szkła. Mieszka on teraz z siostrą żony i
ekstrawagancką córką Bellą. Wit jedzie ze swoim kolegą, Markiem. Okazuje się, że ojciec nie jest
chory, lecz chce, by syn wrócił, przejął mały warsztat produkujący bombki na choinkę i zajął się
rodziną.
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