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PREHISTORIA 
 

1. Był sobie człowiek [DVD] / scenariusz  i realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

[200?]. DVD 285 

Zawiera mi.in. odcinki: Dawno temu na ziemi (26 min) ; Człowiek z Cro-Magnon (26 min) ; Żyzne doliny (25 min). 

2. Dinozaury i świat prehistorii. Tom 7 [DVD] / scenariusz Georgann Kane ; reżyseria Jasper James, Tim Haines ; 

realizacja John Lynch. - Warszawa : Edipresse Polska, [2011]. DVD 2232 

Płyta zawiera: Kraina olbrzymów (Nawet najwięksi giganci rodzą się mali i bezbronni. Oligocen, 25 mln lat temu, Azja, 

teren dzisiejszej Mongolii. Jesteśmy świadkami narodzin małego indrikoterium - największego ssaka lądowego 

w dziejach. Już od pierwszych godzin życia dziecka matka musi go chronić przed drapieżnikami. Wędrujemy 

z indrikoteriami przez pełne niebezpieczeństw pierwsze lata życia malca, aż stanie się samodzielny i tak duży, 

że  dawni wrogowie sami będą przed nim umykać) (30 min) ; 2.Nasi przodkowie (Pliocen, 3 mln lat temu, Afryka, 

teren dzisiejszej Etiopii. Kolebka ewolucji człowieka. Spędzamy trochę czasu z australopitekami, obserwując 

ich  niełatwe życie, zmaganie się z drapieżnikami oraz relacje w grupie) (30 min). 

3. Dinozaury i świat prehistorii. Tom 8 [DVD] / %c scenariusz Georgann Kane ; reżyseria Tim Haines, Jasper 

James, Nigel Peterson. - Warszawa : Edipresse Polska,  [2011]. DVD 2233 

Płyta zawiera: Tygrys szablozębny (Plejstocen, milion lat temu, Ameryka Południowa, teren dzisiejszego Paragwaju. 

Obserwujemy grupę tygrysów szablozębnych) (30 min) ; Mamuci szlak (Plejstocen, 30 tys. lat temu, Europa, teren 

dzisiejszego Morza Północnego. Najzimniejszy okres epoki lodowej, kiedy po Ziemi wędrują mamuty i żyją dwie 

odrębne formy człowieka: neandertalczycy i ludzie rozumni, przez paleontologów uważane za dwa różne gatunki) 

(30 min). 

4. Dinozaury i świat prehistorii. Tom 11 [DVD] / reżyseria Richard Dale ; realizacja Mark Hedgecoe, Peter 

Georgi. - Warszawa : Edipresse Polska, [2011]. DVD 2236 

Pliocen, 3,5 miliona lat temu, Afryka, teren dzisiejszej Etiopii. Towarzyszymy grupie Australopithecus afarensis                    

w ich codziennym życiu, poznajemy bardzo ważnego członka społeczności - samicę Lucy - oraz jej niedawno 

narodzone dziecko. To właśnie szkielet Lucy odkryją kilka milionów lat później naukowcy. 

5. Dinozaury i świat prehistorii. Tom 12 [DVD] / reżyseria Richard Dale ; realizacja Mark Hedgecoe [et al.]. - 

Warszawa : Edipresse Polska, [2011]. DVD 2237 

Druga część miniserialu dokumentalnego " Wędrówki z jaskiniowcami", opowiadający o ewolucji człowieka. 

Plejstocen, 1,5 miliona lat temu, Afryka południowa. Dowiadujemy się jaką rolę Homo Ergaster odegrał w procesie 

kształtowania się rodzaju ludzkiego i co czyni go podobnym do nas. 

6. Dinozaury i świat prehistorii.  Tom 14 [DVD] / scenariusz Kate Bartlett ; reżyseria Tim Haines. - Warszawa : 

Edipresse Polska, [2011]. DVD 2239 

Płyta zawiera: Triumf bestii (Jak ssaki przejęły władzę od wielkich gadów i przeobraziły się w jedne 

z  najwspanialszych istot na Ziemi) (50 min) ; Bestie w nas (Ewolucja człowieka) (50 min). 

7. Homo sapiens [DVD] / scenariusz Yves Coopens ; reżyseria Jaques Malaterre, Chip Proser. - Łódź : Wytwórnia 

Pomocy Dydaktycznych, [2010]. DVD 3287 

400 000 lat temu pojawił się na Ziemi pierwszy reprezentant naszego gatunku - HOMO SAPIENS. Film obejmuje okres 

400 000 do 12 000 lat przed naszą erą i jest niezwykłą podróżą do źródeł gatunku ludzkiego. Każda z części pokazuje 

jeden z wielkich momentów, który był kamieniem milowym w swoim czasie. 



4 
 

8. Ludzkość - historia nas wszystkich [DVD] = Mankind - The Story of All of Us / reżyseria Nick Brown, Dan 

Clinton. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2016. DVD 3011 

Płyta zawiera: 1.Narodziny gatunku ludzkiego (44 min) ; 2.Egipt, Spartanie, Ateny, Chiny (44 min) ; 3.Chrześcijanizm 

34 r.n.e. (44 min) ; 4.Rzym, Arabowie, Wikingowie (44 min). 

9. Przodkowie człowieka [DVD] / scenariusz i reżyseria Susannah Ward. - Wielka Brytania : FremantleMedia, ; 

Warszawa : Amercom, 200? DVD 1812 

Autorzy szóstego odcinka serii "Świat bez tajemnic", zatytułowanego "Przodkowie człowieka", zabiorą nas w podroż 

w poszukiwaniu przodków rodzaju ludzkiego. W filmie znajdziemy m.in. odpowiedzi na pytania : Jakie zwierzę jest 

najstarszym krewniakiem? Jaki gatunek małpy możemy nazwać naszym protoplastą? 

10. Narodziny człowieka [DVD] = The Rise of Man / reżyseria Michael Barbeau. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2008]. DVD 2278 

Film składa się z dwóch części i przedstawia 8000 lat historii człowieka. 

11. Odyseja gatunku ludzkiego [DVD] : Neandertalczyk i człowiek współczesny / scenariusz Herve Dresen, 

Jacques Dubuisson, Michel Fessler ; realizacja Jacques Malaterre. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

[200?]. DVD 290 

Etapy rozwoju gatunku ludzkiego. 

 

 

STAROŻYTNOŚĆ 
 

1. Aleksander Wielki [DVD] / scenariusz Kate Youngdahl ; reżyseria Robert Marshall. - Wielka Brytania : 

Discovery Communications, 1996. ZCD 203  

Film pokazuje jak Aleksander Wielki zbudował największe imperium starożytnego świata. 

2. Aleksander Wielki [DVD] : bez tajemnic = The Real Alexander The Great / scenariusz Sean Knight. - 

Warszawa : Amercom, [2008]. DVD 1433 

Prawdziwa historia człowieka, który zbudował największe imperium w dziejach ziemi. twórcy filmu postanowili 

przedstawić z nowej perspektywy i za pomocą najnowocześniejszych technik komputerowych dlaczego młody 

Aleksander zdecydował się wyruszyć na podbój świata, oraz jakimi motywami kierował się gdy plądrował miasta, 

niszczył armie i obalał dynastie? Film przedstawia legendę człowieka, który po śmierci w wieku 33 lat czczony był jak 

bóstwo. 

3. Bitwy starożytności [DVD] / reżyseria David Padrusch. - Łódź :  Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2015. 

DVD 2674 

Płyta zawiera: Hannibal - niszczyciel (44 min) ; Cezar - wielkie oblężenie (44 min) ; Aleksander - bóg wojny (44 min). 

4. Bitwy starożytności [DVD] / reżyseria David Padrusch. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2015. 

DVD 2675 

Płyta zawiera: Sądny dzień pod Maratonem (44 min) ; Mojżesz - śmiertelny pościg (44 min) ; David pokonał Olbrzyma 

(44 min) ; Ramzes - bitwa rydwanów (45 min). 
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5. Był sobie człowiek [DVD] / scenariusz i realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

[200?]. DVD 285 

Zawiera mi.in. odcinki: Żyzne doliny (25 min) ; Egipt, Indie, Babilonia, Asyria, pierwsze cesarstwa (26 min) ; Czasy 

Peryklesa (26 min) ; Pax Romana (26 min). 

6. Celtowie [DVD] = Lost treasures of the ancient world: The Celts / scenariusz David Manson. - Warszawa : 

Amercom, 2010. DVD 3416 

Film prezentuje historię i kulturę północnoeuropejskich Celtów. Odbędziemy podróż przez ruiny i zobaczymy 

rekonstrukcję celtyckiej osady. Poznajemy ich pogańskie wierzenia, sztukę i technikę wojenną. 

7. Cesarstwo rzymskie [DVD] : z dziejów Cesarstwa Rzymskiego = The Roman Empire / scenariusz Margaret 

Koval ; reżyseria  Margaret Koval, Lyn Goldfarb. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2010]. DVD 

2283 

Płyta zawiera: Od chaosu do porządku - cesarz August (u progu 1. w. n.e Rzym rządził światem, do władzy doszli 

dyktatorzy. Rzym rozciągał się od Brytanii do północnego Egiptu. Obejmował setki języków i religii. Na jego obszarze 

powstała zachodnia cywilizacja. Rzym stał się pierwszym supermocarstwem w dziejach. Porządek wprowadził cesarz 

Augustyn, działali Owidiusz i Neron, Seneka i Kaligula) (54 min) ; Lata próby (w 14. roku n.e ludy Hiszpanii, Francji, 

Germanii, Brytanii, Syrii, Egiptu, północnej części Afryki stanowiły części Rzymu. Wyrokiem Poncjusza Piłata zostaje 

ukrzyżowany Jezus) (55 min) ; 3.Nadchodzą zmiany (surowe prawo za czasów Nerona, rządy Agrypiny, nauczanie 

Pawła o życiu wiecznym) (53 min) ; 4.Lata wstrząsów (gladiatorzy, niewolnicy, wybuch Wezuwiusza) (55 min). 

8. Co wiedzieli starożytni [DVD] / scenariusz  i realizacja Heike G. Wells. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2008]. DVD 2280 

Zawiera filmy o wynalazkach starożytności: Co wiedzieli starożytni: Rzymianie (Podróż w czasie do czasów rzymskich ; 

W jaki sposób wynalazki pomagały mieszkańcom imperium w codziennym życiu) (47 min) ; Co wiedzieli starożytni: 

Japończycy (Japończycy - naród wyjątkowo przywiązany do tradycji, z powodzeniem utrzymujący więź z przeszłością ; 

Program jest próbą wyjaśnienia cudu gospodarczego współczesnej Japonii) (45 min). 

9. Dawni wojownicy [DVD] / scenariusz  i reżyseria Peter Nicholson, Phil Grabsky. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [200?]. DVD 281 

Płyta zawiera: Macedończycy (23 min) ; Janczarzy (25 min) ; Hunowie (26 min) ; Samurajowie (22 min) ; Shaolin (24 

min) ; Normanowie (24 min). 

10. Historia 2 [DVD] / realizacja Mieczysław Wiesiołek, Leszek Skrzydło, Sylwester Kiełbiewski [et al.]. - 

Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1152 

Zawiera: Sztuka starożytnego Egiptu (9 min) ; Sztuka Mezopotamii (10 min) ; Grecja archaiczna (19 min) ; Sztuka 

starożytnej Grecji (24 min) ; Obrzędy starożytnej Grecji (17 min) ; Architektura starożytnej Grecji (11 min) ; Sztuka 

starożytnego Egiptu (15 min). 

11. Historia Chin i Japonii [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2015. DVD 2673 

Płyta zawiera m.in.: Co wiedzieli starożytni Chińczycy / realiz. Jack Turner (45 min) ; Skarby przeszłości - wielki smok 

(Wielki Mur W Chinach) / reż. Keizo Ogata [et al.] (26 min) ; Historia Cesarstwa Japońskiego / scen. Stewart Binns (43 

min). 

12. Imperia - Grecy [DVD] : tygiel cywilizacji = Empires / scenariusz i reżyseria Cassian Harrison. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2010]. DVD 2282 

Płyta zawiera: Rewolucja rok 508 p.n.e. (Opowieść o wybitnych osobowościach. O powstaniu i upadku cywilizacji, 

która zmieniła świat. Grecy, wspaniali, butni, mężni i wytrwali, to oni kładli podwaliny cywilizacji zachodniej, tworzyli 

nauki przyrodnicze, politykę, filozofię, literaturę i teatr. Ich sztuka i architektura jest dla nas wzorem) (55 min) ; Złoty 

wiek rok 490 p.n.e. : rewolucja która zmienia świat (Pierwsza w dziejach demokracja, wojny z Imperium Perskim, 
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Temistokles i Perykles) (55 min) ; Ateny (Pierwsza demokracja w dziejach świata, największe miasto starożytności, 

serce imperium morskiego, imperium umysłu - Perykles i Sokrates) (55 min). 

13. Kartagina [DVD] = Lost treasures of the ancient world: Carthage / scenariusz David Manson. - Warszawa : 

Amercom, 2010. DVD 3413 

Kartagina to jedno z najbardziej fascynujących miast świata, którego historia obejmuje ponad 1500 lat. Film zabiera 

widzów w podróż w czasie, przedstawiając losy Kartaginy od momentu jej założenia do jej upadku, czyli przejęcia 

przez muzułmanów w roku 697. Poznajemy najpierw Kartaginę jako miasto rzymskie, a później fenickie, odkrywamy 

jej potęgę i piękno architektury oraz burzliwą historię wojen punickich i kolejnych najazdów. 

14. Ludzkość - historia nas wszystkich [DVD] = Mankind - The Story of All of Us / reżyseria Nick Brown, Dan 

Clinton. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2016. DVD 2758 

Płyta zawiera m.in.: Egipt, Spartanie, Ateny, Chiny (44 min) ; 3.Chrześcijanizm 34 r. n.e. (44 min) ; 4.Rzym, Arabowie, 

Wikingowie (44 min). 

15. Metropolia [DVD] = Metropolis / reżyseria Hannes Schuler, Manfred Baur. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, 2008. DVD 3013 

Płyta zawiera: Ateny - rządy ludu (47 min) ; Rzym - historia serca imperium (46 min) ; Kartagina - potęga miast (46 

min). 

16. Metropolie [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 3014 

Płyta zawiera: Rzymskie Koloseum / reż. James Yonger ; zdj. Tom Murphy [et al.] ; muz. Mark Leggett (45 min) ;              

Aleksandria - ośrodek nauki / reż. Hannes Schuler, Manfred Baur ; zdj. Rainer Hartman [et al.] ; muz. Xavier 

Zimmermann (46 min) ; Persepolis - zaginione światy / scen. Jeremy Evans , zdj. Christoher Titus King ; muz. Steven 

Faux (46 min). 

17. Narodziny imperium Majów [DVD] = Dawn of the Maya / scenariusz i reżyseria  Graham Townsley. - 

Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, 2006. DVD 1437 

Film odkrywa tajemnicę historii cywilizacji starożytnych Majów. Poznajemy liczne tajemnice dynamicznego rozwoju 

miast Majów, potęgi władców i wspaniałych piramid, powstałych jeszcze przed Chrystusem. Film pokazuje starożytne 

grobowce, jak też najstarsze malowidła ścienne Majów. Oglądamy niezwykłą wyprawę naukowców w głąb dżungli, 

mającą na celu poznanie zagadki początków Majów. 

18. Pierwszy cesarz [DVD] : człowiek, który stworzył Chiny = The First Emperor : The man who made China / 

scenariusz  i reżyseria Nic Young. - Wrocław : Studio "Printel", cop.2008. DVD 1473 

Fabularyzowany dokument o Qin Shi Huangdi, pierwszym władcy zjednoczonych Chin w latach 221-210 p.n.e. 

Zasłynął jako wielki wojownik, okrutny tyran, budowniczy Wielkiego Muru. Zmarł mając 50 lat, a miejsce jego 

pochówku stanowi do dziś zagadkę. 

19. Planeta Egipt [DVD] = Planet Egypt / reżyseria Stephan Koester, Daniel Gerlach. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2014]. DVD 2281 

Egipt, to fascynująca, tętniąca życiem cywilizacja, przetrwała 3000 lat wojen i pokojów. Egipcjanie wybudowali 

wielkie miasta i imponujące pomniki. Stworzyli podstawy współczesnej matematyki i techniki. Niesamowite 

dziedzictwo przetrwało do dziś. 

Płyta zawiera: 1.Narodziny imperium (48 min) ; 2.Wojny faraonów (48 min) ; 3.Świątynie władzy (48 min) ; 

4.Pragnienie nieśmiertelności (48 min). 

20. Pompeje [DVD] = Lost treasures of the ancient world: Pompeii / scenariusz Nikki Ford ; reżyseria Bob 

Carruthers. - Warszawa : %b Amercom, %c 2010. DVD 3414 
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Jak doszło do zniszczenia Pompejów i sąsiedniego Herkulanum? Badacze spróbują zrekonstruować plan miasta 

i przyjrzą się codziennemu życiu, jakie toczyło się w Pompejach. 

21. Potęga i upadek Spartan [DVD] = Rise and fall of the Spartans / scenariusz Susan Michaels, William Neal ; 

reżyseria Richard L. Schmidt. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. DVD 3288 

Płyta zawiera: Kodeks honorowy, cz. 1 (Budzili szacunek i trwogę. starożytni żołnierze byli wynalazcami obozów dla 

rekrutów, ataku frontalnego, szkół państwowych, trybu życia i ideału piękna, które i dziś określamy jako spartańskie) 

; Kodeks honorowy, cz. 2 (Termopile, Salamina, Plataje). 

22. Sekrety archeologii [DVD] / scenariusz Robert Yuhas ; reżyseria Pier Danio Forni, Roberto Mezzabotta ; 

realizacja Pier Danio Forni, Robert Yuhas. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. DVD 933 

Zawiera: Dziedzictwo cywilizacji łacińskiej w Europie Zachodniej (tereny dzisiejszej Hiszpanii i Francji w III wieku 

naszej ery ; wpływy antyczne kultury rzymskiej) (24 min) ; Miasta morza i wiatru (olśniewające miasta w Trypolitanii 

nad Morzem Śródziemnym w północnej Afryce 1-3 w. n.e.) (26 min) ; Tajemnice Wyspy Minosa (Morze Śródziemne, 

Kreta w 15 w. p.n.e. ; kultura egejska) (27 min) ; Fascynujące ośrodki hellenizmu (Morze Śródziemne, Turcja 2 w. 

p.n.e ; kultura hellenistyczna) (25 min) ; Greckie dziedzictwo na Sycylii (Morze Śródziemne, Sycylia 4 w. p.n.e. ; 

kultura grecka) (24 min) ; Antyczne miasta Jonii (Azja Mniejsza, 2 w. p.n.e., kultura grecka na wschodzie) (24 min) ; 

Mykeńska cywilizacja herosów (Basen Morza Śródziemnego w 3 i 2 tysiącleciu p.n.e. ; kultura egejska) (22 min). 

23. Sekrety faraonów [DVD] = Sekrets of the Pharaohs / scenariusz James Barrat, Brian Breger, Eleanor Grant [et 

al.] ; realizacja Christine Weber.- Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, 2006. DVD 1440 

National Geographic odkrywa tajemnice egipskich piramid – gigantycznych budowli, które powstały 45 wieków 

temu. Wraz z ekipą archeologów odkryjemy ślady miasta, niegdyś zaopatrującego w żywność tysiące robotników 

wznoszących piramidy. Zobaczymy dawnych władców Egiptu i poznamy sekrety mumifikacji, asystując przy 

balsamowaniu ciała. 

24. Spartanie [DVD] / reżyseria Tim Kirby. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200?]. DVD 276 

Powstanie, rozwój i upadek Sparty. 

Starożytne cywilizacje [DVD] / realizacja Ruth Wood, Vanessa Tovell. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

[200?]. DVD 271 

Płyta zawiera: Brytowie (47 min) ; Wikingowie (47 min) ; Celtowie (45 min). 

25. Starożytne cywilizacje [DVD] / realizacja Jenny Dempster, Lara Lowe. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych,[200?]. DVD 273 

Płyta zawiera: Samurajowie (48 min) ; Chiny (48 min). 

26. Starożytne cywilizacje [DVD] / realizacja Ruth Wood, Vanessa Tovell. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [200?]. DVD 272 

Płyta zawiera filmy zrealizowane w oparciu o wykopaliska, zachowane budowle, mozaiki, malowidła i in. zabytki 

kultury, wypowiedzi historyków, zdjęcia współczesne oraz symulacje komputerowe (np. pierwotny wygląd budowli) 

i krótkie fabularyzowane rekonstrukcje przedstawiające życie mieszkańców: 

Starożytny Egipt (46 min) ; Starożytny Rzym (46 min) ; Starożytna Grecja (46 min). 

27. Starożytna Jerozolima [DVD] = Lost treasures of the ancient world: Jerusalem / scenariusz David Manson, 

Richard Andrews. - Warszawa : Amercom, 2010. DVD 3404 

Jerozolima, stolica współczesnego Izraela. Święte miasto trzech wielkich religii. Dla żydów to miasto Wzgórza 

Świątynnego, miejsce najświętsze ze świętych. Muzułmanie wierzą, że stąd Mahomet wstąpił do nieba. Dla 

chrześcijan Jerozolima jest miastem ukrzyżowania Chrystusa i jego zmartwychwstania. Do dziś przedstawicieli tych 

wielkich religii dzieli wiele sporów politycznych i terytorialnych. 
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28. Starożytny Egipt [DVD] = Lost treasures of the ancient world: Egypt / scenariusz David Manson ; reżyseria 

Bob Carruthers. - Warszawa : Amercom, 2010. DVD 3403 

Starożytna cywilizacja Egiptu przetrwała 3500 lat. Istniejące w tym czasie starożytne kultury zachodniej Azji pod 

względem stopnia rozwoju przewyższały Egipt, ale właśnie w dorzeczu przecinającego piaski pustyni Nilu powstało 

pierwsze potężne państwo narodowe. Pozostały po nim zdumiewające zabytki kultury materialnej i duchowej. 

Wpływ cywilizacji egipskiej zaznaczył się w krajach basenu Morza Śródziemnego, a także na dalej położonych 

terenach Europy. Będące przedmiotem badań archeologów zabytki tej kultury dostarczają wiele informacji, jednak 

wciąż gruzy grobowców i świątyń kryją w sobie wiele niewyjaśnionych tajemnic. 

29. Strażnik wieków [DVD] / reżyseria Lisa Bourgoujian. - Warszawa : GM Distribution, [2007]. DVD 653 

Tajemnice dotyczące gigantycznej rzeźby Wielkiego Sfinksa - symbolu tajemnic, strażnika grobów faraonów. Czyją 

twarz przedstawia Sfinks? Kim byli jego tajemniczy twórcy? Czy wnętrze rzeźby kryje komnatę, zawierającą wiedzę 

starożytnych?. 

30. Stepowi jeźdźcy śmierci [DVD] : Hunowie podbijają Europę / scenariusz i reżyseria Jens-Peter Behrend, Eike 

Schmitz. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200?]. DVD 277 

Historia, kultura i życie Hunów dzisiaj. Podboje Hunów pod wodzą Attyli. 

31. Tajemnice Biblii [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. DVD 938 

Zawiera serię dokumentalną, która na nowo ukazuje słynne biblijne wydarzenia i pomaga je zrozumieć. 

Apokalipsa / scen. Gary Parker, Jesse Evans ; reż. Michael S. Ojeda ; zdj. Michael S. Ojeda, B. Michael Nielson, Peter 

Krajewski ; muz. Ramon Balcazar (47 min) ; Jezus - inne spojrzenie / reż. Patrick McGrady ; zdj. Mike Coles, Ofir 

Maradov, Geoff Dudley (48 min) ; Rywale Jezusa / scen. Kathryn Christy, Jesse Evans ; reż. Michael S. Ojeda ; zdj. 

Michael S. Ojeda, B. Michael Nielson, Peter Krajewski ; muz. Ramon Balcazar (47 min). 

32. Tajemnice zaginionych imperiów [DVD] / scenariusz Jonathan Hill, James Simister ; reżyseria Chris Gormlie. - 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200?]. DVD 274 

Płyta zawiera: Pierwsze cywilizacje (47 min) ; Pierwsze kontakty handlowe (46 min) ; Pierwsze religie (47 min) ; 

Pierwsze armie (47 min). 

33. Tajemnice zaginionych imperiów [DVD] / scenariusz Gunther Klein, Jonathan Hill, James Simister ; reżyseria 

Gunther Klein, Chris Gormlie. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200?]. DVD 275 

Płyta zawiera: Tajemnica Babilonu - Nabuhodonozor (47 min) ; Pierwsze miasta (47 min).  

34. Tajemnicza mumia [DVD] = Mystery Mummy / scenariusz i realizacja Clare Nolan. - Warszawa : 

Wydawnictwo G+J RBA, 2008. DVD 1454 

National Geographic analizuje sprzeczne hipotezy dotyczące 3500-letniej mumii bez imienia, bez tożsamości. Krok po 

kroku pokaże, w jaki sposób najnowsze teorie naukowe rzucają więcej światła na ten zaskakujący przypadek. 

Troja [DVD] : w poszukiwaniu prawdy = Troy - Myth or Reality? / scenariusz Steve Gillham. - Warszawa : Amercom , 

[2008]. DVD 1435 

Film pokazuje ile prawdy kryje jedna z największych epopei starożytności - "Iliada" Homera. Odkrycia archeologów: 

Heinricha Schliemanna i Franka Calverta, którzy tropiąc homerowe opisy odnaleźli szczątki legendarnej Troi, pokazują 

ile prawdy a ile fikcji zawiera historia o oblężeniu Troi będąca połączeniem mitów i legend. 

35. Wielkie epoki sztuki europejskiej [DVD] / realizacja Gaby Imhof-Weber. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2006]. DVD 343 

Zawiera: Sztuka starożytnych Greków (53 min) ; Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska (53 min) ; Sztuka 

romańska (55 min). 
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36. Wojna Trojańska około 1200 p.n.e. [DVD] = Trojan Wars. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. DVD 1817 

Płyta zawiera filmy: Cz. I Potęga i upadek Spartan / scen. Susan Michaels ; reż. Richard L. Schmidt ; zdj. Van Carlson ; 

muz. Andrew Powell (90 min) ; Cz. II Potęga i upadek Spartan / scen. William Neal ; reż. Richard L.Schmidt ; zdj. Van 

Carlson ; muz. Andrew Powell (90 min) ; Tajemnice Starożytności / real. David M.Frank ; muz. Vaughn Johnson (46 

min) ; Złoto starożytnej Troi / reż. i real. Tom Jennings (46 min). 

37. Wojny rzymskie i Juliusz Cezar 300 p.n.e.- 410 [DVD] = Roman Battles and Julius Caesar.- Warszawa : 

Imperial CinePix,[2010?]. DVD 1828 

Juliusz Cezar jest jednym z najbardziej znanych rzymskich wodzów. Pełnię władzy zdobył dzięki swym wytrawnym 

i wiernym żołnierzom, z którymi po wieloletnich bojach wkroczył triumfalnie do Rzymu. Trzynasta część z kolekcji 

"Wojny, Które Zmieniły Świat" zawierająca dwa filmy prezentujące opowieść o najsłynniejszym dyktatorze 

starożytności i rzymskich żołnierzach, siejących postrach w całym ówczesnym świecie. 

38. Wynalazki Starożytnych Chin [DVD] / reżyseria Christopher Jones. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2008]. DVD 937 

Osiągnięcia cywilizacyjne Starożytnych Chin: pług, siewnik, taczka, pompa łańcuchowa z czerpakami, kanały, śluzy 

kanałowe, mosty, alkohol, składany parasol, wczesne wersje piłki nożnej i golfa, strzemiona, szachy, latawce, 

spadochron, balon, wirnik-śmigło, siatka geograficzna, detektor wstrząsów (poprzednik sejsmografów), brązowe tzw. 

magiczne zwierciadła, tzw. tryskające misy, kompas magnetyczny, drogomierz, nowatorskie metody podróżowania - 

napędzane wiatrem pojazdu, Techniki żeglarskie - żagle, ster, podzielone kadłuby statków, miotacze ognia, rakiety 

wieloczłonowe. 

39. Wyprawa Aleksandra Wielkiego 334-323 p.n.e. [DVD] : prawdziwa historia Aleksandra Wielkiego = The 

Battles of Alexander the Great : The True Story of Alexander the Great / scenariusz  i reżyseria Jim Lindsay. - 

Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. DVD 1823 

Aleksander Wielki, który otrzymywał nauki od samego Arystotelesa, został królem Macedonii mając zaledwie 20 lat. 

Dwa lata później przeprawił się ze swoim wojskiem przez Hellespont i rozpoczął szaleńczą wyprawę przez ówczesny 

świat. Po wielu krwawych bitwach pokonał króla perskiego Dariusza III i zajął jego rozległe imperium. Dowiódł, iż na 

polu bitwy jest nie tylko odważnym wojownikiem, ale także zdolnym strategiem. "Prawdziwa historia Aleksandra 

Wielkiego" przybliża tę niezwykłą postać, a dzięki komputerowym animacjom umieszcza nas w samym centrum 

tamtych wydarzeń. 

40. Zaginiona Atlantyda [DVD] = Atlantis: The Lost Civilization / reżyseria Marshall Flaum.- Warszawa : 

Amercom, 2010. DVD 3406 

Odkąd blisko 2,5 tysiąca lat temu grecki filozof Platon głosił istnienie- w odległej juz wówczas przeszłości - 

zaginionego, wspaniałego lądu o nazwie Atlantyda, archeolodzy i historycy toczą niekończący się spór o prawdziwość 

tego przekazu. 

41. Zaginione cywilizacje [DVD] / %c realizacja Ian Duncan ; reżyseria Steve Eder, Peter May, Chip Duncan [et 

al.]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200?]. DVD 279 

Płyta zawiera: Rzym - najwspanialsze z imperiów (48 min) ; Grecja - kraj igrzysk i boskich igraszek (32 min) ;                  

Inkowie - sekrety przodków (49 min) ; Afryka - kontynent bez historii (34 min).  

42. Zaginione skarby starożytności - Aztekowie i Majowie [DVD] / scenariusz Judith Underhill ; reżyseria Bob 

Carruthers. - Warszawa : GM Distribution, [2007]. DVD 643 

Wielkie miasta tajemniczych indiańskich cywilizacji Majów i Azteków wciąż skrywają liczne skarby. Zarówno takie, 

które wykonano ze złota i srebra, budzącego niegdyś tak wielkie pożądanie w sercach hiszpańskich konkwistadorów, 

jak i te mniej wymierne, lecz równie cenne, w postaci zapisów, rzeźb i monumentalnych budowli. Niezwykłe piramidy 

są niemymi świadkami historii liczącej tysiące lat - historii, w której nadal wiele tajemnic czeka na wyjaśnienie 

i swoich odkrywców.  
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43. Zaginione skarby starożytności [DVD] : Indie = Lost treasures of the ancient world: India / scenariusz David 

Manson. - Warszawa : Amercom, 2010. DVD 3410 

Cywilizacja starożytnych Indii rozwijała się przez ponad trzy tysiące lat. Swoim zasięgiem obejmowała obszar ponad 

miliona kilometrów kwadratowych. Rozpoczęła ją około 2500 r. p.n.e. Kultura Indusu (Harappa), a zakończył okres 

panowania Guptów (VI w. n.e.) - ostatniej z wielkich dynastii indyjskich. W późniejszych wiekach tereny te podlegały 

wpływom arabskim, rozwijał się hinduizm, dźinizm i buddyzm. Cywilizacja te pozostawiła po sobie wspaniałe 

arcydzieła, które fascynują do dziś. 

44. Zaginione skarby starożytności [DVD] : Japonia = Lost treasures of the ancient world: Japan / %c scenariusz 

Judith Underhill ; reżyseria Bob Carruthers. - Warszawa : Amercom, 2010. DVD 3409 

Pierwsze historyczne wzmianki o Kraju Wschodzącego Słońca pochodzą z Chin z 57 r. n.e. W tamtych czasach Chiny 

odgrywały w Azji dominującą rolę. To one określały standardy rozwoju i dlatego w Japonii pojawił się buddyzm. 

zaczęły powstawać drewniane świątynie. Kolejne panujące dynastie wznosiły nowe budowle, wzbogacając japońską 

sztukę i architekturę. Wiele z nich nie przetrwało czasu. Najstarszą zachowaną jest świątynia Horyuji w Nara. 

45. Zagubione skarby starożytności [DVD]: Starożytna Grecja = Lost Tresures of the Ancient World / scenariusz 

Dave Manson ; reżyseria Bob Carruthers. - Warszawa : Amercom, 200? DVD 1434 

Historia Starożytnej Grecji: powstanie państw - miast (Polis) ; wierzenia starożytnych Greków ; ustrój ateński ; wojny 

grecko - perskie: bitwa pod Maratonem, bitwy pod Termopilami i Salaminą, bitwa pod Platejami ; epoka klasyczna ; 

sztuka starożytnej Grecji ; Sparta - ustrój, życie społeczne ; II wojna peloponeska ; Starożytne Igrzyska Olimpijskie ; 

teatr grecki ; wielcy filozofowie (Socrates, Platon, Arystoteles) ; przejęcie panowania nad światem greckim przez 

Macedonię - czasy Filipa II Macedońskiego i Aleksandra Wielkiego ; spuścizna Starożytnej Grecji. 

 

 

ŚREDNIOWIECZE 
 

1. Barbarzyńcy 433-1241 [DVD] = Barbarians. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. DVD 1820 

Płyta zawiera filmy: 1.Mongołowie / scen. Kate Youngdahl ; reż. Robert Gordner ; zdj. Nic Gardner ; muz. Michael 

Richard Plowman (45 min) ; 2.Hunowie / scen. Jonathan Grupper, Steve Zorn ; reż. Robert Gardner ; zdj. Nic Gardner 

; muz. Michael Richard Plowman (45 min). 

2. Byli sobie podróżnicy. DVD 1 [DVD] = Il Etait Une Fois... Les Explorateurs / scenariusz i realizacja Albert 

Barille, Gilbert Barille. - Warszawa : Hippocampus, cop. 2011. DVD 2931 

Płyta zawiera m.in.  odcinki : Wikingowie - niezwykli żeglarze ; Jak powstało imperium Dżyngis-chana. 

3. Byli sobie podróżnicy. DVD 2 [DVD] =  Il Etait Une Fois... Les Explorateurs / scenariusz i realizacja Albert 

Barille, Gilbert Barille. - Warszawa : Hippocampus, cop. 2011. DVD 2932 

Płyta zawiera mi.in. odcinki: Śladami Marco Polo ; Jak powstała chińska flota ; Vasco da Gama - w drodze do Indii ; 

Jak powstała poczta. 

4. Był sobie człowiek [DVD] / scenariusz i realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

[200?]. DVD 282 

Zawiera odcinki: W imię Allaha (25 min) ; Karolingowie (26 min) ; Wiek Wikingów (27 min) ; Budowniczowie katedr 

(27 min) ; Podróże - Marko Polo (27 min) ; Wojna stuletnia (26 min). 
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5. Człowiek średniowiecza [DVD] = Inside the Medieval Mind / scenariusz Robert Bartlett ; reżyseria Richard 

Parkin [et al.]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2013]. DVD 2129 

Jeden z największych współczesnych mediewistów, profesor Robert Bartlett z Uniwersytetu św. Andrzeja 

w Edynburgu bada intelektualny pejzaż średniowiecznej Europy. Przedstawia sposób postrzegania świata przez 

ówczesnych ludzi. Stara się zrozumieć zachowania związane z ich życiem seksualnym. Wnika w relacje rodzinne. 

Analizuje specyficzną duchowość oraz system klasowy panujący w tamtejszym społeczeństwie. Dochodzi do 

wniosków, które mogą zaskoczyć niejednego z widzów. Otóż zdaniem profesora pod wieloma względami ludzie 

średniowiecza byli bardzo podobni do nas. 

Płyta zawiera: Władza (59 min) ; Wiara (57 min) ; Sex ( 58 min) ; Wiedza (58 min). 

6. Dzieje kultury polskiej [DVD] / scenariusz Rafał Grupiński, Magdalena Gochewicz, Filip Kaczmarek ; reżyseria 

Mariusz Malec.- Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007]. DVD 548 

Płyta zawiera: Narodziny (wiek X) (54 min) ; Zakony i cywilizacja (wiek XII) (54 min) ; Jeden wspólny świat (wiek XIV) 

(52 min). 

7. Dzieje kultury polskiej [DVD] / scenariusz i reżyseria Jan Jakub Kolski, Leszek Skrzydło. - Łódź : Wytwórnia 

Pomocy Dydaktycznych, [2007]. DVD 546 

Płyta zawiera: Słowiański świt (49 min) ; Korona pierwszych Piastów (53 min) ; Krzywousty i jego synowie (51 min). 

8. Dzieje kultury polskiej [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 3015 

Koniec dynastii 1370 r. - W kraju trwała walka o koronę, prowadzona przez Władysława Łokietka. Zajęcie Gdańska 

przez Krzyżaków stało się przyczyną zajęcia przez nich całego Pomorza Gdańskiego i odepchnięcia Polski od Bałtyku 

na całe półtora wieku. W Krakowie wybuchł przeciw Łokietkowi bunt niemieckiego wójta Alberta, który jednak 

szybko stłumiono. W roku 1320 nastąpiła koronacja Władysława Łokietka, stanowiąc koniec rozbicia dzielnicowego 

Polski. Narasta również konflikt Polski z Zakonem Krzyżackim, czego wynikiem jest zwycięska bitwa Płowcami. 

Po śmierci króla rządy obejmuje jego syn Kazimierz Wielki. Następują lata spokoju, szybkiego wzrostu gospodarczego 

i kulturalnego. Powstają liczne fundacje królewskie. 

Jagiellonowie. Cz. 1, 1370-1434 - Historia państwa Polskiego za panowania drugiej z kolei dynastii panującej - 

Jagiellonów. Jej założyciel Władysław Jagiełło uznawany jest za jednego z najwybitniejszych władców polskich. 

Od czasu powołania na tron polski, Jagiełło gros czasu i sił poświęcał sprawom Polski. Poprzez rozsądny kompromis 

potrafił zneutralizować separatyzm litewsko-ruski oraz ułożyć się z bratem stryjecznym i początkowo rywalem - 

Witoldem, czyniąc z niego lojalnego i cennego współpracownika. W życiu osobistym bezpośredni i prosty. Wielki 

autor i zwycięzca spod Grunwaldu, gdzie złamana została potęga Zakonu Krzyżackiego w 1410 roku. Pozostawił 

po sobie Władysław Jagiełło związek dwóch państw jeszcze niespójny, ale zaliczający się do pierwszych potęg Europy. 

Od niego bierze początek dynastia Jagiellonów, z której panowaniem związane są czasy największej świetności 

Korony Królestwa Polskiego. 

9. Dzieje kultury polskiej [DVD] / scenariusz i reżyseria Andrzej Sapija. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2007]. DVD 549 

Płyta zawiera m.in.: Jagiellonowie : cz.2 : 1444-1492 (60 min). 

10. Habit i zbroja [DVD] / scenariusz Jan Wróbel, Paweł Pitera ; reżyseria Paweł Pitera. - Warszawa : Agora, 

2018. DVD 3441 

Film przedstawia dzieje Państwa Zakonnego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów jak gigantyczną grę strategiczną, 

w której konkurują ze sobą różne wartości cywilizacyjne i ścierają emocje aktorów historii. Scenariusz obejmuje 300 

lat, od XII do XVI wieku. Pokazuje powstanie Zakonu NMP Domu Niemieckiego w Palestynie, a następnie kolonizację 

ziem pruskich nad Bałtykiem i budowę Państwa Zakonnego oraz okres jego prosperity. Dalej film przedstawia wielką 

wojnę Zakonu z Rzeczpospolitą w XV wieku, w tym bitwę pod Grunwaldem (1410). Historię kończy likwidacja 
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Państwa Zakonnego na mocy II Pokoju Toruńskiego (1466) i akces jego mieszkańców do Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów w tzw. Hołdzie Pruskim. 

11. Historia 1 [DVD]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1151 

Płyta zawiera mi.in. : Kultura rycerska w Średniowieczu / scen. Mieczysław Kumorek, Henryk Rewkiewicz ; reż. 

Henryk Rewkiewicz ; zdj. Grzegorz Lachman (Zachowany materiał ikonograficzny pozwala poznać specyficzną 

obyczajowość i barwną obrzędowość epoki średniowiecznej) (18 min) ; W średniowiecznym Krakowie / scen.  

Mieczysław Kumorek, Henryk Rewkiewicz ; reż. Henryk Rewkiewicz ; zdj. Grzegorz Lachman (W oparciu o materiał 

ikonograficzny poznajemy plan zabudowy ówczesnej stolicy, życie mieszkańców, narzędzia pracy, kulturę materialną) 

(17 min) ; Opowieść o Zamku Wawelskim /scen. Józef Lepiarczyk, Zbigniew Bochenek ; real. Zbigniew Bochenek ; zdj. 

Zbigniew Bochenek (Historia i współczesność Zamku Wawelskiego) (18 min). 

12. Historia 3 [DVD] / scenariusz i realizacja Stanisław Grabowski [et al.]. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1153 

Płyta zawiera: Gotyk - architektura (17 min) ; Gotyk - malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne (19 min) ; Świątynia 

Mariacka w Krakowie (18 min) ; Skarby Katedry Gnieźnieńskiej (16 min) ; Jak dawniej książki oprawiano (14 min) ;              

Z dziejów drukarstwa w Polsce - XV-XVI w. (10 min). 

13. Historia 9 [DVD] / scenariusz, reżyseria  i realizacja Edmund Zbigniew Szaniawski. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1159 

Płyta zawiera mi.in.: Dzieje zmagań Polski z Zakonem Krzyżackim (25 min). 

14. Historia 16 [DVD] / scenariusz Marek Stokowski ; reżyseria Sławomir Marcysiak, Krzysztof Okupski. - 

Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1167 

Płyta zawiera film : Malbork. Zamek Wielkich Mistrzów (31 min). 

15. Historia Polski [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007]. DVD 551 

Płyta zawiera m.in.: Zakon krzyżacki - Grunwald 1410 / real. Bogusław Wołoszański (35 min). 

16. Jedwabny szlak [DVD] = The Silk Road / scenariusz Neil Barrett ; reżyseria  James Barrat ; realizacja Graham 

Townsley, Neil Barrett. - Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, 200?. DVD 1443 

Opowieść o podróżnikach, którzy otworzyli Europejczykom drogę do Chin: Marco Polo, Sven Hedin. 

17. Język polski 3 [DVD] / scenariusz Jerzy Popiel-Popiołek [et al.] ; reżyseria Edward Czurko ; realizacja Jerzy 

Popiel-Popiołek [et al.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1175 

Płyta zawiera: Drzwi gnieźnieńskie (11 min) ; Kazania Gnieźnieńskie ("Kazania gnieźnieńskie" zapisane w XIV-

wiecznym Kodeksie - fragmenty) (3 min) ; Bulla Gnieźnieńska (Jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków języka 

polskiego - Bulla gnieźnieńska z 1136 r.) (5 min) ; Średniowieczne notacje muzyczne (Rozwój pisma nutowego na 

przestrzeni od XI do XVII wieku) (6 min) ; Jak dawniej książki oprawiano (14 min). 

18. Kod Templariuszy - krucjata tajemnic [DVD] / scenariusz Marcy Marzuki ; reżyseria Geoffrey Madeja. - 

Warszawa : GM Distribution, [2007]. DVD 647 

Przez blisko 200 lat templariusze byli najpotężniejszym zakonem rycerskim średniowiecznej Europy. Członkowie 

Zakonu Rycerzy Świątyni walczyli z niewiernymi, finansowali królów i prowadzili własną politykę. Ich bogactwa i 

potęga stały się w końcu przyczyną ich zagłady. Wielu rycerzy spalono na stosach, a zakon rozwiązano. Gdzie jednak 

podziały się legendarne skarby templariuszy? Co łączyło ich z Graalem? Czy niektórzy templariusze uniknęli zagłady, 

kryjąc się w Szkocji? Część tajemnic została wyjaśniona, ale na wiele pytań być może nigdy nie znajdziemy 

odpowiedzi. 
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19. Legenda Grunwaldu [DVD] / scenariusz Paweł Żmudzki ; reżyseria Mirosław Gronowski. Polskie Termopile / 

scenariusz  i reżyseria Leszek Wiśniewski. Uwikłany w historię : rzecz o Józefie Ignacym Kraszewskim / 

scenariusz  i realizacja Adam Kulik. - Warszawa: %b Edupress, %c 2012. DVD 2253 

 

20. Mroki średniowiecza [DVD] : Barbarzyńcy - niszczyciele historii / reżyseria Mark Elliott. - Łódź : Wytwórnia 

Pomocy Dydaktycznych, [200?]. DVD 278 

Niszczyciele cywilizacji: Hunowie, Wandalowie, Goci, Słowianie. 

21. Powtórka z historii [DVD] / realizacja Zofia Kunert [et al.]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

[200?]. DVD 280 

Płyta zawiera m.in.: Kazimierz Wielki (25 min) ; Czasy Bolesława (19 min) ; Władysław Jagiełło (30 min) ; Wacław II 

Czeski i Władysław Łokietek (19 min). 

22. Średniowiecze [DVD] = Il Medioevo / scenariusz Davide Rampin ; reżyseria Nicola Pittarello. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2010]. DVD 3285 

Płyta zawiera: Blaski i cienie - wiara, nauka, magia (54 min) ;  Wzdłuż drogi - miasta, kupcy, rzemieślnicy (54 min) ; 

Matka ziemia - osady, rytuały i tragedie (54 min). 

23. Średniowiecze [DVD] =  Il Medioevo / scenariusz Davide Rampin ; reżyseria Nicola Pittarello. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2010]. DVD 3286 

Płyta zawiera: Turnieje, rycerze, damy - cnoty rycerskie i miłość dworska (55 min) ; Zamki, warownie i oblężenia (55 

min) ; Myśl, kultura, strach (56 min). 

24. Średniowieczna Europa [DVD] = wychodzenie z mroku / scenariusz Christian Feyerabend, Judith Voelker ; 

reżyseria Christian Twente. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. DVD 3029 

Płyta zawiera: Część I - Chłopi i szlachta (29 min) ; Część II - Miasta i katedry (28 min). 

25. Tajemnica Anasazi [DVD] / scenariusz Ann Carroll ; reżyseria Graham Townsley. - Warszawa : GM 

Distribution, [2007]. DVD 641 

Imponujące kamienne budowle przyklejone do ścian Mesa Verde stanowią największą zagadkę południowo-

zachodniego obszaru Ameryki Północnej. Dlaczego w XIII w. Indianie Anasazi porzucili swoje wioski i osiedlili się na 

niedostępnych urwiskach? Co spowodowało, że kilkadziesiąt lat później odeszli stamtąd i wkrótce całkowicie zniknęli 

z kart historii? Josh Bernstein, poszukując odpowiedzi na te pytania, odbył podróż z Mesa Verde do odległych 

kanionów Utah. 

26. W poszukiwaniu Świętego Graala [DVD] = Quest for the Grail / scenariusz, reżyseria i realizacja Graham 

Townsley. - Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, 200?. DVD 1450 

Film o losach dwóch śmiertelników, których pragnieniem było poznać tajemnicę i moc Świętego Graala (Ryszard Lwie 

Serce, Otto Rahn). 

27. Wehikuł czasu [DVD] / scenariusz Halina Olczak-Moraczewska [et al.] ; reżyseria Mikołaj Haremski. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2013]. DVD 2127 

Płyta zawiera m.in.: Malbork (W filmie wykorzystano fragm. filmów: "Malbork", reż. Jan Riesser ; "Jagiellonowie, reż. 

Andrzej Sapija) (23 min) ; Skarby Aleksandra Brücknera (W programie wykorzystano fragm. filmów: "Skarby katedry 

gnieźnieńskiej i "Jak dawniej książki oprawiano", reż. Jerzy Popiel-Popiołek) (22 min) ; Królowa Jadwiga i jej 

odnowiona wszechnica (W filmie wykorzystano fragm. filmów: "Tajemnice rękopisów", reż. Jerzy Popiel-Popiołek ; 

"Dochodzić prawdy", reż. Zbigniew Bochenek ; "Królestwo bez korony", reż. Leszek Skrzydło) (21 min). 

28. Wehikuł czasu [DVD] / scenariusz Paweł Siedlik [et al.] ; reżyseria Mikołaj Haremski, Paweł Siedlik. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 200?. DVD 1638 
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Płyta zawiera mi.in. odcinki: Tajemnica pasiastej siekierki (18 min) ; Dzwon (22 min) ; Sylwestrowa rewia (Historia 

ubioru w Polsce od średniowiecza do XIX w.) (22 min) ; Władysław Łokietek (22 min) ; Królowa Jadwiga i jej 

odnowiona wszechnica (22 min). 

29. Wehikuł czasu [DVD] / scenariusz Czesław Białczyński [et al.] ; reżyseria Mikołaj Haremski, Paweł Siedlik. - 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 200? DVD 1637 

Płyta zawiera m.in. filmy:  Bolesław Śmiały i biskup Stanisław (22 min) ; Tajemniczy książę Bogusław X (22 min) ; Sąd 

nad Konradem Mazowieckim (22 min). 

30. Wikingowie [DVD] : najeźdźcy z Północy = Viking! The Norse Raiders / scenariusz Toby Groom. - Warszawa : 

Amercom, 2010. DVD 3415 

Pod koniec VIII wieku w Europie nastała epoka Wikingów. Przybysze ze Skandynawii świetnie władali bronią,                   

a ich atutem były zwrotne, sprawdzające się zarówno na otwartym morzu, jak i rzecznych płyciznach łodzie. 

Bezkarnie najeżdżali wybrzeża Brytanii i kontynentalnej Europy. Pragnęli pieniędzy i bogactw, a ponieważ te 

posiadały przede wszystkim klasztory, one pierwsze padały łupem grabieżców. 

31. Wyprawy krzyżowe - półksiężyc i krzyż [DVD] / reżyseria Stuart Elliott. - Warszawa : GM Distribution, [2007]. 

DVD 1293 

Za panowania sułtana Saladyna z królestwa krzyżowców pozostał jedynie wąski pas ziemi i kilka portów. Czwarta 

krucjata, wysłana z Europy na pomoc upadającemu Outremer, nigdy nie dotarła do miejsca przeznaczenia, 

zadowalając się miast tego atakiem na Konstantynopol. Państwo krzyżowców stało się celem kolejnych wypraw 

wyznawców islamu, ostatecznie w 1291 r. zdobyli je Mamelukowie. Tak, w cieniu półksiężyca i krzyża, symboli 

na zawsze związanych z tymi ziemiami, pod ciosami Arabów zginęło państwo wiary i ideałów. 

32. Wyprawy krzyżowe 1096-1272 [DVD] = The Crusades 1096-1272. -  Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. 

DVD 1818 

Trzecia część z kolekcji "Wojny, które zmieniły świat" zawierająca dwa filmy dokumentalne opowiadające 

o krwawych wydarzeniach, które dały początek wszystkim późniejszym wojnom religijnym świata i do dzisiaj budzą 

skrajne emocje. Poznamy niezwykłe dzieje wypraw krzyżowych, które odmieniły średniowieczny świat oraz przebieg 

krucjat, podczas których konfrontowały się ze sobą nie tylko religie, ale przede wszystkim cywilizacje. 

33. Złota jesień krakowskiego średniowiecza [DVD] / realizacja Andrzej B. Czulda. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2008]. DVD 946 

Wędrówka po zabytkach gotyckiego Krakowa. 

 

 

EPOKA NOWOŻYTNA 
 

 

1. Ameryka - Wojna o niepodległość 1775 - 1783 [DVD] = The War of Independency 1775-1783.- Imperial 

CinePix, [2010?]. DVD 1831 

Szesnasta część z kolekcji "Wojny, Które Zmieniły Świat" zawierająca dwa filmy opowiadające o ostatnim etapie 

kształtowania się państwowości Stanów Zjednoczonych i prezentujące sylwetkę pierwszego prezydenta USA Jerzego 

Waszyngtona. 
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2. Byli sobie podróżnicy. DVD 3 [DVD] = Il Etait Une Fois... Les Explorateurs / scenariusz i realizacja Albert 

Barille, Gilbert Barille. - Warszawa : Hippocampus, cop. 2011. DVD 2933 

Płyta zawiera odcinki: Tajemnice podróży Krzysztofa Kolumba ; Amerigo Vespucci - odkrywca nowego świata ; 

Magellan i El Cano - pierwsza podróż dookoła świata ; Cabeza de Vaca - życie wśród Indian. 

3. Był sobie człowiek [DVD] / scenariusz i realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

[200?]. DVD 283 

Zawiera odcinki: Początek włoskiego renesansu (27 min) ; Złoty wiek Hiszpanii (27 min) ; Anglia elżbietańska (27 min) 

; Złoty wiek zjednoczonych prowincji (27 min) ; Wiek Ludwika XVI (27 min) ; Piotr Wielki i jego epoka (27 min). 

4. Był sobie człowiek [DVD] / scenariusz i realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

[200?]. DVD 284 

Zawiera m.in.  odcinki: Ameryka 1620-1800 (27 min) ; Początek włoskiego renesansu (27 min). 

5. Były sobie odkrycia [DVD] / realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006]. DVD 

321 

Zawiera m.in. odcinki: Henryk Żeglarz i kartografia (26 min) ; Gutenberg i pismo (26 min) ; Leonardo da Vinci (27 

min). 

6. Były sobie odkrycia [DVD] / realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006]. DVD 

322 

Zawiera m.in. odcinki: Galileusz (26 min) ; Newton (26 min) ; Buffon - odkrycie przeszłości (26 min) ; Lavoisier 

i chemia (26 min). 

7. Cortes - konkwistador Meksyku [DVD] / scenariusz i realizacja Sonya Gay Bourn. - USA : A&E Television 

Networks, 2005. DVD 645 

Kim był Hernan Cortes? Bezwzględnym katem Indian czy wyzwolicielem plemion nękanych przez okrutnych 

Azteków? Co sprawiło, że podbój Ameryki przez Hiszpanów i Portugalczyków nie spotkał się z oporem wszystkich 

tubylców? Istnieje wiele teorii na ten temat, a legenda często przesłania prawdę. 

8. Cywilizacja [DVD] / scenariusz Kenneth Clark ; reżyseria Ann Turner, Michael Gill, Peter Montagnon. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. DVD 934 

Płyta zawiera mi.in.: Bohater - artystą - przełom XV i XVI wieku (50 min) ; Reformacja i druk (50 min). 

9. Dzieje kultury polskiej [DVD] / scenariusz i reżyseria Andrzej Sapija. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2007]. DVD 549 

Płyta zawiera m.in.: Jagiellonowie : cz.3 : 1500-1548 (54 min) ; Jagiellonowie : cz.4 : 1548-1572 (53 min). 

10. Dzieje kultury polskiej [DVD] / scenariusz Wiesław Ratajczak, Rafał Grupiński, Filip Kaczmarek ; reżyseria 

Mariusz Malec. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007]. DVD 550 

Płyta zawiera m.in.: Sarmacja, czyli Polska (wiek XVII) (54 min) ; Edukacja i upadek (wiek XVIII) (51 min). 

11. Dzieje kultury polskiej [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 3015 

Między złotym a srebrnym wiekiem - W roku 1572 wraz z bezpotomną śmiercią króla Zygmunta Augusta, kończyło 

się panowanie dynastii Jagiellonów. Kończyły się też czasy pokoju. Nadchodziły lata wojen z Moskwą, Szwecją 

i Turcją. Rzeczpospolita Obojga Narodów była nadal państwem potężnym i znaczącym w kulturze europejskiej. 

Koniec Jagiellonów nie oznaczał końca Złotego Wieku. Jan Kochanowski miał dopiero napisać "Treny", tworzyli poeci: 

Sebastian Grabowski i Mikołaj Sęp-Szarzyński. Powoli zmieniały się upodobania, styl życia, gusta artystyczne. 

W sztuce manieryzm zdobywał przewagę nad renesansem, do głosu dochodził już barok. Nadszedł czas królów 
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elekcyjnych: w 1574 koronowany został Henryk Walezy, który jednak po czterech miesiącach uciekł do Francji. 

Królem okrzyknięto Annę Jagiellonkę, dając jej za męża kandydata z Siedmiogrodu - Stefana Batorego. Jednym 

z największych ludzi tego okresu był hetman wielki koronny Jan Zamoyski. W 1587 roku, tron Polski objął Zygmunt III 

ze szwedzkiej dynastii Wazów. Za jego panowania przypada przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. 

Zapowiadała się nowa epoka w dziejach polskiej kultury, nazywana niekiedy "wiekiem srebrnym". 

12. Dzieje kultury polskiej [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007]. DVD 547 

Płyta zawiera m.in.: Złoty wiek (wiek XVI) / scen. Rafał Grupiński, Filip Kaczmarek ; reż. Mariusz Malec ; opr. muz. 

Zbigniew Kozub (51 min) ; Sarmacja, czyli Polska (wiek XVII) / scen. Rafał Grupiński, Filip Kaczmarek ; reż.  Mariusz 

Malec ; opr. muz. Zbigniew Kozub (55 min). 

13. Historia 3 [DVD] / scenariusz i realizacja Stanisław Grabowski [et al.]. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1153 

Zawiera mi.in.: Reformacja w Polsce (10 min) ; Mecenat króla Jana (12 min) ; Architektura klasycystyczna w Polsce 

(13 min) ; Szkoła Rycerska (10 min) ; Tadeusz Kościuszko (17 min). 

14. Historia 6 [DVD] / scenariusz i realizacja Stanisław Janicki [et al.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych 

"Nauka", [2008]. DVD 1156 

Płyta zawiera m.in. filmy: Bracia Polscy (16 min) ; Pergamin Konfederacji Warszawskiej 1573 (20 min) ; Sejm 

Czteroletni (18 min) ; Dzieło Sejmu Wielkiego (25 min). 

15. Historia Polski [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007]. DVD 551 

Płyta zawiera m.in.: Stefan Batory / real. Zofia Kunert (19 min) ; Wiek srebrny / scen. i real. Leszek Skrzydło ; zdj. 

Janusz Czecz ; opr. muz. Bogumiła Kłopotowska (53 min) ; Sarmacka legenda / real. Filip Libicki (20 min) ; Ostatni 

z rodu / real. Filip Libicki (20 min). 

16. Hiszpańskie podboje w Ameryce Południowej 1519-1572 [DVD] = Spanish Victory of South America 1519-

1572. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. DVD 1829 

Płyta zawiera filmy: Hernán Cortés - hiszpański konkwistador / scen. i real. Sonya Gay Bourn ; zdj. Tom Collins, Paul 

Johnson ; muz. Michael Richard Plowman (50 min) ; Tajemnice Azteków / real. Andrew Rothstein ; muz. Vaughn 

Johnson (45 min). 

17. Klątwa Borgiów [DVD] / realizacja Deborah Blum. - Warszawa : GM Distribution, [2007]. DVD 646 

Kazirodztwo, korupcja i intrygi - oto, co charakteryzowało Borgiów, jeden z najważniejszych rodów epoki renesansu. 

Czy Borgiowie rzeczywiście byli tak okrutni, jak się powszechnie uważa, czy też ich ród stał się celem pomówień? 

Niezależnie od odpowiedzi na te pytania, legenda Borgiów nadal budzi żywe zainteresowanie historyków 

i miłośników tajemnic. 

18. Krzysztof Kolumb [DVD]. - USA : A&E Television Networks, 1995. ZCD 58 

Opowieść o wielkim nawigatorze i żeglarzu, odkrywcy lądów, wspaniałym dowódcy i twórcy ery nowożytnej, który 

całkowicie odmienił oblicze świata. 

19. Leonardo da Vinci [DVD] / scenariusz Molly Thompson, Alan Goldberg ; reżyseria Molly Thompson. - USA : 

History Television Networks, 1996. ZCD 44 

Opowieść o włoskim malarzu i teoretyku sztuki, rzeźbiarzu, architekcie, badaczu przyrody, filozofie i człowieku 

renesansu, którego dzieła do dziś należą do najcenniejszych i najsłynniejszych na świecie. 

20. Michał Anioł Buonarroti [DVD] / scenariusz Jon Wesslen, Lee Fulkerson ; reżyseria Adam Friedman, Monte 

Markham. - [S.l.] : Perpetual Motion Films Production, [S.l.] : Non Fiction Films, [S.l.] : Arts & Entertainment 

Networks, 1994. ZCD 113 
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Portret Michała Anioła - jednego z największych artystów świata. 

21. Napoleon Bonaparte [DVD] / scenariusz Kate Youngdahl ; reżyseria Nigel Maslin. - Wielka Brytania : 

Discovery Communications, 1996. ZCD 206 

Historia Napoleona Bonaparte - wojownika, dyktatora, despoty, który dokonał rewolucji i stał się jednym 

z najbardziej podziwianych i znienawidzonych ludzi na świecie. 

22. Napoleon i Rewolucja Francuska 1789-1815 [DVD] = Napoleon and the French Revolution 1789-1815. - 

Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. DVD 1816 

"Zagubiona flota Napoleona" - W 1798 r. u wybrzeży Egiptu zatonął imponujący okręt flagowy L’Orient. Dwieście lat 

później ekspedycja archeologów odnajduje miejsce, w którym pogrzebana została duma francuskiej marynarki, 

a także życie setek żeglarzy. Film "Napoleon Bonaparte: potęga Francji" ukazuje złożone losy Napoleona Bonaparte, 

jednego z największych dowódców i strategów wszech czasów. Jego nigdy niezaspokojony głód posiadania 

doprowadził do najczęściej opisywanego upadku w historii ludzkości. 

23. Nostradamus [DVD] / scenariusz Simon Freeston. - Warszawa : GM Distribution, 2002. DVD 648 

Próby wyjaśnienia przyszłych losów ludzkości poprzez interpretację czterowierszy wchodzących w skład Centurii, 

napisanych ponad 400 lat temu przez francuskiego wizjonera Nostradamusa. Według badaczy dzieł Nostradamusa 

znaczna część jego przepowiedni już się spełniła (m.in. rewolucje francuska i rosyjska czy loty kosmiczne). 

24. Order Orła Białego [DVD] / scenariusz i realizacja Edmund Zbigniew Szaniawski. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1213 

Historia najstarszego polskiego odznaczenia ustanowionego przez króla Augusta II w 1705 r. Mówi o kolejnych 

zmianach orderu i ludziach odznaczonych. 

25. Piotr Wielki [DVD] / scenariusz Lisa Feit, Gary Parker, Joanne Reay ; reżyseria Nigel Maslin, Robert Marshall. - 

Wielka Brytania : Discovery Communications, 1996. ZCD 205 

Film pokazuje losy cara Piotra Wielkiego, wykształconego i mądrego reformatora. 

26. Polski dom [DVD] / scenariusz i reżyseria Mirosław Jasiński. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 200? 

DVD 1639 

Płyta zawiera mi.in. odcinki: Kamienica mieszczańska XVI / XVII wieku (narodziny i historia domu mieszczańskiego 

w Polsce) (30 min) ; Dwór sarmacki (Autor filmu pokazuje życie codzienne dworu sarmackiego - siedziby mniej- 

i średniozamożnej szlachty. Przedstawia architekturę i przestrzenne rozplanowanie budynku, omawia jego 

ekonomikę, prezentuje obyczaje mieszkańców i ich stroje. Widz znajdzie też w filmie informacje o możliwościach 

i zwyczajach żywieniowych szlachty staropolskiej oraz jej kondycji psychicznej) (30 min) ; Siedziba magnacka (30 

min). 

27. Powtórka z historii [DVD] / realizacja Zofia Kunert [et al.]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

[200?]. DVD 280 

Płyta zawiera m.in: Kazimierz Jagiellończyk (31 min) ; Zygmunt August (28 min). 

28. Prawdziwy Drakula [DVD] / scenariusz i realizacja Charlie Ryan. - Warszawa : GM Distribution, [2007]. DVD 

650 

Poszukiwanie prawdy o wampirach - historia XV-wiecznego władcy Vlad Tepes, zwanego także Palownikiem, który 

przeistoczył się w wampira Drakulę. 

29. Sulejman Wspaniały [DVD] / scenariusz Eleanor Grant, Gary Parker ; reżyseria Robert Marshall. - Wielka 

Brytania : Discovery Communications, 1996. ZCD 204 
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Film pokazuje Sulejmana II Wspaniałego, sułtana, którego biegła polityka zagraniczna sprawiła, że imperium 

osmańskie osiągnęło szczyt potęgi. 

30. Sztuka królewska czyli rzecz o wolnomularzach [DVD] / scenariusz i realizacja Maciej Sieński. - Warszawa : 

Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1224 

Film mówi o wolnomularstwie, zwanym na świecie "Masonerią" - gdzie i kiedy powstało, jakie miało cele i metody, 

kto do niego należał oraz jakich miało przeciwników. 

31. Wehikuł czasu [DVD] / scenariusz Paweł Siedlik [et al.] ; reżyseria Mikołaj Haremski, Paweł Siedlik. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 200? DVD 1638 

Płyta zawiera m.in. odcinki:  Sylwestrowa rewia (Historia ubioru w Polsce od średniowiecza do XIX w.) (22 min) ; Perły 

Barbary Radziwiłłówny (20 min) ; Konstytucja 3 maja (34 min). 

32. Wehikuł czasu [DVD] / scenariusz Czesław Białczyński [et al.] ; reżyseria Mikołaj Haremski, Paweł Siedlik. - 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 200? DVD 1637 

Płyta zawiera m.in. filmy: Naczelnik (Tadeusz Kościuszko) (22 min) ; Dzielny rotmistrz Michałko (Potop szwedzki) (22 

min) ;  Adam Mickiewicz (22 min) ; Kto zatrzymał Słońce? (22 min) ; Kawa po turecku (Bitwa pod Wiedniem) (22 min). 

33. Wielkie epoki sztuki europejskiej [DVD] / realizacja Gaby Imhof-Weber. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2006]. DVD 344 

Zawiera m.in.:. Sztuka renesansu (55 min) ; Barok (55 min). 

34. William Szekspir [DVD] / reżyseria Dagmara Sołdek. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2011]. DVD 1863 

Film przedstawia rozwój teatru elżbietańskiego i rolę jaką odegrał w tym teatrze William Szekspir. Twórcy filmu 

odwiedzają miejsca bliskie Szekspirowi – rodzinny Stratford oraz zrekonstruowany w XX wieku teatr The Globe 

w Londynie. Pokazują, jak bardzo Anglia dumna jest ze swojego wielkiego dramaturga i jak wielką rolę jego sztuki 

odgrywają w teatrze światowym po dziś dzień. Film stanowi zbiór informacji o Szekspirze, jego życiu i twórczości 

na tle rozwijającej się Anglii za panowania Elżbiety I. 

35. Wojna osiemdziesięcioletnia 1568-1648 [DVD] : Wielka Armada / scenariusz Robert Goubeaux ; reżyseria 

Sueann Fincke. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. DVD 1834 

Wojna osiemdziesięcioletnia (1568-1648) to konflikt, w którym Niderlandy walczyły o wyzwolenie spod panowania 

hiszpańskiego. Długoletnia wojna składała się raczej z kilku oddzielnych powstań i rozwlekłych walk, niż z trwającego 

wiele lat konfliktu. Bywało, że zawieszenie broni trwało nawet 12 lat. Wojnę zakończył ostatecznie zawarty w 1648 

roku pokój westfalski. Na jego mocy Republika Zjednoczonych Prowincji uzyskała niepodległość. 

36. Wojny brytyjskie 1652-1674 [DVD] = British Wars 1652-1674. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. DVD 

1833 

W XVI wieku Anglia i Niderlandy były państwami sprzymierzonymi w walkach o władzę z Habsburgami. Wspólnie 

zwyciężyły hiszpańską Wielką Armadę, zaś Anglia wspierała Holendrów w wojnie osiemdziesięcioletniej. Jednak 

w XVII wieku współzawodnictwo w pozyskiwaniu kolonii sprawiło, że dotychczasowi sprzymierzeńcy stali się 

zawziętymi konkurentami. Osiemnasta część z kolekcji "Wojny, Które Zmieniły Świat " zawierająca dwa filmy 

prezentujące historię konfliktu dwóch największych europejskich mocarstw XVII wieku, walczących ze sobą o wpływy 

na Starym Kontynencie. 

37. Wojny z Indianami w Ameryce Północnej 1500-1890 [DVD] : wielkie wojny z Indianami = At War with the 

Indian 1500-1890 : The Great Indian Wars / scenariusz Marlene Carabello ; realizacja Dan Dalton. - Warszawa 

: Imperial CinePix, [2010?]. DVD 1825 

Film przedstawia niezwykłe dzieje wojen rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej z kolonizującymi ich ziemie 

przybyszami ze Starego Kontynentu, przebieg walk, które trwały prawie cztery wieki (1500-1890), legendarnych 
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wodzów Indian: Geronimo, Siedzącego Byka, Szalonego Konia i Wielką Stopę. Film opowiada o krwawych wojnach, 

w których starli się ze sobą czerwonoskórzy mieszkańcy i żądni bogactwa biali kolonizatorzy z Europy. 

38. Z naszych dziejów [DVD] / scenariusz Jerzy Madeyski ; realizacja Irena Wollen. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2007]. DVD 552 

Płyta zawiera m.in.: Renesans w Polsce (30 min) ; Przemiany w kulturze XV wieku (18 min) ; Barok w Krakowie                 

(12 min) ; Renesans w Krakowie (18 min) ; Wieliczka - Żupy Solne (12 min). 

39. Złoto carów [DVD] / scenariusz Gudrun Ziegler ; reżyseria Mirosław Bork, Małgorzata Bucka. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. DVD 935 

Zawiera m.in: Złoto i krew (Gdzie wzięło początek złoto carów ; Rosja XVI-XVII w. ; pierwszy car - Iwan Groźny i jego 

państwo) (51 min) ; Złoto i intrygi (Moskwa w XVII wieku ; Dynastia Romanowów ; Piotr I Wielki - car, który nada 

Rosji imperialny Charakter i napełni swój skarbiec po brzegi) (49 min).  

 

 

XIX WIEK- 1914 
 

 

1. Bracia Lumìere! [DVD] : tak narodziło się kino = Lumière! L'aventure commence / scenariusz i reżyseria 

Thierry Frémaux. - Warszawa : Kino Świat, 2017. DVD 3245 

W 1895 roku Louis i Auguste Lumière wymyślili kinematograf i nakręcili pierwsze w historii filmy, takie jak: "Wyjście 

robotników z fabryki" czy "Polewacz polany". Z czasem, usprawniając pracę kamery, doskonaląc kompozycję kadru, 

wprowadzając duble i śmiało eksperymentując z efektami specjalnymi, położyli podwaliny pod dzisiejszą sztukę 

filmową. Spośród nakręconych przez nich ponad 1400 produkcji, Thierry Frémaux wybrał 114 obrazów, wśród 

których znalazły się klasyczne arcydzieła, jak i zaskakujące, nieznane dotychczas filmowe odkrycia. Wszystkie one - 

zrekonstruowane cyfrowo w jakości 4K - zostały zebrane dla uczczenia wspaniałego dziedzictwa braci Lumière. 

2. Był sobie człowiek [DVD] / scenariusz i realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

[200?]. DVD 284 

Zawiera m.in.  odcinki: Wiosna Ludów (27 min) ; Koniec XIX wieku (27 min).  

3. Były sobie odkrycia [DVD] / realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006]. DVD 

323 

Zawiera m.in. odcinki: Mendel i zielony groszek (27 min) ; Pasteur i mikroorganizmy (25 min). 

4. Były sobie odkrycia [DVD] / realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006]. DVD 

322 

Zawiera m.in. odcinki: Stephenson i maszyna parowa (26 min) ; .Darwin i ewolucja (27 min). 

5. Dzieje kultury polskiej [DVD] / scenariusz Wiesław Ratajczak, Rafał Grupiński, Filip Kaczmarek ; reżyseria 

Mariusz Malec. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007]. DVD 550 

Płyta zawiera m.in.: .Blaski i cienie (wiek XIX) (51 min). 

6. Historia 4 [DVD] / scenariusz Maria Tymowska [et al.] ; realizacja Maria Pakuła [et al.]. - Warszawa : Studio 

Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1154 



20 
 

Zawiera m.in.: Maria Skłodowska-Curie (Film zrealizowany z okazji przypadającej 7 listopada 1967 roku 100 rocznicy 

urodzin M. Skłodowskiej-Curie ; Zawiera bogaty materiał ikonograficzny oraz nieznane dotychczas sekwencje 

filmowe, np. moment wręczania II nagrody Nobla. W filmie występują uczniowie i członkowie rodziny) (20 min) ; .              

Z tradycji przyjaźni polsko-rosyjskiej. Dekabryści i Polskie Towarzystwo Demokratyczne (15 min) ; .Noc listopadowa - 

29 listopada 1830 (Najważniejsze problemy wydarzeń nocy listopadowej) (13 min) ; Powstanie Styczniowe (15 min) ; 

Uzbrojona wolność (Historia 72 dni Komuny Paryskiej) (26 min) ; Września jest w Wielkopolsce (Historia ruchów 

narodowo-wyzwoleńczych w Wielkopolsce) (11 min). 

7. Historia 6 [DVD] / scenariusz i realizacja Stanisław Janicki [et al.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych 

"Nauka", [2008]. DVD 1156 

Płyta zawiera m.in. film: Ignacy Daszyński (1866-1918), Cz.1 (19 min). 

8. Historia 10 [DVD] / scenariusz Edmund Zbigniew Szaniawski (et al.] ; realizacja  Edmund Zbigniew Szaniawski 

[et al.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1160 

Płyta zawiera: Legiony Dąbrowskiego (20 min) ; Polacy w Wiośnie Ludów (9 min) ; Walka o szkołę polską w zaborach 

(17 min). 

9. Ludzkość - historia nas wszystkich [DVD] = Mankind - The Story of All of Us / reżyseria Dan Clinton [et al.]. - 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2016. DVD 2759 

Płyta zawiera m.in.: .Nowa Anglia, Syberia, Nowy Jork (44 min) ; Wojna secesyjna, I wojna. 

10. Łowcy tajemnic [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 2677 

Płyta zawiera: Powstanie styczniowe / real. Mariusz Turbo ; zdj. Ryszard Janowski ; muz. Dariusz Żebrowski (9 min) ; 

Cytadela Warszawska / real. Mariusz Turbo ; zdj. Andrzej Skoczylas ; muz. Dariusz Żebrowski (9 min) ; Reduta Ordona 

nr 54 / real. Mariusz Turbo ; Zdj. Roman Płocki ; muz. Dariusz Żebrowski (9 min) ; 19.04.1890 - Bitwa pod Raszynem / 

real. Mariusz Turbo ; Zdj. Roman Płocki ; muz. Dariusz Żebrowski (10 min) ; 200 lat Konstytucji / scen. i reż. Zbigniew 

Kowalewski ; zdj. Andrzej Skoczylas (30 min) ; Być w cieniu (Ignacy Mościcki) / scen. i real. Wincenty Ronisz ;                      

zdj. Aleksander Gołubowicz (50 min). 

11. Marszałek Józef [DVD] / realizacja Adam Rogala. - Warszawa : TiM Film Studio, [2010]. DVD 1901 

Współcześni specjaliści z dziedzin: psychologii, grafologii, marketingu politycznego oraz historycy odkrywają mało 

znane fakty z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jakim był człowiekiem? Ile z jego oficjalnej legendy było prawdą,                 

a ile zręcznym zabiegiem propagandowym? Czy naprawdę Józef spełniał przez całe życie oczekiwania swojej matki                      

i dlatego tworzył wizerunek silnego mężczyzny, niepokonanego zwycięzcy ? 

12. Napoleon Bonaparte [DVD] / scenariusz Kate Youngdahl ; reżyseria Nigel Maslin. - Wielka Brytania : 

Discovery Communications, 1996. ZCD 206 

Historia Napoleona Bonaparte - wojownika, dyktatora, despoty, który dokonał rewolucji i stał się jednym                                     

z najbardziej podziwianych i znienawidzonych ludzi na świecie. 

13. Napoleon i Rewolucja Francuska 1789-1815 [DVD] = Napoleon and the French Revolution 1789-1815. - 

Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. DVD 1816 

 

"Zagubiona flota Napoleona" - W 1798 r. u wybrzeży Egiptu zatonął imponujący okręt flagowy L’Orient. Dwieście lat 

później ekspedycja archeologów odnajduje miejsce, w którym pogrzebana została duma francuskiej marynarki, 

a także życie setek żeglarzy. Film "Napoleon Bonaparte: potęga Francji" ukazuje złożone losy Napoleona Bonaparte, 

jednego z największych dowódców i strategów wszech czasów. Jego nigdy niezaspokojony głód posiadania 

doprowadził do najczęściej opisywanego upadku w historii ludzkości. 

14. Niepodległość [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 3018 
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Zawiera m.in.: .Wstań, Polsko moja! : Legiony Polskie w sztuce / %c scen. i real. Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka ; 

zdj. Sławomir Orman ; opr. muz. Andrzej Fronczak (25 min) ; Pieśń Legionistów Mazurek Dąbrowskiego / scen. i real. 

Marek Maldis ; zdj. Mikołaj Nesterowicz ; muz. Marek Czapczak, Jan Zawierski. 

15. Polski dom [DVD] / scenariusz i reżyseria Mirosław Jasiński. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

200?. DVD 1640 

Płyta zawiera mi.in. odcinki: Powiew romantyzmu (Nowe prądy ideowe końca XVIII i początku XIX wieku a ożywienie 

w dziedzinie organizacji siedzib zamożnego ziemiaństwa i arystokracji. Druga dekada XIX wieku - czas gospodarczej 

prosperity w Królestwie Polskim i Wielkopolsce. Przyjmowane z zachodniej Europy wzorce wzbogacane o specyficzne 

polskie rysy - kształtowanie się tzw. stylu krajowego, odwołującego się do dawnych polskich tradycji ziemiańskich. 

Krzewienie postępu cywilizacyjnego i modernizacja przesycone podtekstami patriotycznymi i niepodległościowymi. 

Nowe formy gospodarowania i kultywowanie starych obyczajów jedną z metod ekonomicznej wojny o utrzymanie 

polskości. Autor programu stara się pokazać ścieranie się różnych prądów i asymilację na gruncie polskim nowych 

tendencji w sferze obyczajowości i życia codziennego. Wzajemne zależności między industrializacją i kapitalizmem                   

a chęcią zachowania polskich wzorców obyczajowych i kulturowych) (30 min) ; W cieniu fabryk (Łódzkie pałace, życie 

robotników w Łodzi i na Śląsku w XIX wieku) (30 min) ; 3.Dom mieszczański ( życie, zwyczaje, domy Polaków na 

początku XX w.) (30 min) ; 4.Mieszkanie oficerskie (dwudziestolecie międzywojenne - duży wpływ armii na życie 

społeczne i polityczne państwa. Budownictwo wojskowe w latach 20-tych i 30-tych XX wieku (30 min). 

16. Punkty zwrotne historii [DVD] = History's Turning Points / scenariusz Douglas Varchol. - Łódź : Wytwórnia 

Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 3019 

Płyta zawiera m.in.: Inwazja Napoleona na Rosję (23 min). 

17. Rewolucje w Rosji 1905-1922 [DVD] = Russian Revolution 1905-1922. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. 

DVD 1819 

Czwarta część z kolekcji "Wojny, Które Zmieniły Świat" zawierająca dwa filmy dokumentalne opowiadające                           

o wydarzeniach, które zapoczątkowały zmiany nie tylko w samej Rosji, ale i wpłynęły na podział polityczny Europy               

w XX wieku. Twórcy filmu "Ostatni car: Romanowowie i Rasputin" próbują poznać przyczyny sukcesu i 

spektakularnego upadku jednej z najbardziej tajemniczych postaci w historii Rosji. Film "Ostatni car: upadek dynastii" 

opowiada o ostatnich dziesięciu miesiącach władzy rodziny Romanowów, a przede wszystkim pięciu dniach, które 

wystarczyły, aby położyć kres trzystuletniemu okresowi panowania monarchii. 

18. Stulecie wojen [DVD] = The Century of Warfare / reżyseria George Marshall. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, 2008. DVD 3017 

Ta epicka seria prezentująca najważniejsze momenty w historii wojskowości XX w. to niezwykła wędrówka po 

konfliktach, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego stulecia.  

Płyta zawiera m.in.: Świat idzie na wojnę 1900-1914. 

19. Sztuka przełomu XIX i XX w. [DVD] / realizacja Irena Wollen [et al.]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2006]. DVD 346 

Płyta zawiera: Secesja / real. Irena Wollen (34 min) ; Koniec wieku / real. Justyna Ziółkowska (14 min) ; Fotografia - 

trzynaście epizodów z życia Pabla Picassa / real. Pierre-Ande Boutang (13 min) ; Edouard Manet 1832-1883 / real. 

Phil Grabsky, Ali Ray (24 min) ; Artysta i jego potwory / real. Mel Bucklin (59 min). 

20. Wojna secesyjna 1861-1865 [DVD] = The Civil War 1861-1865. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. DVD 

1821 

Filmy przedstawiają historię najbardziej krwawej wojny domowej w dziejach Stanów Zjednoczonych, przebieg 

kluczowych bitew pod Shiloh, Antietam i Gettysburgiem, które odmieniły bieg wojny secesyjnej. Szósta część                        

z kolekcji "Wojny, Które Zmieniły Świat" zawierająca cztery znakomite filmy opowiadające o wydarzeniach, które 

ostatecznie doprowadziły do zniesienia niewolnictwa, w wyniku czego wolność uzyskało 4 miliony ludzi. 
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21. Sejm RP [DVD] : tradycja i współczesność / scenariusz i realizacja Andrzej Sapija. - Warszawa : Kancelaria 

Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. DVD 2531 

Zawiera m.in.: Sejm I Rzeczypospolitej 

22. Sztandar wolności [DVD] : Józef Piłsudski / realizacja Ryszard Ordyński. - Warszawa : Falanga, 1935. DVD 

911, DVD 912 

Epopeja czynu polskiego odtworzona z ocalałych autentycznych filmów, zebranych i opracowanych przez firmę 

Falanga. Dokument historyczny - biografia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz droga Polaków do odzyskania 

niepodległości. 

23. Wojny z Indianami w Ameryce Północnej 1500-1890 [DVD] : wielkie wojny z Indianami = At War with the 

Indian 1500-1890 : The Great Indian Wars / scenariusz Marlene Carabello ; realizacja Dan Dalton. - Warszawa 

: Imperial CinePix, [2010?]. DVD 1825 

Film przedstawia niezwykłe dzieje wojen rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej z kolonizującymi ich ziemie 

przybyszami ze Starego Kontynentu, przebieg walk, które trwały prawie cztery wieki (1500-1890), legendarnych 

wodzów Indian: Geronimo, Siedzącego Byka, Szalonego Konia i Wielką Stopę. Film opowiada o krwawych wojnach,             

w których starli się ze sobą czerwonoskórzy mieszkańcy i żądni bogactwa biali kolonizatorzy z Europy. 

24. Wspaniały XX wiek [DVD] = The remarkable XX century / reżyseria Steven Vosburgh. - Łódź : Wytwórnia 

Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 2756 

Płyta zawiera: Episode 1: 1900's - lata 1900-1910 / scen. Christopher Panneck, Scott Popjes, John Plunkett ; Episode 

2: 1910's - lata 1910-1920 / scen. Christopher Panneck, Steven Vosburgh, John Plunkett. 

25. Z historii Polski [DVD] / scenariusz i reżyseria  Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka. - Łódź : Wytwórnia 

Pomocy Dydaktycznych, [2008]. DVD 2284 

Płyta zawiera: Samosierra 1808 (53 min) ; Powstanie listopadowe 1830-1831 (99 min). 

 

I WOJNA ŚWIATOWA                                       

I DWUDZIESTOLECIE 

MIĘDZYWOJENNE 
 

1. Wojna Światowa 1914-1918 [DVD] = śmierć chwały = World War I 1914-1918 : The Death of Glory. Cz. 1-2 / 

scenariusz Norman Stahl ; reżyseria Don Horan. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010]. DVD 1822 

Film przedstawia historię pierwszego ogólnoświatowego konfliktu, który pochłonął w sumie ponad 200 milionów 

ofiar. Autorzy filmu szukają odpowiedzi na pytanie o przyczyny wybuchu największego konfliktu zbrojnego od czasu 

wojny secesyjnej w Ameryce i wojen napoleońskich w Europie. 

2. I wojna światowa w kolorze [DVD] / scenariusz Simon Berthon ; realizacja Jonathan Martin. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2009]. DVD 1754 

Płyta zawiera: Rzeź w okopach (47 min) ; Krew w przestworzach (47 min). 
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3. I wojna światowa w kolorze [DVD] / scenariusz Simon Berthon ; realizacja Jonathan Martin. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2009]. DVD 1755 

Płyta zawiera: Morscy zabójcy (47 min) ; Chaos na froncie wschodnim (47 min) ; Zwycięstwo i rozpacz (47 min). 

4. A jednak Polska [DVD] : 1918-1921 / scenariusz i realizacja Wincenty Ronisz. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1137 

Realizatorzy dokumentu przedstawiają wydarzenia rozgrywające się od 1918, po rok 1921, w okresie decydującym                   

o bycie odrodzonego państwa polskiego. Dawne dni krwi i chwały wspominają w filmie uczestnicy owych 

dramatycznych wydarzeń, m.in. generał Roman Abraham, Stefan Andrzejewski, Władysław Kamirski, Kazimierz 

Węcławski i ksiądz Stanisław Tworkowski. Współczesnym zdjęciom filmowym z historycznych miejsc towarzyszą 

materiały archiwalne. 

5. Banzai! [DVD] : Japonia 1931-1942 / scenariusz i realizacja Peter Batty. - Warszawa : GM Distribution, 

[2009?]. DVD 666  

Film  pokazuje okres zwycięstw wojsk cesarskiej Japonii - początkowo w Chinach, a następnie w kolonialnych 

posiadłościach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Holandii. 

6. Blitzkrieg - wojna błyskawiczna [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2013. DVD 2125 

Płyta zawiera m.in.: Nadciągają chmury wojny 1935-1939 / scen. Charles Messenger ; reż. Peter Roemmele (Film                  

z serii Stulecie Wojen = The Century of Warefare. Serial prezentuje najważniejsze bitwy i najwybitniejszych 

dowódców XX wieku. Odcinek poświęcony wydarzeniom, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej) (48 

min)  

7. Był sobie człowiek [DVD] / scenariusz i realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

[200?]. DVD 284 

Zawiera m.in.: Szalone lata dwudzieste (27 min). 

8. Były sobie odkrycia [DVD] / realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006].  

DVD 323 

Zawiera m.in. odcinki: Markoni i fale radiowe (26 min) ; Ford i samochody (26 min) ; Historia lotnictwa (26 min). 

9. Były sobie odkrycia [DVD] / realizacja Albert Barille. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006].  

DVD 324 

Zawiera m.in. odcinki: Maria Skłodowska-Curie (25 min) ; Einstein (26 min) ; Konrad Lorenz i jego gęsi (26 min). 

10. Cud nad Wisłą [DVD] / scenariusz Krzysztof Tyszowiecki-Nowak ; reżyseria Krzysztof Tyszowiecki-Nowak, 

Dorota Sierakiewicz. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, [2008?]. DVD 1294 

To historyczny dokument filmowy, ukazujący wydarzenia, przyczyny i przebieg polsko-bolszewickiej wojny 1920 roku, 

zbudowany w całości z oryginalnych materiałów filmowych, odnalezionych w archiwach rosyjskich, polskich                           

i brytyjskich. Jest to zarazem dokumentalny film akcji, odtwarzający ostatnią wojnę kawaleryjską, zrealizowany w 

stylu kina niemego lat dwudziestych, które kiedyś stworzyło własną dramaturgię, oryginalny język i niezwykłą 

poetykę. 

11. Dzieje Warszawy w latach 1920-1939 [DVD] / realizacja Zbigniew Wawer. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, 2013. DVD 2128 

Płyta zawiera: 5 odcinków (od 6 do 10 min). 

12. Dlaczego Hitler kazał zabić Ernsta Röhma? [DVD] = Why Did Hitler Murder Ernst Roehm? / scenariusz Tim 

Newark ; reżyseria Jonathan Martin. - Warszawa : Amercom, [2008]. DVD 1504 



24 
 

Trudno sobie wyobrazić zdjęcie ilustrujące okres dochodzenia NSDAP do władzy w Niemczech bez ludzi                                 

w charakterystycznych czapkach i brunatnych koszulach. Esesmani i ich brutalny dowódca, Ernst Rohm, nie tylko 

oddali Hitlerowi nieocenione usługi podczas walk z przeciwnikami politycznymi, ale stali się wręcz ikoną ruchu 

narodowosocjalistycznego początku lat 30. Kiedy Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec, te związki zaczęły mu 

mocno ciążyć. 

13. Historia 6 [DVD] / scenariusz i realizacja Stanisław Janicki [et al.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych 

"Nauka", [2008]. DVD 1156 

Płyta zawiera m.in:. Ignacy Daszyński (1866-1918), Cz.1 (19 min) ; Ignacy Daszyński (1919-1936), Cz.2 (19 min). 

14. Historia 7 [DVD] / realizacja Mikołaj Haremski, Krystyna Mokrosińska, Janusz Sijka [et al.]. - Warszawa : 

Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1157 

Płyta zawiera filmy: Legenda pamięci Józefa Piłsudskiego (23 min) ; Listopad 1918 (15 min) ; Polska na morzu 1919-

1939 (10 min) ; Wielki kryzys (15 min) ; Polski Październik, Cz.1 (20 min) ; Polski Październik, Cz.2 (20 min). 

15. Historia 9 [DVD] / scenariusz, reżyseria i realizacja Edmund Zbigniew Szaniawski. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1159 

Płyta zawiera m.in.: Kształtowanie się granicy polsko - niemieckiej w XX wieku (18 min). 

16. Józef Piłsudski. Droga do niepodległości [DVD] / realizacja Ryszard Ordyński. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1057 

Płyta zawiera: Sztandar wolności - "Epopeja czynu polskiego odtworzona z ocalałych autentycznych filmów, 

zebranych i opracowanych przez firmę Falanga". Dokument historyczny - biografia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 

droga Polaków do odzyskania niepodległości (71 min) ; Pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego 12.V - 18.V 1935 (34 

min). 

17. Komunizm - historia iluzji [DVD] / reżyseria Christian Weisenborn, Peter Glotz. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, 2009? DVD 1756 

Płyta zawiera filmy: Rewolucja Lenina (Historia Rosji od 1914 do 1924 roku oraz sylwetka ideologa komunizmu - 

Władimira Iljicza Uljanowa. Film przedstawia dramatyczną sytuację w kraju tuż przed wybuchem rewolty przeciwko 

caratowi, oraz próby zmiany tego stanu przez Lenina po zwycięstwie komunistów. Film pokazuje jak nowa władza 

umacniała swoją pozycję, aż do maja 1922 r., kiedy to po pierwszym z serii udarów Lenin na swojego następcę 

wyznacza Stalina) (52 min) ; Stalinowskie imperium zła (Realizatorzy przeprowadzają widzów przez wszystkie 

najważniejsze, często dramatyczne, momenty w dziejach rządów Stalina, począwszy od wielkiego głodu na Ukrainie 

w latach 30, poprzez czystki, których ofiarami padli zarówno najbliżsi współpracownicy wodza, jak i zwykli obywatele, 

aż po wydarzenia II wojny światowej oraz czasy zimnej wojny.) (52 min). 

18. Lolek [DVD] : dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły / scenariusz i reżyseria Joanna Maro. - Kraków : Tygodnik 

Powszechny, 2011. DVD 3148 

To film opowiadający o dzieciństwie i młodości Karola Wojtyły, czasach, kiedy dla wszystkich był on po prostu 

tytułowym "Lolkiem". O Lolku opowiadają Jego najbliżsi Przyjaciele - zabierają nas w nostalgiczną podróż kilkadziesiąt 

lat wstecz. Odwiedzamy dom Lolka, jego szkołę, teatr w którym występował, pływamy kajakami po Skawie                              

i budujemy razem z chłopcami skocznię narciarską - której rekord wyniesie 6 metrów i 40 centymetrów. W filmie 

wypowiada się również jego główny bohater: fragmenty kazań i wystąpień Karola Wojtyły stanowią komentarz                       

i uzupełnienie historii opowiadanych przez Jego Przyjaciół. Dzięki temu filmowi poznać możemy "Lolka", wydawałoby 

się zwykłego, wesołego chłopca, który bardzo lubił jeździć na nartach i jeść flaki - wydawałoby się, bo tak naprawdę 

kogoś absolutnie niezwykłego, już wtedy przepełnionego tym tajemniczym "światłem", tym czymś czego nikomu jak 

dotąd nie udało się zdefiniować, a co dla nas wszystkich jest kwintesencją dobroci, świętości i ukochania 

uosobionego w postaci Jana Pawła II. 
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19. Ludzkość - historia nas wszystkich [DVD] = Mankind - The Story of All of Us / reżyseria Dan Clinton [et al.]. - 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2016. DVD 3012 

Płyta zawiera m.in.: Wojna secesyjna, I wojna światowa (44 min). 

20. Łowcy tajemnic [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 2677 

Płyta zawiera m.in.: Być w cieniu (Ignacy Mościcki) / scen. i real. Wincenty Ronisz ; zdj. Aleksander Gołubowicz (50 

min). 

21. Marszałek Józef [DVD] / realizacja Adam Rogala. - Warszawa : TiM Film Studio, [2010]. DVD 1901 

Współcześni specjaliści z dziedzin: psychologii, grafologii, marketingu politycznego oraz historycy odkrywają mało 

znane fakty z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jakim był człowiekiem? Ile z jego oficjalnej legendy było prawdą,               

a ile zręcznym zabiegiem propagandowym? Czy naprawdę Józef spełniał przez całe życie oczekiwania swojej matki               

i dlatego tworzył wizerunek silnego mężczyzny, niepokonanego zwycięzcy ? 

22. Mein Kampf. Cz. 1, Prawda o swastyce [DVD] / scenariusz i reżyseria Erwin Leiser. - Szwecja : NonStop Sales ; 

Warszawa : Vision Film , 2009. DVD 1813 

Wstrząsający film dokumentalny ukazujący narodziny, rozkwit i upadek Trzeciej Rzeszy, a także życiową drogę 

samego Hitlera. 

23. Mistrzowie zła [DVD] / realizacja i reżyseria Ian Russell. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. 

DVD 2754 

Płyta zawiera m.in: Adolf Hitler 1889-1945 ; Józef Stalin 1879-1953. 

24. Nazizm - to się może powtórzyć [DVD] / scenariusz i realizacja Laurence Rees. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, 2009? DVD 1642 

Płyta zawiera m.in.: Droga do władzy (49 min) 

25. Niepodległość [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 3018 

Płyta zawiera m.in.: Przystanek Niepodległość / scen. i real. Zofia Kunert ; zdj. Krzysztof Kadłubowski, Mieczysław 

Chudzik, Sławomir Woźniak ; oprac. muz. Andrzej Milanowski (15 min) ; Po latach niewoli wstaje Polska... 1914-1918 

/ scen. i reż. Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka ; zdj. Józef Romasz ; muz. Aleksander Przybytek (52 min) ; Wstań, 

Polsko moja! : Legiony Polskie w sztuce / %c scen. i real. Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka ; zdj. Sławomir Orman ; 

opr. muz. Andrzej Fronczak (25 min) . 

26. Nowe Niemcy [DVD] : 1933-1939 / scenariusz Neal Ascherson ; reżyseria Hugh Raggett. - Warszawa : GM 

Distribution, [2009?]. DVD 660 

Film prezentuje załamane klęską wojenną i borykające się z dotkliwymi skutkami kryzysu gospodarczego Niemcy, 

koncentrujące swoje wysiłki na poszukiwaniu człowieka, który przywróci narodowi nadzieję i godność. 

27. Powstanie Wielkopolskie [DVD] / realizacja Robert Stando, Tadeusz Łukawski. Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1218 

Płyta zawiera: Powstanie Wielkopolskie (Historia zwycięstwa Wielkopolan walczących o połączenie ich ziem                            

z Macierzą) (10 min) ; Trudne początki II Rzeczypospolitej (Okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości                    

w 1918 r. ; kształtowanie się życia politycznego, społecznego do przewrotu majowego w 1926 r.) (16 min). 

28. Prawdziwa opowieść o Rasputinie [DVD] / realizacja Alicia Ulrich. - Warszawa : GM Distribution, [2007]. DVD 

658 

Grigorij Jefimowicz Rasputin jest uważany za najbardziej tajemniczą postać XX-wiecznej Rosji. Zasłynął jako 

jasnowidz, uzdrowiciel oraz wizjoner. Zdobył niezwykłą pozycję na rosyjskim dworze, jego stosunki z rodziną 
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panującą cechowała olbrzymia zażyłość. Zginął w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, a na temat jego śmierci 

krążą legendy. 

29. Punkty zwrotne historii [DVD] = History's Turning Points / scenariusz Douglas Varchol. - Łódź : Wytwórnia 

Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 3019 

Płyta zawiera m.in.: Strzał, który rozpoczął Wielką Wojnę (23 min) ; Eksplozja Telewizji (24 min). 

30. Rewolucje w Rosji 1905-1922 [DVD] = Russian Revolution 1905-1922. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. 

DVD 1819 

Czwarta część z kolekcji "Wojny, Które Zmieniły Świat" zawierająca dwa filmy dokumentalne opowiadające                          

o wydarzeniach, które zapoczątkowały zmiany nie tylko w samej Rosji, ale i wpłynęły na podział polityczny Europy w 

XX wieku. Twórcy filmu "Ostatni car: Romanowowie i Rasputin" próbują poznać przyczyny sukcesu i spektakularnego 

upadku jednej z najbardziej tajemniczych postaci w historii Rosji. Film "Ostatni car: upadek dynastii" opowiada                      

o ostatnich dziesięciu miesiącach władzy rodziny Romanowów, a przede wszystkim pięciu dniach, które wystarczyły, 

aby położyć kres trzystuletniemu okresowi panowania monarchii. 

31. Rosyjska trójca [DVD] : Teatr Bolszoj, Kreml, Łubianka / reżyseria Gregor Nowinski. - Łódź : Wytwórnia 

Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 2755 

Płyta zawiera m.in.: Od Mikołaja II do Stalina. 

32. Roman Dmowski [DVD] / scenariusz Krzysztof Kawęcki, Marian Kubera ; reżyseria Marian Kubera. - 

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 1995. DVD 3144 

Filmowa biografia jednego z najwybitniejszych polskich polityków mijającego stulecia. 

33. Sejm RP [DVD] : tradycja i współczesność / scenariusz i realizacja Andrzej Sapija. - Warszawa : Kancelaria 

Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. DVD 2531 

Zawiera m.in.: Sejm II Rzeczypospolitej. 

34. Sensacje XX wieku. 2 [DVD] / scenariusz i prowadzenie Bogusław Wołoszański ; reżyseria Robert Wichrowski. 

- Warszawa : Telewizja Polska, copyright 2016. DVD 3518 

Płyta zawiera m.in.: Szabla polska (Odcinek został poświęcony tematowi bitwy pod Komarowem – największej bitwy 

konnicy w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. (w bitwie udział brało 6 pułków polskich i 20 radzieckich). 

35. Stulecie wojen [DVD] = The Century of Warfare / reżyseria George Marshall. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, 2008. DVD 3017 

Zawiera mi.in.: Nadciągają chmury wojny 1935-1939. 

36. Sztandar wolności [DVD] : Józef Piłsudski / %c realizacja Ryszard Ordyński. - Warszawa : Falanga, 1935. DVD 

911, DVD 912 

Epopeja czynu polskiego odtworzona z ocalałych autentycznych filmów, zebranych i opracowanych przez firmę 

Falanga. Dokument historyczny - biografia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz droga Polaków do odzyskania 

niepodległości. 

37. W szpiegowskiej sieci [DVD] : deszyfranci kodów = Spyweb - The Code Breakers / scenariusz Robin Cross ; 

reżyseria i realizacja Jonathan Martin. - Warszawa : Amercom , [2008]. DVD 1500 

Tajne szyfry oraz kryptolodzy i deszyfranci - bohaterowie bez których niejedna bitwa I i II wojny światowej miałaby 

zupełnie inny przebieg. 

38. Walka o Polskę w XX wieku [DVD] / scenariusz i reżyseria Alina Czerniakowska. - Warszawa : Telewizja 

Polska, cop. 2010. DVD 2378 
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Płyta zawiera: Musieli zwyciężyć (1920 rok, walka z bolszewikami. Kto był autorem tego zwycięstwa? Czy był cud nad 

Wisłą? Norman Davies mówi, że to był cud mobilizacji społecznej, a autorem i przywódcą był Józef Piłsudski. Polsce 

udało się obronić Europę, ale ta sama Europa w 20 lat później oddała Polskę najgorszemu wrogowi - Rosji sowieckiej 

na blisko pół wieku. Konsekwencje tego odczuwamy do dzisiaj - rok prod. 2000) ; Powrót Paderewskiego (W filmie 

zaprezentowana została sylwetka Ignacego Paderewskiego - rok prod. 1991). 

39. Wspaniały XX wiek [DVD] = The remarkable XX century / scenariusz Greg Perkins, Scott Popjes, Steven 

Vosburgh ; reżyseria Steven Vosburgh. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 2756 

Płyta zawiera m.in.:  Episode 2: 1910's - lata 1910-1920 / scen. Christopher Panneck, Steven Vosburgh, John Plunkett 

; Episode 1920's - lata 1920-1930 / Greg Perkins, John Plunkett. 

40. Wspaniały XX wiek [DVD] = The remarkable XX century / scenariusz Greg Perkins, Scott Popjes, Steven 

Vosburgh ; reżyseria Steven Vosburgh. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 2757 

Płyta zawiera m.in: Episode 4: 1930's - lata trzydzieste, kryzys i wojna. 

41. Wymarsz [DVD] / scenariusz i realizacja Wincenty Ronisz. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", 

[2008]. DVD 1229 

Film o Legionach Piłsudskiego i innych oddziałach polskich, które w latach 1914-1918 i 1919-1921 walczyły o 

niepodległość i kształt granic II Rzeczypospolitej - synteza wiedzy historycznej, której myślą przewodnią było ukazanie 

dróg prowadzących do odrodzenia niezawisłego państwa polskiego. 

42. Zabójstwo Romanowów / reżyseria Paul Murton. - Warszawa : Newsweek Polska, 2006. DVD 2252 

Ostatni Romanow na rosyjskim tronie zginął wraz z całą rodziną w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku w Jekaterynburgu. 

Dlaczego musiał umrzeć? 

 

II WOJNA ŚWIATOWA 
 

1. II Wojna Światowa 1939-1945 [DVD] = World War II 1939-1945. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. DVD 

1824 

Bitwa pod Kurskiem ; Ofensywa w Ardenach. Dziewiąta część z kolekcji "Wojny, Które Zmieniły Świat" zawierająca 

dwa filmy opowiadające o wydarzeniach, w które przez sześć lat angażowały się najważniejsze państwa świata,                    

a których konsekwencje są odczuwalne także dzisiaj. 

2. II Wojna Światowa. Kampania Wrześniowa w Polsce 1939 r. [DVD]. - Michałów-Grabina : Grube Ryby, 

[2009]. DVD 1815 

Film dokumentalny o kampanii wrześniowej w 1939 roku jest kompilacją wyselekcjonowanych materiałów 

archiwalnych, tworząc ciekawy i holistyczny obraz wydarzeń z pierwszych dni II wojny światowej. W dokumencie 

zobaczymy między innymi długie sekwencje defilad Wojska Polskiego w 1939 r., ostrzał Westerplatte przez pancernik 

„Schleswig-Holstein”, walki o Pocztę Polską w Gdańsku, czy triumfalny przejazd Hitlera przez to miasto. Znaleźć 

można także kilka prawdziwych rodzynek – na przykład ujęcia pokazujące niemieckie wojska górskie w Polsce, 

pancernik „Schleswig-Holstein” (lub „Schlesien”) pod ostrzałem polskiej artylerii (zaobserwować można wznoszące 

się w pobliżu kadłuba wysokie słupy wody) i ładunki wybuchowe, którymi obrońcy Helu próbowali przerwać 

półwysep. 

3. 17 IX 1939 [DVD] / scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]. DVD 

557 
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Film przeznaczony jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich jako pomoc 

dydaktyczna na lekcjach historii i wychowawczych, do wykorzystania na uroczystościach z okazji rocznic i świąt 

narodowych. 

4. 17 września 1939 r. i sowiecka okupacja wschodnich obszarów Polski w relacjach świadków [DVD] / 

realizacja Tomasz Piotrowski. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, [2014?]. DVD 2351 

Prezentacja powstała na podstawie materiałów zebranych w ramach programu "Notacje-relacje świadków historii". 

5. 1945 - pamiętny rok [DVD] / reżyseria Gabi Kent, Paul Oremland. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 

[2007]. DVD 553 

Dokument analizuje najważniejsze momenty historyczne 1945 roku. Wydarzenia z tego okresu miały znamienny 

wpływ na obraz współczesnego świata: konferencja w Jałcie, samobójstwo Hitlera, zrzucenie przez Amerykanów 

bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki oraz koniec wojny. 

6. Amerykańscy szpiedzy w III Rzeszy [DVD] : tajne działania wywiadu USA w nazistowskich Niemczech = 

Piercing The Reich - American Spies Inside Nazi Germany / scenariusz Norman Stahl, Joseph Persico ;                      

na podstawie książki Josepha Persico ; reżyseria Don Horan. - Warszawa : Amercom, [2007]. DVD 1510 

Film na podstawie książki Josepha Persico "Piercing The Reich : the penetration of Nazi Germany by American secret 

agents during World War II" (Tajne działania wywiadu USA w nazistowskich Niemczech). 

7. Arnhem - o jeden most za daleko [DVD] / scenariusz David Manson ; realizacja Lara Lowe. -  Warszawa : GM 

Distribution, [2009?]. DVD 682 

Operacja "Market Garden" w założeniach sztabu sojuszniczego miała skrócić wojnę dzięki szybkiemu, 

niespodziewanemu opanowaniu mostów na Renie. Zadanie to przypadło sojuszniczym jednostkom powietrzno-

desantowym. Mimo sprzeciwu niektórych oficerów, wskazujących słabe punkty planu, 17 IX 1944r. spadochroniarzy 

rzucono do boju... Skoczkowie trafili w prawdziwe piekło. 

8. Auschwitz-Birkenau. Anatomia zbrodni [DVD] / scenariusz i realizacja Beata Kołaczyk. Byłem w Gestapo / 

scenariusz  i reżyseria Leszek Staroń, Jerzy Oleszkowicz. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2016. DVD 

3136 

"KL Auschwitz-Birkenau. Anatomia zbrodni" film dokumentalny prezentujący prowadzone w Polsce śledztwo                       

w sprawie zbrodni popełnionych przez Niemców na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. "Byłem w 

Gestapo" fabularyzowany film dokumentalny ukazujący historię Rudolfa Probsta, który z rozkazu AK został 

tłumaczem w sanockim gestapo. 

9. Auschwitz. Naziści i "ostateczne rozwiązanie" [DVD] / scenariusz i reżyseria Laurence Rees. - Warszawa : 

Imperial CinePix , [2005]. DVD 863 

Sześcioodcinkowy dokument zrealizowany przez BBC. Cykl opowiada o powstaniu obozu, począwszy od planów jego 

założenia aż do wyzwolenia. Na podstawie pamiętników pierwszego komendanta obozu, dokumentów i wypowiedzi 

byłych więźniów i niemieckich funkcjonariuszy zrekonstruowane zostały kolejne fazy istnienia łagru przekształcania 

się obozu pracy w miejsce eksterminacji milionów ludzi. 

10. Banzai! [DVD] : Japonia 1931-1942 / scenariusz i realizacja Peter Batty. - Warszawa : GM Distribution, 

[2009?]. DVD 666 

Film pokazuje okres zwycięstw wojsk cesarskiej Japonii - początkowo w Chinach, a następnie w kolonialnych 

posiadłościach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Holandii. Wojna zyskuje wymiar światowy, gdy rankiem                   

7 XII 1941 r. samoloty startujące z pokładów japońskich lotniskowców przeprowadzają niespodziewany nalot na 

amerykańską bazę marynarki wojennej w Pearl Harbor. 

11. Bitwa o Anglię [DVD] / [brak real.]. - Warszawa : S.D.T.-Film, 2006. DVD 638 
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Fascynujący archiwalny dokument, z nagrodzonej serii "World War II", przedstawia wspaniałą postawę Brytyjczyków 

wobec nazistowskiej nawałnicy. Kolejne fale nalotów Luftwafe na Londyn nie są w stanie złamać ducha brytyjskiego 

narodu. Anglia nie zamierza paść na kolana przed hitlerowskim najeźdźcą. 

12. Bitwa o Anglię - Osamotniona wyspa [DVD] : maj 1940 - maj 1941 / scenariusz Laurence Thompson ; 

realizacja David Elstein. - Warszawa : GM Distribution, [2009?]. DVD 663 

To opowieść o garstce dzielnych pilotów samolotów myśliwskich, na których spoczął ciężar walki z Niemcami 

przygotowującymi się do inwazji na Wielką Brytanię. Choć RAF wygrał bitwę o panowanie na angielskim niebie,                    

to jednak brytyjskie miasta legły w gruzach, a ostatni sojusznicy na kontynencie padli pod brutalnymi ciosami 

niemieckich armii. 

13. Bitwa o Rosję [DVD] / [brak real.]. - Warszawa : S.D.T.-Film, 2006. DVD 639 

Niepublikowane dotąd kroniki wojenne lat 1941 - 1945, zawarte w tym dokumencie, ukazują heroiczny wysiłek 

Rosjan w powstrzymaniu naporu wojsk hitlerowskich. Początkowe sukcesy najeźdźców, którzy docierają w okolice 

Leningradu i Moskwy, pod Stalingradem zmieniają się w klęskę większą niż napoleońska - niecałe 150 lat wcześniej. 

14. Bitwa o Warszawę'44 [DVD] / reżyseria Wanda Kościa. - Warszawa : Instytucja Filmowa Max-Film, [2005]. 

DVD 377 

Film dokumentalny o Powstaniu Warszawskim, powstały przy współpracy polsko-brytyjskiej. Przewodnikiem po 

historii powstania w polskiej wersji językowej jest Michał Żebrowski. 

15. Blitzkrieg - wojna błyskawiczna [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2013. DVD 2125 

Płyta zawiera m.in.: Atak na Polskę / scen. Daniel Diehl, Mark P. Donnelly ; muz. Joseph Metcalfe (Film z serii Obrazy 

Wojny = Visions of War) (47 min) ; Atak na Rosję / scen. Daniel Diehl, Mark P. Donnelly ; muz. Joseph Metcalfe. 

16. Być kobietą w Birkenau [DVD] ; Wybiórka / scenariusz i realizacja Sylwester Kiełbiewski. - Warszawa : Studio 

Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1143 

Płyta zawiera: Być kobietą w Birkenau (Dramatyczna opowieść o losie kobiet-więźniarek obozów Oświęcim - 

Birkenau i ich walce o życie urodzonych tam dzieci. Wspominają między innymi: Irena Konieczna, Anna Piekarz, 

Stanisława Perończyk, Maria Orzyńska. Wykorzystano fragmenty wspomnień nieżyjącej już położnej - Stanisławy 

Leszczyńskiej) (19 min) ; Wybiórka (Opowieść o więźniu Oświęcimia, nauczycielu Marianie Batko, który poszedł                      

na śmierć głodową za wybranego przez gestapowców młodszego współwięźnia Mieczysława Pronobisa) (13 min). 

17. Było sobie miasteczko... [DVD] / scenariusz i reżyseria Tadeusz Arciuch, Maciej Wojciechowski. - Warszawa : 

Instytut Pamięci Narodowej, 2011. DVD 1988, DVD 1989 

Historia Kisielina, miasteczka na Wołyniu, w którym do czasów II wojny światowej żyło w zgodzie kilka narodowości: 

Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Czesi. Miasteczko było zamożne, dobrze prosperowało, stanowiło też silny ośrodek 

ariański na tych ziemiach. Znajdowała się tam drukarnia i biblioteka, działała tłocznia oleju, gorzelnia, cegielnia, 

mleczarnia. Dziś po dawnej świetności zostało niewiele, choć ziemie tam urodzajne. Przedwojennej mieszanki 

narodów też już nie ma mieszkają tam sami Ukraińcy. Za to pośród zieleni wciąż stoją ruiny kościoła, który był 

miejscem i niemym świadkiem tragedii, jaka rozegrała się w Kisielinie 11 lipca 1943 r. Tego dnia nacjonaliści 

ukraińscy właśnie w murach świątyni brutalnie wymordowali część polskich mieszkańców Kisielina. Reszta ratowała 

się, uchodząc na zawsze z rodzinnej ziemi. Narratorami filmu jest rodzina Dębskich: Krzesimir Dębski, jego matka 

Aniela, brat Wisław, syn Radzimir, bratanica Ulesława Lubek. Występują także Ukraińcy - obecni mieszkańcy Kisielina, 

z których większość pamięta tamte dramatyczne wydarzenia. Tytuł filmu to również tytuł monografii o Kisielinie                   

i jego mieszkańcach napisanej przez nieżyjącego już ojca Krzesimira, Włodzimierza Sławosza Dębskiego 

18. Cichociemni [DVD] / scenariusz i realizacja Marek Widarski. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych 

"Nauka", [2008]. DVD 1145 
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"Cichociemni" - ich szkolenie, walka w AK i powojenne losy. Relacje byłych cichociemnych: Ludwika Witkowskiego cc 

"Kosa", Tomasz Kostucha cc "Bryła", Józefa Nowackiego cc "Horyń", Stefana Bałuk cc "Starba", Stefana Ignaszak cc 

"Drozd", Wacława Kopisto cc "Kra", Bronisława Góreckiego cc "Zwijak 2", Stanisława Jankowskiego cc "Agaton",               

oraz pilota - Michała Goszczyńskiego. W filmie wykorzystano filmowe i fotograficzne materiały archiwalne. 

19. Czerwona gwiazda [DVD] : ZSRR 1941-1943 / scenariusz Neal Ascherson ; realizacja Martin Smith. - 

Warszawa : GM Distribution, [2009?]. DVD 669 

Serial dokumentalny zrealizowany przez brytyjskich dokumentalistów przedstawia najważniejsze wydarzenia II wojny 

światowej. Odcinek dziesiąty opowiada o tym, jak przez dwa lata Związek Radziecki osamotniony walczy z Niemcami. 

W ciągu tych 24 miesięcy udaje się powstrzymać pasmo początkowych klęsk, a Armia Czerwona zamienia się                       

w maszynę bojową, zdolną do równorzędnej walki z niemieckim Wehrmachtem. Cena za odparcie wroga jest jednak 

olbrzymia. 

20. D-Day. cz.1 [DVD] / scenariusz Gayle Lutz, Gary Rhay ; realizacja Lanny Lee. - Warszawa : GM Distribution, 

[2009?]. DVD 680 

Pierwsza część 3-godzinnego filmu o lądowaniu aliantów w Normandii. Ranek 6 VI 1944 r. Wstaje dzień nazwany 

przez alianckich strategów D-Day, w którym rozpocznie się inwazja wojsk sprzymierzonych w okupowanej przez 

hitlerowskie Niemcy Francji. Ku brzegom Normandii płyną setki barek desantowych, osłanianych przez dziesiątki 

samolotów i okrętów. Tysiące żołnierzy już wkrótce wezmą udział w największej operacji desantowej II wojny 

światowej, która zmieni bieg wojny na froncie zachodnim. 

21. D-Day. cz.2 [DVD] / scenariusz Gayle Lutz, Gary Rhay ; realizacja Lanny Lee. - Warszawa : GM Distribution, 

[2009?]. DVD 681 

Kolejna część filmu opowiadającego o lądowaniu sił sojuszniczych w Normandii. Trwają zacięte walki na plażach, 

spadochroniarze zajmują wyznaczone cele w głębi terytorium nieprzyjaciela. Losy inwazji zależą od tego,                            

czy Niemcom uda się ściągnąć w rejon lądowania ciężkie jednostki pancerne. 

22. Dom płonie [DVD] : Wielka Brytania 1940-1944 / scenariusz Angus Calder ; realizacja  Phillip Whitehead. - 

Warszawa : GM Distribution, [2009?]. DVD 676 

Odcinek opowiada o Brytyjczykach w okresie II wojny św. Był to czas masek przeciwgazowych, stałego zagrożenia 

nalotami, ewakuacji, pożarów, a także silnych rządów premiera Churchilla. Mimo to zwykli ludzie z podziwu godnym 

hartem ducha znosili wszystkie przeciwności. 

23. Dni mojego życia... [DVD] : Auschwitz : historia prawdziwa / scenariusz i reżyseria Grzegorz Rosengarten. 

Elżbieta Zawacka : miałam szczęśliwe życie / scenariusz i realizacja Marek Widarski. - Warszawa : Instytut 

Pamięci Narodowej, [2007]. DVD 3137 

Dokument "Dni mojego życia..." jest zapisem wspomnień Henryka Droni - byłego więźnia KL Auschwitz, nr 1292. Film 

"Elżbieta Zawacka : miałam szczęśliwe życie" przedstawia historię kurierki i łączniczki Komendy Głównej Armii 

Krajowej. Dokument jest uzupełniony materiałami archiwalnymi WFDiF oraz zbiorami prywatnymi. 

24. Dziewczyny z tamtych lat [DVD] / scenariusz i reżyseria Alina Czerniakowska. - Warszawa : Telewizja Polska, 

2010. DVD 2479 

Płyta zawiera: Dziewczyny z tamtych lat (Film o młodych kobietach pokolenia wojny, Powstania warszawskiego, 

dzielnych, pięknych Polkach walczących o niepodległość ojczyzny, a po wojnie "w nagrodę" spędzających długie lata 

w kazamatach ubowskich - rok prod.2006) ; 1 sierpnia ( Film przedstawia kolejne etapy Powstania warszawskiego - 

rok prod. 1989) ; Minęła rocznica (Wyjątkowo uroczyste obchody 60. rocznicy Powstania Warszawskiego posłużyły 

jako tło filmu o tamtych pamiętnych 63 dniach - rok prod. 2004). 

25. Eksplozja ciszy [DVD] / scenariusz  i realizacja Katarzyna Rimpler. Czerniaków '44 / scenariusz Grzegorz 

Osiadacz, Tomasz Karasiński, Bartłomiej Szyprowski, Dariusz Senator ; reżyseria Grzegorz Osiadacz, Dariusz 

Senator ; realizacja Krzysztof Grzybowski. - Kraków : Tygodnik Powszechny, 2008. DVD 3140 
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Eksplozja ciszy - film dokumentalny, opowiadający historię niezwykłego oddziału AK zwanego Plutonem 

Głuchoniemych i jego udziału w konspiracji, a potem w Powstaniu Warszawskim. zerniaków 1944 - fabularyzowana 

inscenizacja historyczna, która odbyła się w sierpniu 2007 r. na ul. Wilanowskiej z udziałem dwustu osób z tzw. grup 

rekonstrukcyjnych, opowiadająca historię walk o tę warszawską dzielnicę podczas Powstania. 

26. Generał [DVD] / scenariusz Lidka Kazen, Dariusz Baliszewski, Anna Jadowska ; reżyseria Lidka Kazen, Anna 

Jadowska, Sylwester Jakimow. - Warszawa : TIM Film Studio, dystr.2009. DVD 1695 

Projekt filmowy "Generał" składa się z serialu dokumentalnego i filmu fabularnego na podstawie wieloletnich badań 

historycznych Dariusza Baliszewskiego i jest próbą rekonstrukcji wydarzeń dotyczących śmierci Generała Władysława 

Sikorskiego, Naczelnego Wodza, premiera Rządu Polskiego na Uchodźctwie. 

27. Generał "Gryf" [DVD] / robiłem dobrą robotę. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2012. DVD 1985 

Wspomnienia Janusza Brochwicz-Lewińskiego, ps. "Gryf" (ur. 17 września 1920 w Wołkowysku) – generała brygady 

Wojska Polskiego, żołnierza Batalionu AK "Parasol". 

28. Gorzkie zwycięstwo [DVD] / scenariusz i realizacja Wincenty Ronisz. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1055 

Film poświęcony polskim żołnierzom, ich losom na szlakach wojennych. Opowieść o ich walce, która była 

manifestacją woli niepodległościowej i świadczyła o determinacji w obronie wartości najwyższych. 

29. Grupy szturmowe. Szare Szeregi [DVD] / scenariusz i realizacja Włodzimierz Dusiewicz. Wybór / scenariusz i 

realizacja Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1150 

Płyta zawiera: Grupy szturmowe. Szare Szeregi (Opowieść o żołnierzach harcerskich grup szturmowych) (27 min) ; 

Wybór (Film o poecie i żołnierzu Powstania Warszawskiego - Krzysztofie Kamilu Baczyńskim) (26 min). 

30. Historia 5 [DVD]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1155 

Płyta zawiera filmy: Lekcja polskiego / real. Maria Kwiatkowska (Realizatorzy kreślą sylwetkę Michała Drzymały, 

chłopa-bohatera) (6 min) ; Siły na zamiary (10 min) ; Tamten wrzesień / real. Janusz Kędzierzawski, Krzysztof Nowak 

(10 min) ; Enigma / scen. Andrzej Trzos-Rastawiecki, Jan Kalisz ; zdj. Antoni Staśkiewicz, Janusz Kreczmański (Film 

przypomina historię Enigmy, maszyny szyfrowej) (16 min) ; Operacja V-2 (Film przypomina rozpracowanie przez 

wywiad polski tajemnicy rakiet V1 i V2) (22 min) ; Z powstańczych kronik / real. Krzysztof Nowak, Zygmunt 

Walkowski (10 min). 

31. Historia 11 [DVD]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1161 

Płyta zawiera film: 17 września (Agresja Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 ; Film pokazuje stosunki 

polityczne i społeczne, jakie wytworzyły się na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej po agresji sowieckiej oraz 

sytuację ludności polskiej w warunkach okupacji) (20 min). 

32. Historia 12 [DVD]. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1162 

Płyta zawiera: Tajne nauczanie / scen. Tomasz Listkiewicz, real. Tomasz Listkiewicz, Henryka Biedrzycka ; zdj. 

Romuald Farat, Tadeusz Łukawski ; oprac. muz. Tadeusz Bukowski (39 min) ; Bataliony Chłopskie / scen. i real. 

Zygmunt Skonieczny ; zdj. Jan Wileński ; oprac .muz. Henryk Rogala (15 min). 

33. Historia Kowalskich [DVD] / scenariusz  i reżyseria Arkadiusz Gołębiewski, Maciej Pawlicki. SARID / 

scenariusz i reżyseria Zbigniew Gajzler. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2011. DVD 1990, DVD 

1991 

Płyta zawiera filmy: Historia Kowalskich (Film opowiada o Polakach zamordowanych za udzielanie pomocy swym 

sąsiadom - Żydom. Temat filmu odnosi się do mordu dokonanego na ludności cywilnej przez niemieckie oddziały 

żandarmerii dnia 6 grudnia 1942 roku w miejscowości Stary Ciepielów i Rekówka na Mazowszu. Tego dnia spalono 

żywcem 34 osoby, wśród nich Adama i Bronisławę Kowalskich wraz z ich pięciorgiem dzieci. W Ciepielowie, typowym 
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polskim miasteczku, przed wojną zamieszkiwała w symbiozie społeczność polska i żydowska. Mord sprzed 66 lat 

nadal owiany jest milczeniem. We wspomnieniach krewnych wywołuje ciągle silne emocje. Konstrukcja filmu oparta 

jest na relacjach naocznych świadków tej tragedii, członków rodzin kolejnych pokoleń zamordowanych, relacjach 

osób badających tło mordu, a także fabularnej inscenizacji wydarzeń z tamtych dni, w szczególności sceny mordu 

dokonanego na rodzinach Kowalskich, Kosiorów, Obuchiewiczów i Skoczylasów.) (70 min) ; 2SARID (Sarid - znaczy 

ocalony z holocaustu. Alexander Bartal-Bicz jako jedyny ze swojej rodziny przeżył pogrom pabianickich Żydów. Film 

stanowi zapis jego wspomnień z czasów wojny od uwięzienia w odizolowanej dzielnicy rodzinnego miasta, przez 

pobyt w łódzkim getcie, aż po wywózkę do obozu pracy w Mauthausen w Austrii. Bartal opisuje warunki panujące               

w zamkniętych dzielnicach, trudną walkę o przeżycie i politykę Niemców, którzy stopniowo mordowali pabianiczan 

pochodzenia żydowskiego. Opowieść zaczyna się w roku 1939, kiedy to wraz z matką, ojcem i młodszym bratem trafił 

do getta założonego w Pabianicach. Relacjonuje jego likwidację w 1941, gdy część ludności została zgromadzona na 

placu i zamordowana, część rozstrzelana w Chełmnie nad Nerem, a część przeniesiona do getta w Łodzi. Opowiada 

losy swoich bliskich. Matkę i brata po raz ostatni widzi żywych latem 1944 po zniszczeniu łódzkiego getta na rampie 

obozu Auschwitz. Ojciec zginął w austriackim obozie Mauthausen, ostatnim przystanku wojennej tułaczki Alexandra. 

Historię Bartala uzupełniają wspomnienia Avivy Radoszyckiej, Cwiji Cohen oraz Morisa Glassa, cudem ocalałych                    

z zagłady, która zmiotła z powierzchni ziemi dziewięciotysięczną społeczność żydowską Pabianic) (49 min). 

34. Holocaust znaczy zagłada [DVD]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1056 

Płyta zawiera: Requiem dla 500 tysięcy / real. Jerzy Bossak, Wacław Kaźmierczak (28 min) ; .Powszedni dzień 

gestapowca Schmidta / real.J erzy Ziarnik ; zdj. Edward Bryła, Ryszard Wróblewski (10 min) ; Milczenie / real. Tomasz 

Lengren ; zdj. Piotr Sobociński (12 min). 

35. "I rozradują się poniżone kości..." [DVD] / scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak. - Kraków : Dom 

Wydawniczy Rafael, [2007]. DVD 558 

Poruszająca opowieść o Stanisławowie, gdzie w sierpniu 1941roku gestapo urządziło rzeź polskiej inteligencji. To był 

największy taki niemiecki mord na ziemiach południowo-wschodnich II RP 

36. Idealne dzieci Hitlera [DVD] / scenariusz i realizacja Rob Blumenstein. - Warszawa : Amercom, [2008]. DVD 

1498 

Jednym z najważniejszych problemów Niemiec podczas II wojny światowej było zwiększenie przyrostu naturalnego 

gwarantującego państwu nowe zastępy lojalnych obywateli. Niektóre aspekty prorodzinnego programu miały jednak 

szokujący i skandaliczny charakter. Należało do nich prowadzenie starannej i planowej selekcji kobiet i mężczyzn 

przeznaczonych do płodzenia potomstwa. Narodzone z takich związków dzieci były adoptowane przez „porządne” 

rodziny niemieckie. Większość z nich do końca życia zachowała przeświadczenie o rdzennie niemieckim rodowodzie. 

37. Jałta - pokój, potęga, zdrada [DVD] = Yalta - Peace, Power, Betrayal / scenariusz  i reżyseria Lisa Gewerth. - 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 3020 

Film dokumentalny o konferencji jałtańskiej, która zdecydowała o losach Europy na całe dziesięciolecia, określiła 

układ sił politycznych i granice wpływów w Europie. Film prezentuje materiały archiwalne, wspomnienia tłumaczy 

obsługujących konferencję, oficjalne doniesienia prasowe i wywiady z przywódcami. 

38. Japonia [DVD] : 1941-1945 / scenariusz Courtney Browne ; realizacja Hugh Raggett. - Warszawa : GM 

Distribution, [2009?]. DVD 671 

Film przedstawia wydarzenia po tym, jak Cesarstwo Japonii zaatakowało Stany Zjednoczone. Pokonanie japońskiego 

agresora stało się wyłącznie kwestią czasu i ofiar, liczonych w dziesiątkach tysięcy po obu stronach konfliktu. 

39. Jaster. Tajemnica Hela [DVD] / scenariusz i reżyseria Małgorzata Walczak, Marek Tomasz Pawłowski. The 

Liberation of Auschwitz / rezyseria Irmgard von zur Mühlen. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 

[2015]. DVD 2535 
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Jaster. Tajemnica Hela - Film przedstawia tragiczną historię Stanisława Jastera ps. "Hel", więźnia i uciekiniera z KL 

Auschwitz, żołnierza Armii Krajowej, oskarżonego o kolaborację z Niemcami, zabitego w niewyjaśnionych 

okolicznościach przez kolegów z konspiracji. The Liberation of Auschwitz - Film dokumentalny o KL Auschwitz                        

w chwili wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Wykorzystano w nim ujęcia nakręcone w styczniu 1945 roku. Zdjęciom 

towarzyszy komentarz opisujący proces masowej eksterminacji i codzienne życie w obozie. 

40. Jutro mamy piękny dzień [DVD] : Birma 1942-1944 / scenariusz John Williams ; realizacja John Pett. - 

Warszawa : GM Distribution, [2009?]. DVD 673 

Film przedstawia historię wojny w Birmie, gdzie działania bojowe toczyły się we wszechobecnym błocie i 

monsunowym deszczu. Zahartowana armia japońska była trudnym przeciwnikiem, ale ostatecznie to Brytyjczycy 

okazali się mistrzami walk w dżungli. 

41. Kadeci [DVD] / scenariusz i reżyseria Edmund Zbigniew Szaniawski. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych 

"Nauka", [2008]. DVD 1183 

Historia szkół kadeckich od Szkoły Rycerskiej, założonej w 1765 r., do Junackiej, która powstała przy II Korpusie gen. 

Andersa w Palestynie. Nieznany epizod uratowania tysięcy dzieci polskich wywożonych do Rosji. 

42. Katyń [DVD] / realizacja Krzysztof Brożek. - Warszawa : TiM Film Studio, [2010]. DVD 1903 

Film przedstawia walkę o prawdę o Katyniu - od roku 1940 do dzisiaj. Pokazuje nie tylko to, co spotkało polskich 

oficerów, ale również najważniejsze wydarzenia związane z Katyniem. Bardzo bogaty materiał archiwalny (między 

innymi materiały filmowe z ekshumacji w 1943 i 1944 r., fragmenty pamiętników znalezionych przy zwłokach). 

43. Kobiety i wojna [DVD] / scenariusz i realizacja Marek Widarski. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 

[200?]. DVD 907, DVD 908 

Film opowiada historię czternastu dziewcząt wchodzących w dorosłe życie w latach II wojny światowej. Konspiracja, 

walki partyzanckie, służba w AK, udział w Powstaniu Warszawskim, żołnierski szlak w szeregach Polskich Sił Zbrojnych 

na Zachodzie, a także w I Armii WP - to losy pokolenia wyrosłego w niepodległej II Rzeczypospolitej. 

44. Koniec jest bliski [DVD] : sierpień 1944 - marzec 1945 / scenariusz i realizacja Peter Batty. - Warszawa : GM 

Distribution, [2009?]. DVD 684 

Wydaje się, że koniec wojny jest już bliski i nieuchronny. Do Paryża wkraczają wolni Francuzi, coraz większe obszary 

Francji zostają wyzwolone. Amerykanie i Brytyjczycy zaczynają jednak spierać się o kierunek kolejnych uderzeń. 

Tymczasem w Polsce rozpoczyna się tragedia Warszawy, której ludność powstaje przeciwko okupantowi. 

45. Kronika Powstania w Getcie Warszawskim wg Marka Edelmana [DVD] / scenariusz i reżyseria Jolanta 

Dylewska. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2014. DVD 2403 

Niemieckie władze okupowanej Warszawy 28 października 1939 roku zarządziły spis mieszkających w niej Żydów, 

blokadę ich kont bankowych, zamknięcie bóżnic, wydały też zakaz zbiorowych modłów w mieszkaniach prywatnych. 

Był to początek nazistowskiej metody "rozwiązania problemu żydowskiego", który jeszcze nie zapowiadał totalnej 

zagłady narodu.12 listopada wydano rozporządzenie o przejęcie w dzierżawę przedsiębiorstw żydowskich. 30 

listopada nakazano Żydom oznakowanie ich sklepów, a następnego dnia - noszenie na prawym rękawie białej opaski 

z niebieską gwiazdą Syjonu. 7 grudnia zamknięto szkoły podstawowe dla dzieci żydowskich. W 1940 roku, od końca 

stycznia do 5 lipca, zakazano Żydom: jazdy koleją, wstępu do restauracji i pracy w nich, wstępu do parków, siadania 

na ławkach, chodzenia po niektórych ulicach, wykonywania zawodu lekarza i adwokata. Potem utworzono getto                    

i zamknięto w nim blisko 700 tys. Żydów, izolując od reszty świata wysokim murem […]. 

46. Kroniki Powstania Warszawskiego [DVD] / reżyseria i realizacja Stefan Bagiński. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1060, DVD 1184 

Unikatowe zdjęcia filmowe dokumentujące działalność konspiracyjną i codzienne życie w okupowanej Warszawie,                   

ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Warszawskiego. Wykorzystano zdjęcia i kroniki filmowe Polowych 
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Sprawozdawców Wojennych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. 

Zawiera: Warszawa walczy! Przegląd nr 1 (13 min) ; Warszawa walczy! Przegląd nr 2 (17 min) ; Warszawa walczy! 

Przegląd nr 3 (15 min). 

47. Kroniki Powstania Warszawskiego II [DVD] / reżyseria i realizacja Stefan Bagiński. - Warszawa : Studio 

Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1061, DVD 1185 

Zawiera: Warszawa walczy! Przeglądy nr 4 i 5 opracowane w 1992r. (46 min) ; Warszawa walczy! Exodus (15 min). 

48. Kryptonim "Pożoga" [DVD] / scenariusz i realizacja Wincenty Ronisz. - Warszawa : Instytut Pamięci 

Narodowej, 2007. DVD 3134 

Film przedstawia złożone stosunki polsko-ukraińskie w latach międzywojennych i w efekcie dramat polskiej ludności 

Wołynia w okresie II wojny światowej. Mówi o eksterminacji i prześladowaniach dokonywanych przez okupantów 

sowieckich, niemieckich i nacjonalistów ukraińskich, organizacji polskiej samoobrony i walkach 27 Dywizji Piechoty 

Armii Krajowej - najliczniejszej jednostki zbrojnej polskiego Państwa Podziemnego. 

49. Las katyński [DVD] / scenariusz i realizacja Marcel Łoziński ; reżyseria Krzysztof Wierzbicki, Anne Durufle. - 

[S.l. : s. n], [2007]. DVD 3131 

Film o zbrodni dokonanej przez NKWD w Katyniu w 1940 roku. Opowiada o zamordowaniu kilku tysięcy polskich 

oficerów i policjantów internowanych w ZSRR we wrześniu 1939 roku. Odsłania próby ukrycia prawdy o tym 

zbrodniczym czynie, przypisywanym przez Rosjan Niemcom. Opowieść zbudowana z relacji ludzi, którzy przebywali    

w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz tych, którzy z tragedią zetknęli się bezpośrednio. 

50. Ludobójstwo [DVD] : 1941-1945 / scenariusz Charles Bloomberg ; realizacja Michael Darlow. - Warszawa : 

GM Distribution, [2009?]. DVD 685 

Nazizm położył się straszliwym cieniem wszędzie tam, gdzie docierała armia III Rzeszy. Zbrodnicza ideologia wyniosła 

na piedestał rasę aryjską, do której mieli należeć Niemcy, zdeptała natomiast Żydów, Słowian, Cyganów, określając 

ich mianem podludzi. W imię nazizmu i oczyszczenia świata Niemcy popełnili zbrodnie, które przyjęto określać 

mianem zagłady. 

51. Monte Cassino 1944 - Górski Stalingrad [DVD] / scenariusz Robin Clifton ; realizacja Gavin Bott. - Warszawa : 

GM Distribution, [2009?]. DVD 683 

Film przedstawia bitwę o Monte Cassino, określaną także jako bitwę o Rzym. Wzgórze Monte Cassino miało 

znaczenie strategiczne . Wraz z pasmem sąsiednich wzniesień blokowało drogę do stolicy Włoch. Niemcy, 

wykorzystując warunki naturalne, wybudowali na wzniesieniach pas silnych umocnień, nazywany Linią Gustawa. 

Wojska sprzymierzonych usiłowały bezskutecznie przełamać niemiecką obronę od stycznia 1944 r. 

52. My Cichociemni [DVD] : głosy żyjących / scenariusz i reżyseria Paweł Kędzierski. - Warszawa : Agora : TIM 

Film Studio, 2011. DVD 2532 

Fabularyzowany film dokumentalny o Cichociemnych, żołnierzach najsłynniejszej jednostki sił specjalnych - na 

podstawie relacji żyjących uczestników wojennych wydarzeń, materiałów archiwalnych i scen fabularyzowanych. 

53. My, dzieci z lagrów [DVD] / scenariusz i realizacja Andrzej Machnowski. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1211 

Film zrealizowany na zlecenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Więźniów - Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów 

Koncentracyjnych. 

54. Najdłuższy apel [DVD] / scenariusz Marek Miller, Michał Bukojemski ; na motywach "Europa wg. Auschwitz" 

Marka Millera ; realizacja Michał Bukojemski. Kommander's Car / reżyseria Hannah Lovell. Warszawa : 

Instytut Pamięci Narodowej, 2012. DVD 3133 
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Polski cykl dokumentalny o Auschwitz. Odcinek pierwszy to historia pierwszego, najdłuższego apelu w historii obozu, 

który miał miejsce 6 lipca 1940 r. Wzięło w nim udział 1500 więźniów. 

55. Nazistowski plan zbombardowania Nowego Jorku [DVD] = The Nazi Plan To Bomb New York / scenariusz i 

reżyseria John Biffar. - Warszawa : Amercom, [2007]. DVD 1496 

Plany ataków na USA - strategiczny punkt kampanii wojennej Hitlera. 

56. Naziści atakują [DVD] / [brak real.]. - Warszawa : S.D.T.-Film, 2006. DVD 640 

Archiwalne kroniki filmowe z okresu II wojny św. Po dojściu Hitlera do władzy zostaje wprowadzona dyktatura. 

Kolejne uderzenia Niemiec na Austrię, Czechy i Polskę są ignorowane przez Aliantów mimo podpisanych paktów 

wojskowych. W takich okolicznościach II Wojna światowa staje się nieunikniona. 

57. Nazizm - przestroga historii [DVD] / scenariusz i realizacja Laurence Rees . - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, 2009? DVD 1643 

Płyta zawiera odcinki: W okupowanej Polsce (48 min) ; Droga do Treblinki (49 min). 

58. Nazizm - to się może powtórzyć [DVD] / scenariusz i realizacja Laurence Rees. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, 2009? DVD 1642 

Płyta zawiera m.in. odcinki: Droga do Treblinki (49 min) ; Droga do klęski (49 min). 

59. Nemezis [DVD] : Niemcy luty - maj 1945 / scenariusz Stuart Hood ; realizacja Martin Smith. - Warszawa : GM 

Distribution, [2009?]. DVD 686 

Niemcy są doszczętnie niszczone, trwają bombardowania miast. Pod koniec lutego rozpoczyna się wielka ofensywa, 

alianci przekraczają Ren. Hitler popełnia samobójstwo. W ruinach stolicy III Rzeszy Rosjanie zawieszają czerwoną 

flagę. 

60. Odwetowa broń Hitlera [DVD] = Battle Stations / scenariusz i reżyseria Patrick King. - Warszawa : Amercom, 

[2001]. DVD 1508 

Nowatorskie rodzaje broni (m.in. latająca bomba V-1 i rakieta balistyczna V-2), których zadaniem było zadanie 

dużych strat mieszkańcom Londynu, co z kolei miałoby zmusić Wielką Brytanię do wycofania się z wojny. 

61. Okupacja [DVD] : Holandia 1940-1944 / scenariusz Charles Bloomberg ; realizacja Michael Darlow. - 

Warszawa : GM Distribution, [2009?]. DVD 679 

Odcinek prezentuje Holandię, która pomimo swej neutralności, w 1940 r. stała się ofiarą niemieckiego blitzkriegu.              

W odpowiedzi Holendrzy zorganizowali skuteczny ruch oporu. 

62. Oni szli szarymi szeregami [DVD] / scenariusz i reżyseria Mariusz Malec. - Warszawa : Instytut Pamięci 

Narodowej, 2010. DVD 1981 

Film dokumentalny - fabularyzowany. Opowieść o konspiracyjnej historii ZHP pracującego w okresie II Wojny 

Światowej pod kryptonimem "Szarych Szeregów". W fabularyzowanym filmie głos zabierają żyjący uczestnicy 

wydarzeń: członkowie "Zawiszy:, "Bojowych Szkół" i "Grup Szturmowych" biorących bezpośredni udział w akcjach 

sabotażowych oraz zbrojnych polskiego podziemia. Film przypomina też legendarne postaci bohaterów "Kamieni na 

szaniec" - Zośki, Rudego, Alka. 

63. Oni wyglądali tak jak my [DVD] / realizacja Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013. DVD 

2161 

Film składa się z wywiadów z uczestnikami Powstania Warszawskiego – Tytusa Karlikowskiego (z Batalionu „Zośka”, 

wchodzącego w skład Zgrupowania Radosław) i Urszuli Katarzyńskiej (z Brygady Dywersyjnej „Broda 53”) oraz 

młodych ludzi interesujących się czasami Powstania, członkami Grupy Historycznej Zgrupowanie „Radosław”. 

Podczas filmu dowiadujemy się o tym jacy byli młodzi ludzie (byli Powstańcy) podczas okupacji, a jacy są młodzi 
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ludzie dzisiaj, dla których tamte czasy są bardzo ważne. Czym był wtedy patriotyzm, czym jest dzisiaj? Czy młodzi 

ludzie tak jak ich rówieśnicy podczas II Wojny Światowej poszliby walczyć za Polskę? Czy mieli podobne marzenia, 

zainteresowania? Film może stać się pretekstem do dyskusji na lekcji na w/w tematy. 

64. Operacja Barbarossa [DVD] : czerwiec - grudzień 1941 / scenariusz i realizacja Peter Batty. - Warszawa : GM 

Distribution, [2009?]. DVD 665 

Opowieść o ataku hitlerowskich Niemiec na swojego niedawnego sojusznika - ZSRR. Niemcy dochodzą do wrót 

Moskwy, nagle jednak Armia Czerwona zyskuje potężnego sojusznika. W walkę po jej stronie angażuje się "gen. 

Mróz". 

65. Otto Skorzeny - najgroźniejszy człowiek w Europie [DVD] = History's Riders - The Adventures Of Otto 

Skorzeny / scenariusz Simon Dunstan ; reżyseria Jonathan Martin. - Warszawa : Amercom, [2007]. DVD 1509 

tto Skorzeny - ulubiony człowiek Hitlera do zadań specjalnych. Po spektakularnej akcji uwolnienia Mussoliniego 

otrzymywał następne zadania z gatunku "niemożliwych do wykoniania". Nie wszystkie z tych akcji się powiodły, 

jednak i tak Skorzeny dorobił się nadanego mu przez Amerykanów miana "najgroźniejszego człowieka w Europie". 

66. PASTa 1944 [DVD] / scenariusz i realizacja Marek Widarski. W lasach Piaśnicy / scenariusz i reżyseria Lech A. 

Kujawski. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, [2009]. DVD 1982 

Płyta zawiera: W lasach Piaśnicy (Godzinny dokument przypomina o miejscu masowych egzekucji dokonywanych 

przez Niemców, od końca października 1939 do kwietnia 1940 r, w lasach nieopodal kaszubskiej wioski Piaśnica 

Wielka (koło Wejcherowa). W masowych grobach spoczywa co najmniej 12.000 ofiar ludobójstwa. Podstawowe 

informacje o piaśnickim fragmencie, zaplanowanej jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej zagłady polskich elit 

- "Intelligenzaktion", dokonanej także rękami cywilów - sąsiadów pomordowanych. W filmie wykorzystano fragmenty 

filmów TVP S.A. "Rodzina Piaśnicka" cz. I i II.) (61 min) ; PASTa 1944 (100-letnia historia niegdyś najwyższego w b. 

Imperium Rosyjskim budynku centrali telefonicznej , przekształconej w 1944 roku przez Niemców w redutę obronną, 

a dziś ośrodka działalności kombatanckiej. W filmie wykorzystano unikalne zdjęcia z walk o zdobycie gmachu przez 

oddziały Armii Krajowej w okresie Powstania Warszawskiego. W filmie wysłuchamy relacji Zbigniewa Dębskiego 

Prawdzica - Powstańca, który zawiesił polską flagę na szczycie budynku) (22 min). 

67. Partyzanci spod Łysiny [DVD] / scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 

[2007]. DVD 560 

Film traktuje o koncentracji sił Armii Krajowej w czerwcu 1944 roku w rejonie Myślenic w ramach akcji Burza.                    

We wrześniu tegoż roku tamtejsze zgrupowanie prowadziło walki z Niemcami, którzy w odwecie dokonali krwawych 

pacyfikacji. 

68. Polskie Państwo Podziemne [DVD] : 1939-1945 / scenariusz i reżyseria Andrzej Sapija. - Warszawa : Instytut 

Pamięci Narodowej, 2007. DVD 3135 

Film jest pierwszą filmową relacją dokumentalną o kształtowaniu, losach i ludziach tworzących struktury Polskiego 

Państwa Podziemnego. O tym, jak funkcjonował podziemny system ratowania ludzi i dóbr kultury, oświata, opieka 

społeczna, sądownictwo, administracja - o planach powojennej odbudowy i dramatycznych, także po wojnie, losach 

działaczy podziemia - mówią współtwórcy PPP, uczestnicy wydarzeń oraz historycy z kraju, Wielkie Brytanii i Niemiec. 

69. Poranek [DVD] : czerwiec - sierpień 1944 / scenariusz John Williams ; reżyseria John Pett. - Warszawa : GM 

Distribution, [2009?]. DVD 678 

Odcinek dziewiętnasty dotyczy operacji "Overlord". Brytyjczycy i Amerykanie płyną na pokładach tysięcy jednostek 

ku brzegowi okupowanej Francji, alianccy spadochroniarze skaczą w ciemności nocy, by opanować kluczowe punkty 

niemieckiego oporu. Dla wielu ludzi będzie to "najdłuższy dzień" - dzień, w którym ważyć się będą losy zachodniego 

obszaru działań II wojny. 

70. Powstanie i medycyna [DVD] : chcieliśmy żyć / scenariusz i reżyseria Marek Widarski. - Warszawa : Fundacja 

Filmowa Armii Krajowej :Narodowe Centrum Kultury, 2013. DVD 2352 
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Film o pracy służb sanitarnych Armii Krajowej. Relacja rannych, lekarzy i pielęgniarek - ostatnich żyjących 

uczestników wydarzeń, żołnierzy konspiracji przygotowanych do niesienia pomocy w okresie planowanego krótkiego 

zrywu zbrojnego ludzi, którym przyszło ratować ludzkie życia w ekstremalnych warunkach, podczas 63 dni walk 

Powstania Warszawskiego 1944 roku. Całość tworzy świadectwo przejmującej walki o wolność. W filmie 

wykorzystano bogatą dokumentację filmową polską i niemiecką, jak też unikalną ikonografię fotograficzną. 

71. Przebudzenie Olbrzyma [DVD] : Stany Zjednoczone 1939-1942 / scenariusz i realizacja Peter Batty. - 

Warszawa : GM Distribution, [2009?]. DVD 668 

Film opowiada o wydarzeniach od wybuchu wojny w Europie do końca 1942 r., będącego pasmem nieprzerwanych 

japońskich zwycięstw na wodach i wyspach Pacyfiku 

72. Przerwana pieśń... [DVD] ; Zawiszacy ; Bojowe szkoły - Szare Szeregi / scenariusz i realizacja Włodzimierz 

Dusiewicz. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1219 

Płyta zawiera: Przerwana pieśń... (Wojenna biografia Krystyny Krahelskiej, autorki wierszy i pieśni, łączniczki                          

z powstania Warszawskiego) (15 min) ; Zawiszacy (Film poświęcony pamięci i czynom zastępów harcerskich 

Zawiszaków - powstałych w Warszawie w 1942 r.) (17 min) ; Bojowe szkoły - Szare Szeregi (Film przedstawiający 

strukturę Związku Harcerstwa Polskiego we wrześniu 1939 roku, opowiadający o drużynach starszo-harcerskich ; 

sylwetki: Floriana Marciniaka, Edwarda Dąbrowskiego i innych harcerzy) (12 min). 

73. Rosyjska trójca [DVD] : Teatr Bolszoj, Kreml, Łubianka / reżyseria Gregor Nowinski. - Łódź : Wytwórnia 

Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 2755 

Płyta zawiera m.in.: Kapitan Stalin prowadzi nas do zwycięstwa. 

74. Rudolf Hess - człowiek, który zmarł dwa razy [DVD] = Rudolf Hess - The Man Who Died Twice / realizacja 

Margaret G. Kim. - Warszawa : Amercom, [2008]. DVD 1501 

Tajemniczy lot Rudolfa Hessa do Anglii i jego zagadkowe samobójstwo. 

75. Rudy, Alek, Zośka [DVD] / scenariusz Barbara Wachowicz ; reżyseria Benedykta Gliszczyńska. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200?]. DVD 246 

Trzej przyjaciele - bohaterowie "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Jan Bytnar - Rudy: młodzieniec 

szalenie inteligentny, o rozległych zainteresowaniach, geniusz matematyczny obdarzony niespotykanym talentem 

konstruktorskim; wbrew pseudonimowi Złocistowłosy. Maciej Aleksy Dawidowski - Alek: chłopak niesłychanie 

wrażliwy, bardzo dobry, zawsze gotów nieść pomoc; wysoki, wysportowany, na zdjęciach wygląda jak brunet, ale 

jego piękne włosy były jasne i coś jasnego było w całej jego postaci. Tadeusz Zawadzki - Zośka: prawy, zdecydowany, 

odważny, urodzony wódz obdarzony charyzmą; bardzo przystojny, zawsze starannie ubrany, z charakterystycznym 

półuśmiechem na miłej twarzy. Ten pierwszy zmarł w kwietniu 1943 r. w wyniku obrażeń doznanych podczas 

przesłuchań w al. Szucha. Ten drugi zmarł tego samego dnia, wskutek ran odniesionych w słynnej akcji pod 

Arsenałem, zorganizowanej, by wyrwać Rudego z rąk Niemców. Trzeci z przyjaciół zginął w kilka miesięcy później, 

ugodzony kulą w serce w czasie zdobywania niemieckiego posterunku granicznego w Sieczychach. Mieli zaledwie po 

22 lata. Spoczywają pod brzozowymi krzyżami w kwaterze Szarych Szeregów na warszawskich Powązkach. 

Film opowiada o ich zbyt krótkim życiu i o tym, co ich ukształtowało. Na początku były to domy rodzinne, potem 

Liceum im. Batorego i 23. Warszawska Drużyna Harcerska - słynna "Pomarańczarnia", w której aktywnie działali. 

Dalej przedmiotem filmowej opowieści staje się czas wojny. Ciężka praca, studia na tajnej politechnice, nauka                     

w szkole podchorążych, udział w akcjach Grup Szturmowych Szarych Szeregów, a także pierwsze miłości. I wreszcie 

chwile ostatecznych pożegnań. Autorki filmu wykorzystały zdjęcia archiwalne, zapiski i listy bohaterów, fotografie                 

z rodzinnych albumów. Przed kamerą wspominają ich przyjaciele i przełożeni z Szarych Szeregów, siostry Rudego                  

i Zośki i nieżyjąca już dziś matka Rudego - matula polskich harcerzy. 

76. Sensacje XX wieku. 1 [DVD] / scenariusz i prowadzenie Bogusław Wołoszański ; reżyseria Robert Wichrowski. 

- Warszawa : Telewizja Polska, copyright 2016. DVD 3517 
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Płyta zawiera odcinki: Krew miłość, zdrada (Rotmistrz Jerzy Sosnowski do dziś pozostaje legendą polskiego wywiadu. 

Ten bohater wojny polsko-bolszewickiej był jednym z najbardziej skutecznych polskich szpiegów w Berlinie. 

Nadzwyczaj przystojny kawalerzysta, a do tego skuteczny i śmiertelnie niebezpieczny szpieg) ; Strażnicy skarbów 

(Skrzynie pełne złota, które Niemcy planowali wywieźć z zagrożonego oblężeniem Armii Czerwonej Wrocławia, 

ostatecznie trafiły w nieznane dotąd miejsce. Czy znajdują się tam do tej pory?) ; Największy wróg Hitlera (Czy to 

możliwe, że jeden z najbardziej zaufanych ludzi Hitlera, Heinrich Himmler mógł zorganizować zamach na swojego 

wodza? Czy historia zamachu dokonanego przez stolarza Georga Elsera mogła w rzeczywistości wyglądać zupełnie 

inaczej, niż wersja jaką znamy?). 

77. Sensacje XX wieku. 2 [DVD] / scenariusz i prowadzenie Bogusław Wołoszański ; reżyseria Robert Wichrowski. 

- Warszawa : Telewizja Polska, copyright 2016. DVD 3518 

Płyta zawiera m.in. odcinki: Astrolog (Film przedstawia dramatyczne losy niemieckiego astrologa Wilhelma Wulffa, 

który uwolniony z obozu koncentracyjnego, został doradcą Reichsführera SS Heinricha Himmlera) ; Własow (Historia 

Andrieja Własowa, generała Armii Czerwonej, który od 1942 roku walczył u boku Niemców). 

78. Sensacje XX wieku. 3 [DVD] / scenariusz i prowadzenie Bogusław Wołoszański ; reżyseria Robert Wichrowski. 

- Warszawa : Telewizja Polska, copyright 2016. DVD 3519 

Płyta zawiera odcinki: Enigma cz. 1 ; Enigma cz. 2 ; Enigma cz. 3 ; Enigma cz. 4 (Polski wywiad nigdy nie złamał 

wrogiego szyfru... aż do wielkiego odkrycia Kowalewskiego, który odkrył sposób działania legendarnej Enigmy). 

79. Sensacje XX wieku. 4 %h [DVD] / scenariusz Bogusław Wołoszański, Jan Tarczyński ; reżyseria Wojtek Pacyna. 

- Warszawa : Telewizja Polska, copyright 2018. DVD 3469 

Płyta zawiera odcinki: Łowcy skarbów (W 1944 roku Anglicy i Rosjanie podjęli działania w celu przechwycenia 

wyników niemieckich prób z rakietami balistycznymi. Premier Churchill długo nie mógł uwierzyć w istnienia tej broni. 

Szybko zwrócił na nią uwagę Józef Stalin. Między aliantami rozpoczął się wyścig, kto zdobędzie dokumentację rakiet. 

Tymczasem Niemcy zamierzali ukryć Hitlera oraz wyniki badan nad najnowocześniejszą bronią w górach, jednak to 

zamierzenie nie zostało zrealizowane. Podwładni Hitlera zaczęli działać na własną rękę. Główny konstruktor 

niemieckiej broni rakietowej oddał się w ręce Amerykanów, a wraz z nim do USA trafiły największe zdobycze 

rakietowe. W Niemczech zostały odnalezione rakiety V-2, w Pradze przechwycono część dokumentacji, a w Wiedniu 

znaleziono systemy naprowadzania rakiet V-2) ; Zaginione archiwa, cz. 1,2 i 3 (31 sierpnia 1939 r. pracownicy 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, archiwów wojskowych i wywiadu rozpoczęli gorączkowe palenie akt. Niestety, 

nie udało się wszystkich zniszczyć lub zabezpieczyć. Niektóre cenne dokumenty trafiły w ręce Abwehry. Wiadomo,             

że na ich podstawie w 1939 r. aresztowano 15 osób zwerbowanych przez wywiad polski, a 10 z nich skazano na 

śmierć. Zginęło też wielu oficerów II oddziału, szczególnie zajadle tropionych przez Abwehrę). 

80. Siatki szpiegowskie [DVD] : szpiedzy Hitlera = Spyweb - Hitler's Spies / scenariusz Robin Cross ; reżyseria 

Jonathan Martin. - Warszawa : Amercom, 2008. DVD 1502 

Dlaczego Niemcy podczas II wojny światowej odnieśli zaskakująco mało sukcesów w dziedzinie wywiadu 

zagranicznego, a ich akcje prowadzone na terenie Wielkiej Brytanii czy USA najczęściej kończyły się niepowodzeniem. 

81. Stalingrad [DVD] / realizacja Jorg Mullner, Sebastian Dehnhardt. - Niemcy : Bavaria Media, 2006. DVD 433 

Niemiecka trylogia dokumentalna przypominająca okoliczności, przebieg i konsekwencje historycznej bitwy na 

przedpolach Stalingradu, uwzględniająca nie tylko niemiecki punkt widzenia. 

82. Stalingrad [DVD] : czerwiec 1942 - luty 1943 / scenariusz Jerome Kuehl ; realizacja Hugh Raggett. - Warszawa 

: GM Distribution, [2009?]. DVD 670 

Odcinek przedstawia walki o miasto, które stało się symbolem oporu przeciwko nazistowskim agresorom. Zwycięzcą 

okazała się Armia Czerwona, a obrona miasta była punktem zwrotnym całej wojny. 

83. Tajemnica eksperymentu "Filadelfia" [DVD] = The True Story of The Philadelphia Experiment / scenariusz 

Craig Constantine ; realizacja Margaret G. Kim. - Warszawa : Amercom, [2008]. DVD 1503 
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Eksperyment Filadelfia (Projekt Tęcza, względnie Eksperyment Filadelfijski) – eksperyment naukowy, rzekomo 

przeprowadzony przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych 28 października 1943 r. na amerykańskim okręcie 

USS Eldridge, stacjonującym w Bazie Sił Morskich USA w porcie Filadelfia. Według spekulacji, eksperyment miał 

dowieść istnienia i zbadać właściwości jednobiegunowego pola magnetycznego. Teorię pod nazwą Jednolita teoria 

pola stanowiącą podstawy eksperymentu miał opracować Albert Einstein w latach 1925-1927. Jedną z cennych                         

z punktu widzenia wojska właściwości takiego nieznanego współczesnej fizyce pola byłoby odchylanie promieni 

światła nawet o kilka procent, co miałoby umożliwić ukrycie obiektu, znajdującego się w obszarze działania takiego 

pola. To mogłoby pozwolić na zakamuflowanie statków i innych jednostek o znaczeniu militarnym i dawałoby 

znaczną przewagę taktyczną. Nie ma przekonujących dowodów wskazujących, iż niewyjaśnialny w ramach 

współczesnej fizyki eksperyment w ogóle się odbył. Hipotetyczna wersja wydarzeń nigdy nie zdobyła akceptacji 

kręgów naukowych i historyków. Autorzy filmu próbują wyjaśnić co tak naprawdę mogło się wydarzyć w filadelfijskiej 

bazie floty amerykańskiej. 

84. Tajemnice sił specjalnych Hitlera [DVD] = Secrets of Hitler's Specjal Forces / scenariusz Tim Newark ; 

reżyseria  Jonathan Martin. - Warszawa : Amercom, [2007]. DVD 1497 

W armii niemieckiej w czasie II wojny światowej funkcjonowały oddziały przeznaczone do wykonywania zadań 

specjalnych. Tworzono je we wszystkich rodzajach wojsk od Luftwaffe po SS. Zakres działania tych jednostek był 

bardzo szeroki. Brały one udział w walkach np. jako grupy, które miały za zadanie w krótkim czasie opanować 

strategiczne punkty, akcjach dywersyjnych na tyłach wroga lub akcjach specjalnych, jak np. uwolnienie Mussoliniego. 

85. To nie było miękkie podbrzusze... [DVD] : Włochy listopad 1942 - czerwiec 1944 / scenariusz David Wheeler 

; realizacja Ben Shephard. - Warszawa : GM Distribution, [2009?]. DVD 675 

Churchill nazwał Włochy "miękkim podbrzuszem krokodyla", był zdania, że sprzymierzeni będą mogli z łatwością 

przebić się stamtąd do Niemiec. Okazało się jednak, że ten "słaby punkt" był w rzeczywistości niezwykle trudny                   

do pokonania. 

86. Upadek Francji [DVD] : maj - czerwiec 1940 / scenariusz i realizacja Peter Batty. - Warszawa : GM 

Distribution, [2009?]. DVD 662 

Francuscy dowódcy nie zdają sobie sprawy, że przeciwnik - hitlerowskie Niemcy - jest śmiertelnie niebezpieczny. 

Krótka agonia największego mocarstwa świata wprawia w zdumienie obserwatorów konfliktu. 

87. W szpiegowskiej sieci [DVD] : deszyfranci kodów = Spyweb - The Code Breakers / scenariusz Robin Cross ; 

reżyseria i realizacja Jonathan Martin. - Warszawa : Amercom, [2008]. DVD 1500 

Tajne szyfry oraz kryptolodzy i deszyfranci - bohaterowie bez których niejedna bitwa I i II wojny światowej miałaby 

zupełnie inny przebieg. 

88. W Rzeszy [DVD] : Niemcy 1940-1944 / scenariusz Neal Ascherson ; realizacja Phillip Whitehead. - Warszawa : 

GM Distribution, [2009?]. DVD 677 

Euforia początkowych zwycięstw wkrótce zamienia się w gorycz porażek, najpierw w Afryce Północnej, potem pod 

Stalingradem. Armia Czerwona jest coraz bliżej granic III Rzeszy, we Francji lądują Amerykanie i Brytyjczycy. Koniec 

jest coraz bliższy, jednak armia niemiecka wciąż walczy - nawet pomimo zamachu na Hitlera. 

89. Warszawa, miasto które przeżyło własną śmierć [DVD]. - Michałów-Grabina : Grube Ryby, 2006. DVD 1292 

Płyta zawiera m.in.: Warszawa walczy! - filmowy materiał sprawozdawców wojennych (15 min); 

90. Westerplatczycy - zapis życia i śmierci [DVD]. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 

1227 

Filmowa opowieść o dramatycznych losach obrońców Westerplatte we wrześniu 1939 roku ; O tym jak byli 

traktowani w hitlerowskiej niewoli i jaki los spotkał ich po zakończeniu wojny) 
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91. Wichura [DVD] : Bombardowanie Niemiec wrzesień 1939 - kwiecień 1944 / scenariusz Charles Douglas Home 

; realizacja Ted Childs. - Warszawa : GM Distribution, [2009?]. DVD 674 

Film przedstawia ofensywę bombową aliantów, zapoczątkowaną we wrześniu 1939 r., a trwającą do kwietnia 1944 r. 

Za dnia nad Niemcy latały bombowce amerykańskie, nocami nad celami zjawiały się samoloty brytyjskie, których 

celem było zniszczenie niemieckiego przemysłu, jednak równie ważne było wywołanie strachu wśród cywilnych 

Niemców. 

92. Wielkie ucieczki II Wojny Światowej [DVD] = Great Escapes of Warld War II / reżyseria i realizacja Robert 

Kirk. - Warszawa : Amercom, [2008]. DVD 1499 

Nie dla wszystkich żołnierzy znalezienie się w obozie jenieckim oznaczało zakończenie udziału w wojnie. Było wielu 

takich, którzy, nie bacząc na trudy, przeszkody i niebezpieczeństwa, wciąż szukali sposobu na wydostanie się z obozu, 

by powrócić do walki z bronią w ręku. Film opowiada o wielkich ucieczkach: jeńców obozów jenieckich ; bojowników 

ruchu oporu unikających tortur i egzekucji ; alianckich lotników zestrzelonych na terytorium Niemiec ; Niemców 

uciekających z obozów jenieckich w Ameryce. 

93. Wilcze stada [DVD] : U-booty na Atlantyku 1939-1944 / scenariusz  J. P. W. Mallalieu ; realizacja Ted Childs. - 

Warszawa : GM Distribution, [2009?]. DVD 667 

Serial dokumentalny zrealizowany przez brytyjskich dokumentalistów przedstawia najważniejsze wydarzenia II wojny 

św. Odcinek ósmy opowiada o zmaganiach na Atlantyku, gdzie wilcze stada niemieckich okrętów podwodnych 

zwalczały żeglugę aliantów. Była to bitwa, w której ważna była zarówno odwaga marynarzy, jak i najnowocześniejsze 

wynalazki, stosowane przez obie strony konfliktu. 

94. Wojna na Pacyfiku [DVD] : luty 1942 - lipiec 1945 / scenariusz David Wheeler ; real. John Pett. - Warszawa : 

GM Distribution, [2009?]. DVD 672 

Film przedstawia wojnę na Pacyfiku. Wojska japońskie, rozciągnięte na olbrzymim obszarze Oceanu Spokojnego i Azji 

Południowo-Wschodniej, tracą inicjatywę strategiczną. Stany Zjednoczone w serii zwycięskich bitew morskich 

odzyskują panowanie na morzu. Rozpoczyna się powolna i krwawa kampania, w której celem są terytoria 

opanowane przez Japończyków. 

95. Wojna na pustyni [DVD] : Afryka Północna 1940-1943 / scenariusz i realizacja Peter Batty. - Warszawa : GM 

Distribution, [2009?]. DVD 664 

Odcinek opowiada o trwających dwa lata zmaganiach brytyjskiej 8. Armii i niemieckiego Afrika Korps, dowodzonego 

przez słynnego "Lisa Pustyni", Erwina Rommla. Na spalonej słońcem pustyni rozegrały się bitwy, w czasie których 

woda i benzyna były na wagę złota, a starcia wygrywano zarówno czołgami jak i ciężarówkami przewożącymi 

zaopatrzenie. 

96. Wrzesień 1939. Odc. 1-19 [DVD] / scenariusz Paweł Śliwiński, Jacek Lusiński, Tomasz Matuszczak ; reżyseria 

Jacek Lusiński, Tomasz Matuszczak. - Warszawa : TiM Film Studio, [2010]. DVD 1902 

Kampania wrześniowa dzień po dniu. Najbardziej znane wydarzenia z początku II wojny światowej, ale także epizody, 

których próżno szukać na kartach podręczników historii. Obrona Westerplatte, płonąca Warszawa i kulisy światowej 

polityki we wrześniu 1939 roku. 

97. Wspaniały XX wiek [DVD] = The remarkable XX century / scenariusz Greg Perkins, Scott Popjes, Steven 

Vosburgh ; reżyseria Steven Vosburgh. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 2757 

Płyta zawiera m.in.: Episode 5: 1940's - lata 1940-1950. 

98. Wybuch wojny [DVD] : wrzesień 1939 - maj 1940 / scenariusz Laurence Thompson ; realizacja David Elstein. - 

Warszawa : GM Distribution, [2009?]. DVD 661 

Odcinek pokazuje atak hitlerowskich Niemiec na Polskę i reakcje zachodnich mocarstw. Wojenna machina III Rzeszy 

przetacza się przez ziemie osamotnionej Rzeczypospolitej, do Niemców dołączają armie Związku Radzieckiego. 
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99. Zagadka pociągu Widmo [DVD] = Nazi Ghost Train / reżyseria Damian Weyand ; realizacja Craig Haffner, 

Donna E. Lusitana. - Warszawa : Amercom, [2007]. DVD 1507 

Jesienią 1944 roku miał wyruszyć z Brukseli do Niemiec pociąg pełen więźniów, dla których mogła to być ostatnia 

podróż. Jego pasażerami byli członkowie ruchu oporu z całej Europy, alianccy lotnicy i wielu innych ludzi przez władze 

III Rzeszy uznanych za wrogów. Transport ten to opuszczał Brukselę, to do niej wracał z powodu licznych przeszkód 

tworzonych przez miejscowy ruch oporu. Jako że w rezultacie tych działań nigdy nie osiągnął miejsca swego 

przeznaczenia, określono go mianem pociągu widmo. 

100. Zbrodnia bez kary [DVD] / scenariusz i reżyseria Anna Teresa Pietraszek. - Warszawa : Instytut 

Pamięci Narodowej - Biuro Edukacji Publicznej : Telewizja Polska, 2010. DVD 1803, DVD 1804 

Wspomnienia ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego ocalonego jeńca obozu w Kozielsku (kapelana pomordowanych na 

Wschodzie) oraz osób należących do rodzin katyńskich. 

 

PO WOJNIE 
 

1. 1945 - pamiętny rok [DVD] / reżyseria  Gabi Kent, Paul Oremland. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2007]. DVD 553 

Płyta zawiera m.in.: Walka o władzę (10 min) ; Europa - zdobycz do podziału (10 min) ; Wojna totalna (13 min). 

2. 1945 - pamiętny rok [DVD] / reżyseria  Gabi Kent, Paul Oremland. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2007]. DVD 554 

Płyta zawiera m.in.: Nowe oblicze Europy (10 min) ; Norymberga (11 min) ; Narodziny świata dwubiegunowego (12 

min). 

3. A very polish secret [DVD] = A może tego nie wolno mówić... / reżyseria Jacek Petrycki. - Warszawa : Instytut 

Pamięci Narodowej, 2013. DVD 3138 

Film nakręcony w drugim obiegu, opowiada o mieszkańcach Suwalszczyzny zamordowanych przez komunistów                   

w 1945 r. w czasie tzw. obławy augustowskiej. Początkowo film był pokazywany legalnie tylko w Wielkiej Brytanii. W 

PRL krążył w obiegu podziemnym. 

4. Antysemityzm dwudziestego pierwszego wieku [DVD] = Anti-Semitism in the 21st Century: The Resurgence 

/ scenariusz i reżyseria Andrew Goldberg. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. DVD 3270 

W XXI wieku, ponad 60 lat po Holokauście, nadal istnieje antysemityzm, propaganda nienawiści oraz akty 

wandalizmu i przemocy. Według zachodnich źródeł takich, jak Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu                          

i Ksenofobii w ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba aktów antysemickich w szczególności w Europie, gdzie 

dokonuje się ich dziś niemal dwukrotnie więcej niż w latach 90. XX wieku. Badania wskazują, że większość tych 

incydentów popełniają młodzi członkowie społeczności muzułmańskich i arabskich głównie w Wielkiej Brytanii                        

i Francji, choć problem ten dotyczy mieszkańców na całym świecie. Twórcy filmu zgłębiają początki i rozwój 

antysemityzmu oraz próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w dzisiejszych czasach mamy do czynienia                             

z ponownym odrodzeniem się tego zjawiska wśród wyznawców islamu. 

5. Beats of Freedom [DVD] = Zew wolności / scenariusz i reżyseria Leszek Gnoiński, Wojciech Słota. - Warszawa 

: TiM Film Studio, [2011]. DVD 1895 

Dokument, w którym legendy polskiej muzyki rockowej opowiadają o epoce lat 80. Widzowie usłyszą jedyne                       

w swoim rodzaju historie o stawianiu czoła politycznemu reżimowi i tworzeniu enklaw młodzieżowej wolności. Film 
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bogaty jest w archiwalne zdjęcia m.in. z festiwali w Jarocinie. O czasach buntu i tworzenia muzyki, która stała się 

częścią historii opowiedzą m.in. Marek Niedźwiecki,... Krzysztof Skiba, Kazik Staszewski, Muniek Staszczyk, Jurek 

Owsiak i Kora Jackowska. 

6. Bezpieka - pretorianie komunizmu [DVD] / scenariusz i reżyseria Bogdan Łoszewski. - Warszawa : Telewizja 

Polska, 2005. DVD 712, DVD 713 

Mechanizmy i skutki działania aparatu bezpieczeństwa w ciągu 50 lat, przedstawione dzięki dokumentom 

zgromadzonym przez bezpiekę i udostępnionym przez IPN. 

7. Buntownicy [DVD] / scenariusz i reżyseria Wojciech Szumowski. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 

2008. DVD 3129 

Żadnej polityki, po prostu opowieść o grupie studentów, którzy po śmierci swojego przyjaciela założyli w Krakowie 

Studencki Komitet Solidarności. Przyjaciel nazywał się Stanisław Pyjas, był studentem polonistyki UJ; został 

zamordowany 6 maja 1977 roku. I tu zaczyna się historia kilku lat Studenckiego Komitetu Solidarności - pierwszego     

w Polsce studenckiego ruchu opozycyjnego. 

8. Czarny Czwartek. Gdynia '70 [DVD] : dlaczego? / scenariusz i realizacja Irena Siedlar. - Warszawa :Instytut 

Pamięci Narodowej, 2010. DVD 1983 

W filmie wykorzystano: zdjęcia archiwalne ("Grudniowe taśmy" TVP Gdańsk, "Robotnicy" WFD) i archiwalne nagrania 

audio (nasłuch rozmów milicji i SB Radio Gdańsk). Zdjęcia inscenizowane wykonano na planie filmu fabularnego 

"Czarny Czwartek. Gdynia '70" według scenariusza Mirosława Piepki i Michała Pruskiego, reżyseria - Antoni Krauze. 

9. Dzieci Kwatery "Ł" [DVD] / scenariusz i reżyseria Arkadiusz Gołębiewski. - Warszawa : Instytut Pamięci 

Narodowej, [2014]. DVD 2353 

Film opowiada o tragicznych losach rodzin żołnierzy podziemia niepodległościowego bądź opozycji 

antykomunistycznej, którzy zostali zamordowani w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie w latach 1948-56. 

Punktem wyjścia do opowieści są prowadzone prace ekshumacyjne ofiar terroru komunistycznego na warszawskich 

Powązkach w kwaterze Ł. 

10. Ernesto Che Guevara [DVD] / scenariusz i reżyseria Marcelo Schapces. - Buenos Aires : Baraka Portena 

Producciones, 1998. ZCD 98 

Film przedstawia portret człowieka, który poświęcił swoje życie sprawie rewolucji społecznej w Ameryce 

Południowej, odrzuciwszy rolę weterana na Castrowskiej Kubie (wypowiedzi jego najbliższych, archiwalne filmy             

i zdjęcia). 

11. Głową mur przebijesz. Solidarność Walcząca [DVD] / scenariusz i realizacja Grażyna Ogrodowska, Leszek 

Furman. - Katowice : TVP  ; Wrocław : TVP, 2007. ZCD 100 

Płyta zawiera dokument przedstawiający historię najbardziej zakonspirowanej struktury opozycji w stanie wojennym 

- Solidarności Walczącej (45 min) oraz film "Zegar" / scen. i reż. Wojciech Kościelniak ; muz. Jacek Kaczmarski - 

koncert z okazji 25-tej rocznicy powstania Solidarności Walczącej, zarejestrowany w Teatrze Polskim we Wrocławiu 

(55 min). 

12. Grupy oporu [DVD] / scenariusz Maria Dłużewska, Konrad Falęcki ; realizacja Maria Dłużewska. - Warszawa : 

Instytut Pamięci Narodowej, 2011. DVD 3146 

Grupy Oporu "Solidarni" zostały założone na wiosnę 1982 roku w Warszawie przez Teodora Klincewicza ("Borys", 

"Teoś"), wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NZS i przewodniczącego NZS na Politechnice Warszawskiej, 

ukrywającego się od 13 grudnia1981 roku. Od samego początku grupy podporządkowały się Regionalnej Komisji 

Wykonawczej NSZZ Solidarność. Grupy, według planów "Teosia", miały zajmować się małym sabotażem; prowadzić 

"akcje miejskie" - ulotkowanie, karanie donosicieli i kolaborantów, zajmować się legalizacją - czyli wyrobem 
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fałszywych dokumentów dla potrzeb podziemia, przygotowaniem i obsługą manifestacji, przygotowaniem do starcia 

z milicją na wypadek ogłoszenia strajku generalnego. 

13. Historia III RP [DVD] / realizacja Robert Kaczmarek. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2017]. DVD 

3022 

Film dokumentalny opowiadający historię tworzenia się III RP, jej zrębów instytucjonalnych, ustrojowych i 

gospodarczych. Dokument ukazuje w sposób przyczynowo - skutkowy najnowsze dzieje Polski i Polaków poprzez 

genezę i rozwój mechanizmów odradzającego się państwa wraz z jego patologiami i sukcesami. 

Płyta zawiera: Fala strajków - 21 postulatów (27 min) ; Okrągły Stół (25 min) ; Wybory 1989 (27 min). 

14. Historia 8 [DVD] / scenariusz  i realizacja Marek Widarski, Sylwester Kiełbiewski. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1158 

Płyta zawiera: Obezwładnienie (Historia powstawania rządu PRL i umacniania władzy organów bezpieczeństwa): cz. I 

- Preludium (13 min) ; cz. I  - System (15 min) ; Morderstwa polityczne na wsi: cz. I - "Uderzyć w PSL..." (15 min) ; cz. II 

- "Poszukiwanie sprawiedliwości..." (11 min). 

15. Historia 14 [DVD]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1164 

Płyta zawiera: Odbudowa przemysłu 1944-1949 / scen. i real. Marian Duszyński ; zdj. Jan Wojciechowski (16 min) ; 

Plan 6-letni / scen. i real. Zygmunt Skonieczny ; zdj. Jan Wileński ; oprac. muz. Henryk Rogala (17 min) ; Nad Odrą, 

Nysą i Bałtykiem / scen. i real. Roman Wionczek (Film oparty na materiałach archiwalnych ukazujący pierwsze chwile 

na wyzwolonych terenach naszych Ziem Zachodnich) (16 min). 

16. Historia 15 [DVD] / scenariusz i realizacja Marek Widarski. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych 

"Nauka", [2008]. DVD 1165, DVD 1166 

Płyta zawiera film: Obezwładnienie. cz. III - Mit (Historia powstawania rządu PRL i umacniania władzy organów 

bezpieczeństwa) (18 min). 

17. Inka 1946 [DVD] : ...ja jedna zginę / Wojciech Tomczyk ; reżyseria Natalia Koryncka-Gruz. - Warszawa : 

Instytut Pamięci Narodowej, 2009. DVD 1795 

Historia opowiada o mordzie sądowym dokonanym na niespełna 18-letniej Danucie Siedzikównie, sanitariuszce                     

i łączniczce w V Brygadzie Wileńskiej AK, mjr Zygmunta Szendzielorza "Łupaszki" . Jednym z zarzutów jakie jej 

postawiono było mordowanie rannych jeńców z UB - ludzi, którym w rzeczywistości ratowała życie. 

18. Jestem gotowy na wszystko... [DVD] / scenariusz i realizacja Paweł Woldan. - Warszawa : Instytut Pamięci 

Narodowej, [2014?]. DVD 2350 

Film opowiada historię życia ks. Jerzego Popiełuszki na podstawie jego prywatnych zapisków i innych materiałów 

archiwalnych. Twórcy dokumentu odwiedzili z kamerą ważne w życiu ks. Jerzego miejsca - od rodzinnych Okopów              

aż po kościół św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Notatki ks. Jerzego wraz z nagraniami archiwalnymi 

dokumentującymi przełomowe momenty w historii Polski i współczesnymi zdjęciami tworzą przejmujący obraz życia 

kapelana Solidarności. 

19. Komunizm - historia iluzji [DVD] / reżyseria Christian Weisenborn, Peter Glotz. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, 2009? DVD 1756 

Płyta zawiera m.in.: Stalinowskie imperium zła (Realizatorzy przeprowadzają widzów przez wszystkie najważniejsze, 

często dramatyczne, momenty w dziejach rządów Stalina, począwszy od wielkiego głodu na Ukrainie w latach 30, 

poprzez czystki, których ofiarami padli zarówno najbliżsi współpracownicy wodza, jak i zwykli obywatele, aż po 

wydarzenia II wojny światowej oraz czasy zimnej wojny.) (52 min). 

20. Korea i Wietnam 1950-1975 [DVD] = Korea and Vietnam 1950-1975. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. 

DVD 1827 
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Cztery filmy opowiadające o czasach, w których Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, stając na azjatyckiej ziemi               

po przeciwnych stronach barykady, rozgrywały kosztem Koreańczyków i Wietnamczyków własną grę o polityczną 

dominację na świecie. Przegrana lub wygrana jednej ze stron nie ograniczała się bowiem tylko do granic Korei                           

i Wietnamu. Oznaczała porażkę w wymiarze globalnym, osłabiając pozycję polityczną danego mocarstwa na 

międzynarodowej arenie. 

21. Kwatera "Ł" [DVD] / reżyseria Arkadiusz Gołębiewski. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2014. DVD 

2251 

Film opowiada o pracach ekshumacyjnych prowadzonych na tzw. "Łączce", na Cmentarzu Powązkowskim. Władze 

komunistyczne ukrywały tam zwłoki zamordowanych przez UB żołnierzy podziemia niepodległościowego. 

22. Lech Wałęsa - Droga do prawdy [DVD]. - Warszawa : Wydawnictwo "Grube Ryby", [2008]. DVD 1063 

Jest to zmontowany w jedną spójną całość zlepek materiałów dokumentalnych poświęconych byłemu prezydentowi 

RP. Znajdziemy tam zarówno fragmenty innych filmów dokumentalnych, jak i urywki kronik filmowych czy nigdy nie 

publikowane wywiady (między innymi ten udzielony po otrzymaniu pokojowej Nagrody Nobla). Materiał zawiera 

również zdjęcia przybliżające prywatne życie bohatera. 

23. Mistrzowie zła [DVD] / realizacja i reżyseria Ian Russell. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. 

DVD 2754 

Płyta zawiera m.in: Józef Stalin 1879-1953. 

24. My, Ogniowe dzieci [DVD] ; Siła bezsilnych - "Ogień" / scenariusz Lech Antonowicz, Tadeusz Pawlicki ; 

reżyseria Tadeusz Pawlicki. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, [2009]. DVD 1800 

Płyta zawiera: film dokumentalny pt. My, Ogniowe dzieci (Film jest spojrzeniem na powojenną historię majora Józefa 

Kurasia ps "Ogień". Mówią o nim głównie jego żołnierze. Ogień na Podhalu, na podległym sobie terenie, występował 

w charakterze jedynej władzy państwowej, zmuszając PPR do działalności konspiracyjnej, a posterunki MO                            

do zawieszenia działalności. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem oddziału "Ognia" było rozbicie w biały dzień,                   

w środku miasta więzienia "św. Michała") oraz rozmowę z udziałem Rafała Ziemkiewicza, Artura Dmochowskiego, 

Grzegorza Wąsowskiego, Macieja Korkucia pt. Siła bezsilnych - "Ogień" (Program poświęcony Józefowi Kurasiowi 

pseudonim Ogień, dowódcy zgrupowania partyzanckiego Błyskawica. W historii Ognia odbijają się dzieje powojennej 

Polski) (45 min). 

25. Na wirażu historii [DVD] / realizacja  Damien Fantauzzo. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2013. 

DVD 2126 

Płyta zawiera: Podbój Kosmosu (52 min) ; Upadek Muru Berlińskiego (52 min) ; Rewolucja cyfrowa (52 min). 

26. prawo głosu [DVD] / scenariusz Robert Miękus, Janusz Petelski ; reżyseria Janusz Petelski. - Warszawa : 

Instytut Pamięci Narodowej, 2009. DVD 1796, DVD 1797 

Historia ucieczki Stanisława Mikołajczyka z okupowanej przez sowietów Polski na tle jego losów w ostatnich trzech 

latach jego działalności politycznej- jako premiera rządu polskiego w Londynie, przywódcy PSL-u i wicepremiera 

powojennego rządu. 

27. Oskarżenie [DVD] / scenariusz i reżyseria Grzegorz Braun. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2011. 

DVD 1980 

Historia Mieczysława Bujaka. W latach trzydziestych Mieczysław działał w ZHP. W 1942 r. został żołnierzem AK.                  

Od czerwca do sierpnia 1944 r. był dowódcą drużyny w zgrupowaniu partyzanckim AK Kampinos. Po kapitulacji 

Powstania Mieczysław Bujak trafił do stalagów XI A Altengrabov i XI B Fallinghostel. Uwolniony przez wojska 

amerykańskie, zgłosił się na ochotnika do armii Stanów Zjednoczonych. Od kwietnia do września 1945 r. był 

żołnierzem jednostki pancernej 3. Armii USA. Po powrocie do kraju wstąpił do oddziału partyzanckiego WiN kpt. 

Mariana Bernaciaka "Orlika". Po rozwiązaniu oddziału wstąpił do "ludowego" Wojska Polskiego. Od października 
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1946 r. służył jako strzelec w 10 DP. Skierowano go do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 1 w Krakowie (od 1947 r. we 

Wrocławiu). Ukończył ją w 1948 r. i przez następny rok pełnił funkcję dowódcy 7. kompanii w jednostce Warszawa 

Praga. Nadal jednak otwarcie przyznawał się do akowskiej przeszłości i krytycznie wypowiadał o otaczającej go 

rzeczywistości. Młodym porucznikiem zainteresowała się komórka Informacji Wojskowej. Aresztowano go w sierpniu 

1950 r. pod zarzutami: udziału w nielegalnej organizacji WiN, gromadzenia broni i prowadzenia wśród podchorążych 

agitacji antypaństwowej. Do końca chronił on współoskarżonych i całą winę brał na siebie. 25 kwietnia 1951 r. 

Wojskowy Sąd Okręgowy nr IV we Wrocławiu skazał go na dwukrotną karę śmierci, inni więźniowie otrzymali jedynie 

kilkuletnie wyroki. "Walczyliśmy o nową Polskę, Polskę dla wszystkich..." - powiedział w trakcie procesu por. Bujak. 

Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Egzekucję wykonano 30 sierpnia 1951 r. 

28. Polskie drogi do niepodległości [DVD] : Solidarność / scenariusz i realizacja Andrzej Dorniak, Anna Maria 

Mydlarska. - Gdańsk : Video Studio Gdańsk, 2005. ZCD 165 

Historia dążeń Polaków do odzyskania niepodległości państwa w XX wieku. Wypowiedzi historyków i uczestników 

wydarzeń zarówno przed powstaniem Solidarności, jak też w latach osiemdziesiątych XX wieku. 

29. Praga 1968 [DVD] / [brak realiz.]. - Michałów-Grabina : Grube Ryby, 2008. DVD 1290 

Archiwalne materiały dokumentalne wydane z okazji kolejnej rocznicy Praskiej Wiosny 1968 r., przypominające                    

o wydarzeniach, które zakończyła zbrojna interwencja wojsk Układu Warszawskiego. Materiał zarejestrowany przez 

czechosłowackich filmowców podczas tych dramatycznych wydarzeń oraz w dniach je poprzedzających, przez wiele 

lat nie oglądał światła dziennego. 

30. PRL - laboratorium pieriestrojki [DVD] / scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak. - Kraków : Dom Wydawniczy 

Rafael,  2004. DVD 566 

Film ten jest swoistym podsumowaniem wiedzy historyków na temat wydarzeń końca lat 80, które doprowadziły               

do okrągłego stołu i wyborów czerwcowych. 

31. PRL w filmie [DVD].-  Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Biuro Edukacji Publicznej. DVD 709 

Kilkadziesiąt krótkich (kilkuminutowych) fragmentów najlepszych polskich filmów fabularnych, przedstawiających 

najrozmaitsze aspekty rzeczywistości PRL. W załączonej do płyty broszurze każdy film został opatrzony propozycją 

metodyczną. W materiałach wykorzystano fragmenty filmów: "Człowiek z marmuru" i "Człowiek z żelaza" (reż. 

Andrzej Wajda), "Wielki bieg" (reż. Jerzy Domaradzki), "Ucieczka z kina Wolność" i "Dreszcze" (reż. Wojciech 

Marczewski), "Pułkownik Kwiatkowski" i "Śmierć jak kromka chleba" (reż. Kazimierz Kutz), "Poznań '56" (reż. Filip 

Bajon), "300 mil do nieba" (reż. Maciej Dejczer), "Tam i z powrotem" (reż. Wojciech Wójcik) i "Wodzirej" (reż. Feliks 

Falk). 

32. Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe [DVD] : 40 / 50. - Warszawa : Grube Ryby, 

2005. DVD 143 

Zbiór wybitnych dzieł polskiego dokumentu lat 40. i 50. Całość podzielona na bloki tematyczne: Walka z 

alkoholizmem ; Imperialistyczny świat zagrożeniem dla światowego pokoju ; W trosce o dobro obywateli ; Teraz życie 

stanie się łatwiejsze ; Bywało też śmiesznie. 

33. Propaganda PRL-u. Humor w PRL-u [DVD]. - Michałów-Grabina : Grube Ryby, [200?]. DVD 1349 

Film składający się z najlepszych skeczy nakręconych przez operatorów Polskiej Kroniki Filmowej. Historia kabaretów 

w Polsce Ludowej. Autorzy filmu pokazują humor i jego ewolucję, która dokonała się pod wpływem doznań, jakie na 

przestrzeni dekad zaprezentowała obywatelom władza socjalistyczna. Zaprezentowany został polski dorobek 

kabaretowy od lat 50-tych do lat 80-tych. Wśród kabaretów zobaczymy m.in. Szpak, Koń, Wagabunda, Tey, Pineska, 

Dudek, To tu, Pod Egidą. Film zawiera również fragment mało znanego filmu dokumentalnego pt. "Trochę słońca"             

w reżyserii mistrza polskiego absurdu Stanisława Barei, w roli głównej zobaczymy Bogumiła Kobielę. 
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34. Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe [DVD] : 50-te lata. - Warszawa : Grube Ryby, 

2006. DVD 144 

Zbiór wybitnych dzieł polskiego dokumentu lat 50. Całość podzielona na bloki tematyczne: Kontrola skarbowa czuwa 

; Zmieniajmy rzeczywistość ; Pije Kuba ; Idzie lepsze ; Kobieta czy towarzyszka ; Ulepszenie i innowacje ; Nasza wielka 

motoryzacja. 

35. Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe [DVD] : lata 50 / 60. - Warszawa : Grube Ryby, 

2006. DVD 1282 

Materiał specjalnie wyselekcjonowany z lat 50. i 60. Całość podzielona na bloki tematyczne: Brakoroby ; Mo w akcji ; 

Dobrodziejstwa, nowinki i ulepszenia ; Kolejki, kolejeczki, ogonki ; Handel uliczny ; Polskie drogi ; Na deser. 

36. Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe : lata 60-te. Cz. 2 [DVD]. - Michałów-Grabina : 

Grube Ryby, 2006. DVD 1283 

Przez obiektyw kamery twórców PKF możemy oglądać życie codzienne Polaków lat 60. Całość podzielona na bloki 

tematyczne: W pracy ; Na ulicy ; Po godzinach ; Satyra ; Wynalazki ; Przedsiębiorczość w handlu ; Na deser. 

37. Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe [DVD] : lata 60 / 70. - Michałów-Grabina : 

Grube Ryby, 2006. DVD 1284 

Materiał specjalnie wyselekcjonowany z lat 60. i 70. Całość podzielona na bloki tematyczne: Nasze pociechy ; Handel 

i usługi ; Buble ; Budowa ; Z przymrużeniem oka ; Różności. 

38. Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe [DVD] : lata 70-te. - Michałów-Grabina : Grube 

Ryby, 2006. DVD 1285 

Kolejna część PKF pokazuje spektakularne osiągnięcia i problemy Polski Ludowej lat 70. Całość podzielona na bloki 

tematyczne: Pomysłowy Dobromir ; Buble ; Wieści gospodarcze ; Samochody i kierowcy ; Alkohol ; Ukryta kamera ; 

Na deser. 

39. Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe [DVD] : lata 70 / 80. Michałów-Grabina : 

Grube Ryby, 2006. DVD 1286 

Materiał specjalnie wyselekcjonowany z lat 70. i 80. Całość podzielona na bloki tematyczne: Braki w zaopatrzeniu ; 

Buble i niedociągnięcia ; MO zawsze czujna ; Paranoje ; System kartkowy i talonowy ; Na deser. 

40. Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe [DVD] : lata 80-te. - Michałów-Grabina : Grube 

Ryby, 2006. DVD 1287 

Szalone lata 80, kolaż absurdów PRL-u, w którym wszystko było możliwe. Całość podzielona na bloki tematyczne: 

Bywało też śmiesznie ; Ach, te braki ; Motoryzacja ; Kontrola i kontrola ; Muzyka ; Na deser ; Racjonalizatorzy. 

41. Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe : najzabawniejsze z najzabawniejszych. Cz. 1 

[DVD]. - Warszawa : Grube Ryby, 2007. DVD 1288 

Unikatowa składanka powstała z wcześniejszej dłuższej serii. Część pierwsza obejmuje lata 40-te, 50-te i 60-te. Lata 

walki z wrogiem zewnętrznym: amerykańskim imperializmem, stonką, wynaturzoną modą, to także czasy walki                     

z wewnętrznymi jątrzycielami: bananową młodzieżą, bumelantami, bimbrownikami, spekulantami i kułakami. 

42. Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe : najzabawniejsze z najzabawniejszych. Cz. 2 

[DVD]. - Warszawa : Grube Ryby, 2007. DVD 1289 

Unikatowa składanka powstała z wcześniejszej dłuższej serii. Część druga obejmuje najprzedniejsze fragmenty z lat 

60-tych, 70-tych i 80-tych. Lata te należą do bardzo zróżnicowanych - od walki z brakorobami i innymi 

niedociągnięciami systemu poprzez względny dobrobyt epoki Edwarda Gierka, aż po braki wszystkich towarów                   

na sklepowych półkach i w magazynach przy jednoczesnym pełnym zaangażowaniu przemysłu. 
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43. Próba generalna [DVD] : strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej Listopad-Grudzień 1981 / realizacja 

Anna T. Pietraszek [et al.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2015. DVD 3145 

Film opowiada o strajku w WOSP, który był walką o obywatelski i propaństwowy charakter Pożarnictwa. Strajkujący 

podchorążowie domagali się, by WOSP został objęty ustawą o szkolnictwie wyższym, a nie podporządkowany 

przepisom ustawy o szkolnictwie wojskowym. Pacyfikacja strajku 2 grudnia 1981 r. okazała się nie tylko likwidacją 

protestu, ale także sprawdzianem przed wprowadzeniem stanu wojennego. Młodzi strażacy-podchorążowie zapłacili 

srogą cenę: rezygnację z marzeń i wyśnionego zawodu lub „kompromis” z władzami. Wydarzenia listopada-grudnia 

1981 stały się dla nich, dla Pożarnictwa, ale i dla reżimu, próbą generalną. 

44. Rasizm, tolerancja [DVD]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 3269 

Płyta zawiera: Segregacja rasowa / realizacja Philippe Grandieux ; zdj. Richard Atkinson ; muzyka Zbigniew Preisner ; 

Tulsa Blues / realizacja Christophe Weber ; zdjęcia Laurent Ferrari ; Kobiety Ku-Klux-Klanu / realizacja Michael 

Anglade, Layla Demay, Christophe Weber ; zdjęcia Michael Anglade ; Dzieci Ku-Klux-Klanu / realizacja Christophe 

Weber ; zdjęcia Nicolas Forest. 

45. Robotnicy '80 [DVD] / realizacja Michał Bukojemski, Andrzej Chodakowski, Katarzyna Maciejko, Halina 

Paszkowska, Jacek Petrycki [et al.] - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2011. DVD 1986, DVD 1987 

To relacja z przebiegu akcji strajkowej i sierpniowych negocjacji Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego                     

z przedstawicielami Komisji Rządowej. Mikrofon i kamera na sali obrad pozwoliły zarejestrować najbardziej 

dramatyczne chwile wydarzeń, lecz również pokazać nową jakość, którą reprezentuje w negocjacjach strona 

robotnicza. 

46. Roswell - tajemnica lądowania UFO [DVD] / scenariusz i reżyseria Emma Webster. - Warszawa : GM 

Distribution, [2007]. DVD 652 

Na początku lipca 1947 w okolicach amerykańskiego miasta Roswell spadł z nieba dziwny obiekt. Wydarzenie to, 

znane pod nazwą incydentu w Roswell, odbiło się szerokim echem na całym świecie. Co naprawdę zdarzyło się na 

pustyni - czy było to nieudane lądowanie eksperymentalnego balonu sił powietrznych, czy też w Roswell rozbił się 

latający talerz kosmitów? 

47. Sejm RP [DVD] : tradycja i współczesność / scenariusz i realizacja Andrzej Sapija. - Warszawa : Kancelaria 

Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. DVD 2531 

Płyta zawiera m.in.: Sejm III Rzeczypospolitej ;.Kancelaria Sejmu czyli kto pomaga posłom. 

48. Rosyjska trójca [DVD] : Teatr Bolszoj, Kreml, Łubianka / reżyseria Gregor Nowinski. - Łódź : Wytwórnia 

Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 2755 

Płyta zawiera m.in.: Terror po II wojnie : śmierć Stalina 

49. Serce Europy albo mysz, która ryknęła [DVD] / scenariusz i reżyseria Jerzy Zalewski, Tadeusz Deszkiewicz. - 

Łódź :  Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. DVD 987 

Film dokumentalny przypominający fenomen społeczno-polityczny, jakim był wybuch Solidarności w sierpniu 1980 

roku. W filmie biorą udział m.in. Lech Wałęsa i Norman Davies, Jan Rulewski, Richard Pipes. 

50. SKS - przełamywanie strachu [DVD] / scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak. - Kraków : Dom Wydawniczy 

Rafael, [2007]. DVD 563 

Dnia 7 maja 1977 roku w bramie przy ulicy Szewskiej w Krakowie znaleziono ciało Staszka Pyjasa, studenta UJ, 

współpracownika KOR, zamordowanego przez SB. Śmierć ta była bezpośrednim impulsem do powołania 

Studenckiego Komitetu Solidarności. Film opowiada historię pokolenia ludzi tworzących SKS, jednej z pierwszych 

opozycyjnych organizacji, która pod koniec lat 70. przełamywała strach i nieufność, prowadząc akcję pomocy                         

i obrony represjonowanych za poglądy polityczne. 
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51. Sprawa Emila B. [DVD] / scenariusz i reżyseria Małgorzata Imielska. - Warszawa : Instytut Pamięci 

Narodowej, 2016. DVD 3142 

Spektakl jest próbą rekonstrukcji historii Emila Barchańskiego, siedemnastoletniego ucznia warszawskiego liceum, 

prawdopodobnie zamordowanego przez bezpiekę w stanie wojennym. W lutym 1982 roku podpalił on wraz                           

z kolegami pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w centrum stolicy, za co był bestialsko torturowany przez funkcjonariuszy 

SB. 

52. Sprawa Rosenbergów [DVD] : Atomowa zdrada / reżyseria David McNab. - USA : Discovery Communications, 

1997. ZCD 177 

Sprawa małżeństwa Ethel i Juliusa Rosenbergów - amerykańskich komunistów skazanych na karę śmierci pod 

zarzutem przekazania ZSRR tajemnicy broni jądrowej. 

53. Szesnastu [DVD] / scenariusz i realizacja Włodzimierz Dusiewicz. Jedna chwila : teledysk do piosenki Kasi 

Malejonek / scenariusz Rafał Pękała, Michał Wilczek ; reżyseria Michał Wilczek. - Warszawa : Instytyt Pamięci 

Narodowej, 2015. DVD 3141 

Wstrząsający dokument o "procesie szesnastu" oraz losach jego uczestników w radzieckich więzieniach i powojennej 

Polsce. "Proces szesnastu" był pokazowym procesem politycznym przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. 

Odbył się w dniach 18-21 czerwca 1945 roku w Moskwie. W lutym politycy polscy otrzymali zaproszenie                               

od pełnomocnika Stalina, gen. I. Sierowa, na rozmowy polityczne z gwarancją bezpieczeństwa. Miały one dotyczyć 

postanowień konferencji w Jałcie oraz stanowiska polskiego rządu wobec władz ZSRR. Pod koniec marca 1945 roku   

w willi w Pruszkowie pod Warszawą spotkało się 16 polskich polityków, wśród nich m.in.: Komendant Główny AK 

gen. L. Okulicki, delegat rządu i wicepremier J. S. Jankowski oraz przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz 

Pużak. Cała szesnastka została podstępnie uprowadzona przez NKWD do Moskwy, aresztowana i uwięziona na 

Łubiance. 18 czerwca 1945 roku rozpoczął się proces, który miał upokorzyć władze RP w oczach narodu i światowej 

opinii publicznej. Polakom przedstawiono fałszywe zarzuty m.in. współpracy AK z Niemcami, wywiadu i dywersji na 

tyłach Armii Czerwonej, spisków, aktów terroru i zabójstw. Na karę 10 lat więzienia został skazany gen. L. Okulicki,              

8 lat - J. S. Jankowski, 5 lat - A. Bień oraz S. Jasiukowicz. Pozostali otrzymali mniejsze wyroki lub zostali uniewinnieni.  

54. Ściganie zbrodniarzy hitlerowskich [DVD] = Dead Man's Secrets - Hunting Nazi Fugitives / scenariusz Tim 

Newark ; reżyseria Jonathan Martin. - Warszawa : Amercom, [2008]. DVD 1505 

Czy organizacja "Odessa", mająca na celu ukrywanie zbrodniarzy hitlerowskich, to wymysł autorów powieści 

sensacyjnych? Wielu zbrodniarzy wojennych uniknęło stanięcia przed sądem. Jak to było możliwe, że często 

schronienie znajdowali w Ameryce Południowej. Kim byli ludzie, którzy za cel postawili sobie doprowadzenie przed 

sąd jak największej liczby hitlerowskich oprawców? 

55. Środkowy Wschód - Wojny od 1948 [DVD] = War in the Middle East - Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. 

DVD 1832 

Płyta zawiera filmy: Gałązka oliwna i broń : historia Jasera Arafata / real. Peter Löfgren , Folke Rydén (52 min) ; 

Saddam Husajn: rzeźnik z Bagdadu / real. Robert Forman, Brooke Runnette, Bob Waldman [et al.] ; muz. Richard 

Burke (51 min) ; Wojownicy: Schwarzkopf i Husajn / scen. Ian Passingham ; reż. Jonathan Martin (46 min). 

56. Terroryzm od 1960 [DVD] = Terrorism. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010?]. DVD 1830 

Płyta zawiera trzy filmy przedstawiające historię terroryzmu od czasów najdawniejszych do współczesnych, 

omawiając najbardziej głośne zamachy ostatnich lat oraz prezentują sylwetki najgroźniejszych terrorystów świata: 

Głosy ze strefy zero (61 min) ; Osama bin Laden: w imię Allaha / real. Margaret Murphy ; muz. John Hodian (46 min) ; 

Cyberterroryzm / real. Jenis Klein (44 min). 

57. Tysiąclecie kontra Milenium [DVD] : Częstochowa, Piekary Śląskie, Sosnowiec : 1966-67 / realizacja Grzegorz 

Kopeć, Wojciech Słota ; opracowanie Kornelia Banaś, Łucja Marek, Andrzej Sznajder. - Częstochowa, Piekary 

Śląskie, Sosnowiec : 1966-67. ZCD 40 
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Film jest oparty na archiwalnych materiałach operacyjnych SB oraz zawiera nie publikowane wcześniej zdjęcia                

oraz dokumenty dotyczące dramatycznych wydarzeń Z 1966 roku, uzupełnione o relacje świadków i wypowiedzi 

historyków IPN. 

58. Upadek muru berlińskiego [DVD] / reżyseria Paul Murton. - Warszawa : Newsweek Polska, 2006. DVD 2252 

Film z serii Kolekcja Newsweeka. Dni, Które Wstrząsnęły Światem. 

59. Uwięziony prymas [DVD] / scenariusz i reżyseria Paweł Woldan. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 

2011. DVD 1984 

Film jest zapisem trzech lat spędzonych przez prymasa Stefana Wyszyńskiego w odosobnieniu w klasztorach                        

w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy. Filmowe materiały archiwalne, zdjęcia fotograficzne oraz 

współcześnie sfilmowane miejsca, w których przebywał prymas, są ilustracją jego wspomnień z tego okresu 

zaczerpniętych głównie z "Zapisków więziennych" oraz innych relacji dotyczących tych wydarzeń, m.in. raportów 

funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 

60. W dzień targowy [DVD] / scenariusz i reżyseria Robert Kaczmarek. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 

2016. DVD 3147 

Film poświęcony powstaniom w Poznaniu i Budapeszcie w 1956 roku. O wydarzeniach opowiadają świadkowie                      

i historycy, w filmie wykorzystano archiwalne dokumenty i zdjęcia. 

61. Wspaniały XX wiek [DVD] = The remarkable XX century / scenariusz Greg Perkins, Scott Popjes, Steven 

Vosburgh ; reżyseria Steven Vosburgh. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 2757 

Płyta zawiera m.in.: Episode 5: 1940's - lata 1940-1950 ; Episode 6: 1950's - lata 1950-1960. 

62. Wspaniały XX wiek [DVD] = The remarkable XX century / scenariusz Greg Perkins, Scott Popjes, Steven 

Vosburgh ; reżyseria Steven Vosburgh. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. DVD 3021 

Płyta zawiera: Episode 7: 1960's - lata 1960-1970 / scen. Styeven Vosburgh, Scott Popjes, John Plunkett ; Episode 8: 

1970's - lata 1970-1980 / scen. Steven Vosburgh, Greg Perkins ; Episode 9: 1980's - lata 1980-1990 / Steven 

Vosburgh, Greg Perkins ; Episode 10: 1990's - lata 1990- 2000 / scen. Jesse Kennedy, Jeff Miller, Steven Vosburgh. 

63. Video niekontrolowane [DVD] / scenariusz i reżyseria Anna Ferens. - Warszawa : Instytut Pamięci 

Narodowej, 2011. DVD 2058 

Dokument o niezależnych produkcjach telewizyjnych i filmowych, które powstawały w Polsce w latach 80. 

64. Zanim wybuchł Sierpień [DVD] ; Bezpieka kontra śląskie WZZ. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 

[200?]. DVD 909, DVD 910 

Płyta zawiera dwa filmy dotyczące tworzenia się wolnych związków zawodowych w Polsce: Zanim wybuchł Sierpień 

(71 min) / scen. i real. Jędrzej Lipski, Piotr Mielech ; zdj. Piotr Mielech ; muz. Piotr Surmacz ; Bezpieka kontra śląskie 

WZZ (13 min) / scen. Jarosław Neja ; reż. Maciej Muzyczuk ; zdj. Krzysztof Miller. 

65. Zawód [DVD] : Prymas Polski / realizacja Anna Teresa Pietraszek. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 

[2008?]. DVD 1296 

Film realizowany we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej - na podstawie nieznanych, niepublikowanych 

dokumentów z archiwum IPN, w oparciu o materiały archiwalne filmowe z archiwum dotąd nieujawnionego,                        

a będącego w gestii IPN. Ks. kardynał Stefan Wyszyński jawi się w tych aktach jako "Polak nieznany", jako nadzwyczaj 

jednoznaczny człowiek, którego życie nie miało meandrów i wahań moralnych. Życiorys kapłański Stefana 

Wyszyńskiego ukazany został tym razem z zupełnie nieznanego punktu, z "punktu obserwacyjnego" SB. 

66. Zimna wojna 1946-1989 [DVD] = The Cold War 1946-1989. - Warszawa : Imperial CinePix [2010?]. DVD 1826 
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Stan napięcia oraz rywalizacji politycznej pomiędzy kontrolowanym przez Związek Radziecki komunistycznym 

blokiem wschodnim a demokratycznymi państwami kapitalistycznymi ze Stanami Zjednoczonymi na czele trwał 

niemal pół wieku. Zimnej wojnie towarzyszył intensywny wyścig zbrojeń spowodowany permanentnym stanem 

wzajemnej nieufności między mocarstwami. Jedenasta część z kolekcji "Wojny, Które Zmieniły Świat" zawierająca 

dwa filmy opowiadające o czasach, w których starły się ze sobą dwie wizje świata: z jednej strony kontrolowanego 

przez jedynie słuszną rewolucję proletariacką, z drugiej urządzonego według wolnościowych ideałów demokracji. 

67. Zwyciężymy : wybory 1989. Odc. 1-2 %h [DVD] / scenariusz i reżyseria Maria Miętus. - Warszawa : TiM Film 

Studio, [2010]. DVD 1904 

Film jest zapisem trudnego procesu budowania III Rzeczypospolitej. Dwie płaszczyzny przebiegu pierwszych wolnych 

wyborów w Polsce. Pierwsza ta oficjalna, ukazuje w materiałach archiwalnych wiece, oficjalne spotkania oraz 

przemówienia. Druga strona tamtych, przełomowych wydarzeń to dużo ciekawsze nagrania tego, co działo się za 

kulisami oficjalnych wyborów. Poznamy Lecha Wałęsę jakiego nigdzie nie widzieliśmy, kłócącego się i nie 

przebierającego w słowach w stosunku do współpracowników. Zobaczymy też dzisiejszych bohaterów tamtych dni, 

którzy zawstydzeni są tym, że pokazuje ich kamera…, konfrontacją tego co było z dzisiejszą rzeczywistością. 

Bohaterami filmu są postacie powszechnie znane: Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Jan Rokita, Adam Michnik, 

Leszek Moczulski, jak również ludzie, którzy kandydowali w tamtych wyborach, ale z biegiem lat zniknęli z głównego 

nurtu wydarzeń np. Jerzy Zdrada i Edward Nowak, kandydaci Solidarności na posłów w Krakowie czy Zbigniew 

Ferczyk, działacz Solidarności z Nowej Huty. Unikatowy zapis tamtych miesięcy pochodzi z archiwum Niezależnej 

Telewizji Mistrzejowice, która w latach 80-tych powstała z inspiracji i dzięki zaangażowaniu księdza Kazimierza 

Jancarza 

68. Żegnajcie towarzysze [DVD] = Farewell comrades! / scenariusz Jean-François Colosimo, Andrei Nekrasov, 

György Dalos ; reżyseria Andrei Nekrasov. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2016. DVD 3289 

Próba prześledzenia wydarzeń związanych z rozpadem ZSRR i upadkiem komunizmu. 

69. Żołnierze wyklęci [DVD] ; Losy niepokornych / scenariusz Wincenty Ronisz, Anna Jakubowska ; reżyseria 

Wincenty Ronisz. - Warszawa : FFAK : TVP, 2006-2007. DVD 710, DVD 711 

Filmy opowiadają o losach tysięcy uczestników powojennego podziemia zbrojnego. Walczyli samotnie w lasach, bez 

nadziei na zwycięstwo, wierni ideałom wolnej i rządzonej przez demokratycznie wybrane władze Polsce. Dopiero po 

blisko pół wieku historia przyznała rację tym żołnierzom wyklętym. 

 

PRZEZ KILKA EPOK 

 
1. Cywilizacja [DVD] / scenariusz Barbara Kościuszko, Franciszek Pyter, Mieczysław Woźny [et al.] ; reżyseria 

Franciszek Pyter, Józef Byrdy, Andrzej Flettner [et al.]. - Warszawa : Carisma Film Group, 2014. DVD 2201 

Filmy pokazują dzieciom historię ludzkich odkryć i wynalazków, które przyczyniły się do rozwoju cywilizacji. 

2. Historia nauki. Odc. 1-6 [DVD] = History Of Science / reżyseria Naomi Law, Jeremy Turner. - Warszawa : Best 

Film, 2014. DVD 2297 

Film pokazuje jak na przestrzeni wieków nauka zmieniała nasz sposób widzenia świata i nas samych. Od tysięcy lat 

szukamy odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące ludzkości i naszej planety. W jaki sposób ludzkość została 

wyprowadzona z błędu, że Ziemia stanowi centrum wszechświata? Jaki jest sekret życia? Jak teoria atomu i fizyka 

kwantowa stały się podstawą współczesnych technologii? To produkcja przekrojowa, wnikliwa i ubarwiona 
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zabawnymi anegdotami dotyczącymi największych wynalazców i naukowców – Galileusza, Newtona, Darwina, czy 

ekscentrycznego astronoma Tycho Brahe. 

3. Historia świata. Odc. 1-8 [DVD] = History of the world / reżyeria Neil Rawles. - Warszawa : Best Film, 2014. 

DVD 2296 

Fascynujący serial oprowadza widzów po historii od czasów plemion łowców-zbieraczy w Afryce przez pierwszych 

osadników w Mezopotamii, cuda Egiptu, antyczny Rzym, rewolucję francuską aż po współczesną rewolucję cyfrową. 

Kolejne odcinki zabierają widzów do autentycznych miejsc, w których rozgrywały się wydarzenia niezwykle ważne dla 

naszej historii. Do Doliny Królów, prowincji Shaanxi w Chinach, na Płaskowyż Nazca w Peru czy do pałacu w Knossos. 

Siedząc w fotelu można się zanurzyć w cudownej opowieści o cywilizacjach. Poznać przerażającego pierwszego 

cesarza Chin, Qin Shi Huanga, spotkać Kleopatrę i Napoleona. Dowiedzieć się niezwykłych rzeczy o pionierze 

inżynierii Yu Wielkim, matematyku Alchwarizmim, ojcu immunologii Edwardzie Jennerze, czy też działaczce na rzecz 

świadomego macierzyństwa, Margaret Sanger. 

4. Historia wynalazków [DVD]. - Warszawa : Best Film, 2015. DVD 2462 

To fascynująca seria łącząca historię, naukę i wciągająca opowieść o tym jak połączenie motywacji, ciężkiej pracy                    

i czystego geniuszu odkrywców wpłynęło na sposób, w jaki obecnie żyjemy. Osiem absorbujących odcinków 

przedstawia najgenialniejsze wynalazki z dziedziny transportu, technologii wizualnych i… zbrodni. Niektóre z nich 

powstawały w laboratoriach naukowców, inne na zwykłych stołach kuchennych. W wielu przypadkach były wynikiem 

przebłysku geniuszu i niesamowitego szczęścia, w innych – ciężkiej pracy, pełnej determinacji i chęci sukcesu.                   

Kto i w jakich okolicznościach wymyślił, szczoteczkę do zębów, buty do biegania czy składany wózek dla dziecka?                

Co wspólnego ma pług z komponentami do produkcji telewizorów? Jak włoski imigrant uratował San Francisco                       

i stworzył podwaliny pod współczesną bankowość? 

5. Mazurek Dąbrowskiego [DVD] / scenariusz i realizacja Edmund Zbigniew Szaniawski. - Warszawa : Studio 

Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1201 

Historia 200 lat pieśni Józefa Wybickiego. 

6. Order Orła Białego [DVD] / scenariusz i realizacja Edmund Zbigniew Szaniawski. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1213 

Historia najstarszego polskiego odznaczenia ustanowionego przez króla Augusta II w 1705 r. Mówi o kolejnych 

zmianach orderu i ludziach odznaczonych. 

7. PO-LAN-YAH - Tu mieszka Bóg [DVD] / scenariusz i reżyseria Amnon Teitelbaum. - Łódź : Wytwórnia Pomocy 

Dydaktycznych, [2017]. DVD 3023 

To pierwszy serial dokumentalny produkcji izraelskiej, próbujący rozwikłać zagadkę wieloletniego istnienia "Domu 

Izraela" na ziemiach Polski. Film ukazuje stosunki polsko - żydowskie na przestrzeni dziejów. Podane w nim fakty 

zostały oparte na rzetelnych badaniach naukowych i stanowią fascynującą mozaikę, obejmującą okres od IX do XIX 

wieku. Realizowano go w dziesiątkach miejsc tj. muzea, archiwa, cmentarze, zamki, synagogi i kościoły. 

8. Polscy Nobliści [DVD] / scenariusz i realizacja Krzysztof Szmagier. - Warszawa : GM Records, [200?]. DVD 

1291 

Historia Nagrody Nobla oraz biografie i sylwetki polskich Noblistów. 

9. Przełomowe wynalazki [DVD] / reżyseria i realizacja Tom Adams, Jenny Jones, Richard Nash, Chris 

Lethbridge. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. DVD 919 

Zawiera serię programów o wynalazkach, które ułatwiają nam codzienne życie: Rozrywka w domu (Podróż do świata 

rozrywki, począwszy od najprostszych instrumentów perkusyjnych do artystycznie wykonanych telewizorów                          

z płaskim kineskopem, wyposażonych w zestawy dźwięku przestrzennego ; historia pozytywki ; pierwsze kamery                  

i projektory) (23 min) ; Pieniądze (Jak robiono zakupy ; w jaki sposób były wykonywane monety) (23 min) ; Środki 
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lokomocji (Tajniki kołodziejstwa, czyli dawnej sztuki budowania wozów ; Dzieje roweru ; Historia powstania opon) 

(23 min) ; Oświetlenie (Wytwarzanie szkła ; Historia sztucznego oświetlenia: lampa oliwna, świeca, oświetlenie 

gazowe ; Elektryczność ; Demonstracja zasady działania żarówki elektrycznej) (23 min) ; Meble (Jak wytwarzano 

meble) (23 min) ; Piśmiennictwo (Historia pisma, papieru i druku ; Prezentacja wynalazków mających służyć pisaniu - 

od epoki glinianych tabliczek po erę nowoczesnych komputerów) (23 min) ; Określanie czasu (Dawne sposoby 

pomiaru czasu ; Najnowsze urządzenia służące do określania czasu) (23 min) ; Systemy zabezpieczeń (Zamki, klucze               

i alarmy) (23 min) ; Środki masowego przekazu (Historia telegrafu, telefonu, radia) (23 min) ; Systemy ogrzewania 

(Jak ogrzewano pomieszczenia) (23 min). 

10. Tajemnice Watykanu [DVD] / scenariusz i reżyseria Paweł Pitera, Krzysztof Talczewski. -Warszawa : Telewizja 

Polska, 2006. DVD 634, DVD 635, DVD 636, DVD 367 

Dokumentalna opowieść o państwie watykańskim, jego historii i współczesnym obliczu. Serial wtajemnicza widza                

w szczegóły historii Bazyliki św. Piotra, Kaplicy Sykstyńskiej, Muzeów watykańskich, Gwardii Szwajcarskiej, papieskich 

samochodów i zabytków, watykańskich mediów, ogrodów i wielu innych ciekawostek. 

11. Wierni Bogu i Polsce [DVD] / scenariusz i realizacja Edmund Zbigniew Szaniawski. - Warszawa : Studio 

Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1228 

Film przedstawia historię duszpasterstwa wojskowego od czasów Chrobrego do dzisiaj. 

12. Virtuti Militari [DVD] / scenariusz Zbigniew Flisowski, Lucjan Pracki, Edmund Zbigniew Szaniawski ; reżyseria 

Edmund Zbigniew Szaniawski. - Warszawa : %b Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008]. DVD 1235 

Virtuti Militari to najstarszy order wojenny przyznawany za szczególne wojenne męstwo. Film przedstawia 

dramatyczne losy tego orderu związanego ściśle od 200 lat z naszą historią, ukazując jego wysoką rangę. 

13. Z dziejów zamku [DVD] / scenariusz i realizacja Edmund Zbigniew Szaniawski. - Warszawa : Studio Filmów 

Edukacyjnych "Nauka", [2008].   

Montaż bogatych materiałów ikonograficznych, zgromadzonych w archiwach i muzeach, dotyczących dziejów Zamku 

Królewskiego w Warszawie i jego roli w dziejach kraju. 

14. Żydzi i muzułmanie [DVD] = Juifs et musulmans - si loin, si proches / realizacja Karim Miské. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2016. DVD 3024 

Z Andaluzji do Imperium Osmańskiego, z Bagdadu, Kairu i Dżerby, po Kordobę i Istambuł, z Palestyny do Izraela - 

autorzy serii zbadają ponad 1400 lat historii, począwszy od narodzin Imperium Muzułmańskiego a skończywszy                            

na dzisiejszej diasporze żydów i muzułmanów, rozproszonych po świecie. Serię wzbogacają grafiki, animacje, bogate 

materiały archiwalne oraz wypowiedzi międzynarodowych specjalistów. 

 

 

ZAPRASZAMY!!! 
 


