
 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA                   

W FILMIE 

FABULARNYM 

 

 

 

 

Oprac. Anita Bałas                 

Dział Zbiorów Specjalnych  

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce 



2 
 

Spis treści: 

 

1. STAROŻYTNOŚĆ ……………………………………………………………………….3-4 

2. ŚREDNIOWIECZE …………………………………………………………..............4-7 

3. EPOKA NOWOŻYTNA………………………………………………………………7-10 

4. XIX w.- 1914 r. ………………………………………………………………………10-15 

5. I WOJNA ŚW. I DZWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE…………15-18 

6. II WOJNA ŚWIATOWA……………………………………………………………18-29 

7. PO WOJNIE……………………………………………………………………………29-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

STAROŻYTNOŚĆ 

 

1. Aleksander [DVD] / scenariusz Oliver Stone, Christopher Kyle, Laeta Kalogridis ; reżyseria Oliver Stone. - 

Warszawa : SPI International Polska, [2005]. DVD 94 

Oparta na faktach opowieść o Aleksandrze Macedońskim, który w IV wieku p.n.e. podbił większość ówczesnego 

świata i stworzył imperium rozciągające się od Grecji aż po Indie. 

2. Bohaterowie starożytnej Grecji [DVD] / scenariusz Michael Roberts ; reżyseria  Jean Claude Bragard. - 

Wrocław : Studio Printel , cop. 2005. DVD 87 

3. Biblia [DVD] = The Bible / scenariusz Nic Young [et al.] ; na podstawie opowieści biblijnych ; reżyseria Crispin 

Reece, Tony Mitchell, Christopher Spencer. - Warszawa : Imperial CinePix, 2014. DVD 3190 

Zapierający dech epickim rozmachem i spektakularnymi efektami specjalnymi serial "Biblia" został zrealizowany 

z drobiazgową, wręcz dokumentalną dbałością o szczegóły i prawdę historyczną. Najważniejsze historie Starego 

i Nowego Testamentu ożywają na ekranie, rozwijając się w pełne żywiołowej akcji obrazy filmowe, od stworzenia 

Świata poczynając, poprzez losy narodu izraelskiego i jego przymierze z Bogiem, aż po przełomowe wydarzenia, które 

w efekcie doprowadziły do ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Historia narodzin chrześcijaństwa 

została opowiedziana w sposób fascynujący i porywający, i jednocześnie przystępny dla widzów w każdym wieku! 

4. Faraon [DVD] / scenariusz Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz ; na podstawie powieści Bolesława Prusa ; 

reżyseria Jerzy Kawalerowicz. - Warszawa : Best Film, [2001]. DVD 763 

Ramzes, następca tronu Egiptu, zmaga się z nieprzychylnymi mu, lecz mającymi wielkie wpływy, kapłanami. 

5. Gladiator [DVD] / scenariusz David Franzoni, John Logan, William Nicholson ; reżyseria Ridley Scott. - 

Warszawa : TiM Film Studio, cop. 2010. DVD 2219 

Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-

gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie. 

6. Helena Trojańska [DVD] / scenariusz Ronni Kern ; reżyseria John Kent Harrison. - Warszawa : Universal 

Pictures Poland, 2003. DVD 54 

Po porwaniu pięknej Heleny przez Parysa Spartanie wraz ze zjednoczonymi siłami Greków ruszają na Troję. 

Rozpoczyna się długotrwałe oblężenie. 

7. Herkules [DVD] / scenariusz Charles Edward Pogue ; reżyseria Roger Young. - Warszawa : Monolith Video, 

[2006].  DVD 408 

Film oparty na mitologii greckiej. Opowiada o przygodach Herkulesa, syna Zeusa, który żyje na ziemi, wśród 

śmiertelników. Herkules staje się prawdziwym bohaterem, walczy z nieprzychylnymi mu bogami i pomaga ludziom. 

8. Kleopatra [DVD] = Cleopatra / scenariusz Joseph L.Mankiewicz, Ronald MacDougall, Sidney Buchman ; 

na podstawie książki Carla Mario Franzero ; reżyseria Joseph L.Mankiewicz. - Warszawa : Imperial CinePix, 

[2007?]. DVD 1396 

Kleopatra pragnie wzmocnić pozycję własnej dynastii oraz Egiptu, którego jest królową. Krokiem w tym kierunku jest 

poślubienie Juliusza Cezara. 

9. Najwspanialsza opowieść [DVD] = The greatest story ever told / scenariusz George Stevens, James Barrett ; 

reżyseria George Stevens. - Warszawa : Imperial CinePix, 2007. DVD 2621 
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Epicki film biblijny przedstawiający historię narodzin, życia oraz męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. 

10. Pasja [DVD] / scenariusz Benedict Fitzgerald, Mel Gibson ; reżyseria  Mel Gibson. - Warszawa : Monolith 

Films, [2004]. DVD 163 

Ostatnie godziny z życia Jezusa z Nazaretu: od modlitwy w Gaju Oliwnym, przez męczeńską śmierć, 

po zmartwychwstanie. 

11. Pasja [DVD] = The Passion / scenariusz Frank Deasy ; reżyseria Michael Offer. - Warszawa : Galapagos Films, 

2010. DVD 2622 

Przejmująca i pasjonująca opowieść o ostatnim tygodniu życia Jezusa Chrystusa. Wydarzenia zostały ukazane z trzech 

punktów widzenia: arcykapłanów, Rzymian i samego Jezusa. 

12. Quo vadis [DVD] / scenariusz i reżyseria Jerzy Kawalerowicz ; na podstawie powieści H. Sienkiewicza. - 

Warszawa : TiM Film Studio, [2007?]. DVD 782 

Starożytny Rzym, czasy cezara Nerona. Winicjusz zakochuje się w pięknej chrześcijance Ligii i chce uczynić ją swoją 

nałożnicą. Po nieudanej próbie porwania Ligii, Winicjusz zostaje ranny. Opiekuje się nim Ligia, której Rzymianin też 

nie jest obojętny. Wkrótce Winicjusz przyjmuje chrzest z rąk apostoła Piotra. Kiedy w Rzymie wybucha pożar, Neron 

oskarża chrześcijan o jego wzniecenie. Chrześcijanie są mordowani i więzieni, a wśród uwięzionych znajduje się Ligia. 

W czasie igrzysk na scenie pojawia się tur niosąc na grzbiecie Ligię. Od śmierci ratuje ją Ursus. Rzymianie domagają 

się łaski dla Ursusa i dziewczyny. Winicjusz i Ligia opuszczają Rzym. Apostoł Piotr próbuje opuścić miasto, ale wraca, 

gdy na drodze ukazuje mu się Chrystus. Neron, zbyt tchórzliwy by odebrać sobie życie zostaje zamordowany. 

13. Troja [DVD] / scenariusz David Benioff ; na motywach Iliady Homera ; reżyseria Wolfgang Petersen. - 

Warszawa : Warner Bros Poland, [2004]. DVD 96 

Ludzie walczą od stuleci. Niektórzy ze względu na władzę, inni z powodu chwały lub honoru - niektórzy zaś - z miłości. 

W starożytnej Grecji namiętność, jaka połączyła parę najbardziej znanych kochanków w literaturze świata - Parysa, 

księcia Troi i Helenę, królową Sparty, stała się przyczyną wojny, skutkiem której legła w ruinach cała cywilizacja. 

Porwanie Heleny to obraza, której mąż, król Menelaos, nie może puścić płazem. Afront dla Menelaosa to afront 

dla całej rodziny - brat męża królowej, potężny król Myken, Agamemnon, jednoczy wkrótce wokół siebie liczne 

plemiona Greków i prowadzi je pod Troję, by walczyć w obronie splamionego honoru swego brata.  

14. Upadek Cesarstwa Rzymskiego [DVD] / scenariusz Ben Barzman, Basilio Franchina, Philip Yordan ; reżyseria 

Anthony Mann. - Warszawa : Polmedia, 2004. DVD 411 

 

Dramat historyczny - pełna intryg i batalistycznych scen historia Imperium Rzymskiego z okresu II wieku n.e. 

 

 

ŚREDNIOWIECZE 

 

1. Braveheart - Waleczne Serce [DVD] / scenariusz Randall Wallace ; reżyseria Mel Gibson. - Warszawa : 

Imperial Entertainment Home Video, [2006]. DVD 98 

XIII-wieczna saga o bezwzględnej walce Szkotów o niepodległość. Gdy żona Williama Wallace'a Gibson została 

brutalnie zamordowana przez angielskich żołnierzy, jego żądza zemsty szybko przerodziła się w nieokiełznaną wolę 

walki o wolność ojczyzny. Jego bohaterstwo i zapamiętanie w walce sprawiło, że wszyscy Szkoci chwycili za oręż 

i okrzyknęli Wallace'a swoim przywódcą, nadając mu przydomek Braveheart - Waleczne Serce. Niepodległościowa 

krucjata przerodziła się w regularną, krwawą wojnę. "Waleczne serce" to emocjonujący epos historyczny, w którym 

nie brakuje pasji, miłości, zdrady i odwagi. 
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2. Cyd [DVD] / scenariusz Fredric M. Frank, Philip Yordan ; reżyseria Anthony Mann. - Warszawa : SDT Film, 

2004. DVD 44 

 

Akcja toczy się w 1080 r. w Hiszpanii. Rodrigo Diaz de Bivar, kastylijski rycerz, jedzie na ślub ze swoją ukochaną. 

Po drodze chwyta do niewoli Maurów, którzy zniszczyli chrześcijańską wioskę. Pod Bivarem, swoim rodzinnym 

miastem, postanawia ich oszczędzić mimo zalecenia króla, narażając się na posądzenie o zdradę. Zostaje za to 

nazwany przez oszczędzonego emira Cydem - szlachetnym i uczciwym wojownikiem. Gdy przybywa do miasta szybko 

rozpoczyna się proces. 

3. Don Kichot [DVD] / scenariusz John Mortimer ; wg powieści Miguela de Cervantesa ; reżyseria Peter Yates. - 

Dziekanów Polski, Media Service, [2005]. DVD 751 

Klasyczna opowieść przygodowa, oparta na noweli Miguela Cervantesa, przedstawiająca zabawne przygody 

średniowiecznego Hiszpana Alonso Quixada, który swoją miłość z dzieciństwa do rycerskiej waleczności doprowadza 

do granic absurdu i obłędu, by w końcu stracić rozum wyobrażając sobie, że jest rycerzem. 

4. Henryk V [DVD] = Henry V / scenariusz i reżyseria Kenneth Branagh ; podstawie sztuki Williama Szekspira. - 

Warszawa : Best Film, 2003. DVD 46 

Młody król Anglii Henryk V w młodości beztroski i apolityczny za cichą namową duchownych domaga się wątpliwych 

praw do korony i królestwa francuskiego. W rezultacie prowadzi do rozpoczęcia okrutnej i ciężkiej wojny z Francją. 

Gdzie król musi się zmagać z topniejącymi moralami oddziałów i własnymi wątpliwościami. Kulminacja następuje 

w czasie krwawej bitwy pod Agincourt, gdzie Anglia mimo braku przewagi liczebnej wygrywa bitwę. Za pokój król 

Francji zobowiązuje się wydać swoją córkę za Henryka V. 

5. Historia świętego Antoniego [DVD] = Sant' Antonio di Padova / scenariusz i reżyseria Umberto Marino ; 

na podstawie książki Madeline Pecory Nugent. - Warszawa : MediaWay, 2009. DVD 1839 

Opowieść o średniowiecznym świętym, który trwale wpisał się w historię chrześcijaństwa. Miody Portugalczyk 

imieniem Fernando jest dzielnym rycerzem. Pewnego dnia staje do pojedynku ze swoim przyjacielem, którego 

bardzo poważnie rani. Czując się winnym, ofiarowuje się Bogu prosząc Go, aby ocalił życie konającego. Gdy tak się 

staje, Fernando wstępuje do zakonu przyjmując imię Antoni. Od tej pory młody zakonnik postanawia poświęcić życie 

Bogu oraz pracy misyjnej. Prosi współbraci o możliwość wyjazdu do ziemi Saracenów aby móc nawracać niewiernych. 

Niestety statek, na którym płynie wpada w potężną burzę, która zmusza go do przybicia do brzegów Sycylii. Pomimo 

tego niepowodzenia brat Antonii podejmuje dalszy trud głoszenia słowa Bożego, czyniąc na swej drodze wiele 

cudów. 

6. Historia żółtej ciżemki [DVD] / scenariusz Zdzisław Skowroński, Wanda Żółkiewska ; wg powieści                             

A. Domańskiej ; reżyseria Sylwester Chęciński. - Warszawa : MediaWay, 2005. DVD 127 

Młody chłopiec ze wsi udaje się do Krakowa, gdzie poznaje Wita Stwosza. Mistrz dostrzega jego talent rzeźbiarski                  

i pozwala pomagać sobie przy tworzeniu ołtarza dla Kościoła Mariackiego 

 

7. Imię róży [DVD] / scenariusz Andrew Birkin, Gerard Brach, Howard Franklin, Alain Godard ; wg powieści 

Umberto Eco ; reżyseria Jean-Jacques Annaud. - Warszawa : Warner Bros Poland, 2004. DVD 81 

Rok 1327, franciszkanin William z Baskerville zostaje poproszony o wyjaśnienie okoliczności śmierci jednego 

z zakonników w benedyktyńskim klasztorze. Kolejne zabójstwa wywołują panikę. 

8. Ingmar Bergman. Siódma pieczęć [DVD] = Det sjunde inseglet / scenariusz  i reżyseria Ingmar Bergman ; 

na podstawie własnej sztuki. - Warszawa : Gutek Film, 2007. DVD 2702 

Rycerz Antonius Block i jego giermek Jöns powracają z wyprawy krzyżowej. Podróżują przez ziemie zniszczone 

szalejącą zarazą, obserwują okrutne gwałty i pochody biczowników, spotykają przerażoną dziewczynę skazaną 

na śmierć za czary i rodzinę kuglarzy, która stanowi jedyną oazę szczęścia w tym straszliwym świecie. Block traktuje 
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podróż jako drogę do poznania prawd ostatecznych. Ponieważ życie naokoło wydaje się pozbawione sensu, a Bóg 

milczy, rycerz gotów jest zapytać Śmierci. Ta decyduje się podjąć jego wyzwanie i zagrać z nim w szachy, na jednej 

szali kładąc tajemnicę wszechrzeczy, na drugiej – jego życie. To pierwsza część z tak zwanego cyklu wertykalnego, 

a zarazem pierwsza Bergmanowska próba poznania Boga, próba, którą autor ponowi w wielu tytułach. 

9. Ingmar Bergman. Źródło [DVD] = Jungfrukällan / scenariusz Ulla Isaksson ; reżyseria Ingmar Bergman.- 

Warszawa : Gutek Film, 2007. DVD 2790 

To opowieść o losach pewnej zamożnej, średniowiecznej rodziny. Dwie córki – Karin i Ingerin – wybierają się 

do kościoła. Aby tam dotrzeć, dziewczęta muszą pokonać niebezpieczną drogę przez las. Ingerin podróż wydaje się 

zbyt ryzykowna, pobożna Karin, mimo próśb siostry, postanawia iść dalej. Po drodze spotyka wędrownych pasterzy, 

którzy namawiają dziewczynę, by odpoczęła z nimi na polanie. Spotkanie z nieznajomymi zamienia się w koszmar -

pasterze gwałcą i zabijają Karin. Potem przypadkowo znajdą się w domu swej ofiary i zechcą sprzedać Töremu jej 

suknię. Rodzina odkrywa ich straszną zbrodnię i postanawia pomścić córkę. 

10. Król Artur [DVD] / scenariusz David H. Franzoni ; reżyseria Antoine Fuqua. - Warszawa : Imperial CinePix, 

[200?]. DVD 91 

Król Artur i jego rycerze otrzymują ostatnią misję do spełnienia. Podczas wyprawy odbijają z rąk nieprzyjaciela młodą 

kobietę, Ginewrę, która okazuje się królową Piktów. 

11. Król Artur [DVD] : legenda miecza = King Arthur : Legend of the Sword / scenariusz Joby Harold, Guy Ritchie, 

Lionel Wigram ; reżyseria Guy Ritchie. - Warszawa : Galapagos, 2017. DVD 3329 

Odważna historia cwanego młodzieńca Artura, który większość czasu spędza w zaułkach Londonium wraz ze swoją 

ferajną, nieświadomy losu, jaki jest mu pisany. Wszystko zmienia się jednak, gdy dostaje w swoje ręce miecz 

Excalibur - a wraz z nim przyszłość. Porażony mocą Excalibura Artur staje przed trudnym wyborem. Dołącza 

do buntowników z Ruchu oporu i podąża za tajemniczą młodą Ginewrą. Uczy się władać mieczem, aby zmierzyć się 

ze swoimi demonami i zjednoczyć lud w walce z tyranem Vortigernem, który ukradł należną mu koronę i zamordował 

jego rodziców, po czym ogłosił się królem. 

12. Królestwo Niebieskie [DVD] / scenariusz William Monahan ; reżyseria Ridley Scott. - Warszawa : Imperial 

Entertainment Home Video, [2005]. DVD 99 

Pełna przygód i intryg saga, rozgrywająca się w średniowiecznej Jerozolimie, w czasach wypraw krzyżowych. Orlando 

Bloom wciela się w postać Baliana, młodego Francuza, który straciwszy wszystko, odnajduje swoje przeznaczenie, 

honor i odkupienie w mężnej walce. Balian stawia czoła przytłaczającym siłom, by uratować swoich ludzi, wypełnić 

rycerskie dziedzictwo i zająć należne mu miejsce w historii. 

13. Krucjaty [DVD] / scenariusz Terry Jones, Alan Ereira ; reżyseria Alan Ereira, David Wallace. - Warszawa : Best 

Film, [2007]. DVD 410 

Refleksyjna opowieść, okraszona nutą pythonowskiego humoru, przybliżająca kulisy, rezultaty oraz tło historyczne 

wypraw krzyżowych. 

14. Krzyżacy [DVD] / scenariusz Jerzy Stefan Stawiński, Aleksander Ford ; na podstawie powieści H. Sienkiewicza 

; reżyseria Aleksander Ford. - Warszawa : %b Telewizja Polska, 2007. DVD 752 

Dzielny młody rycerz, Zbyszko z Bogdańca, ze wszystkich sił zwalcza Krzyżaków, którzy wyrządzili wiele zła jego 

bliskim. 

15. Mgły Avalonu [DVD] / scenariusz Gavin Scott ; według powieści Marion Zimmer Bradley ; reżyseria Uli Edel. - 

Warszawa : Warner Bros Poland, [2002]. DVD 396 

Morgaine jest szkolona na kapłankę starej religii i przyszłą Panią Jeziora. Jej brat, Arthur, król Camelotu, sprzyja 

jednak chrześcijaństwu. 



7 
 

16. Robin Hood [DVD] / scenariusz Brian Helgeland ; reżyseria Ridley Scott. - Warszawa : TiM Film Studio, 2014. 

DVD 2217 

W XIII-wiecznej Anglii Robin i jego banda stawiają czoła korupcji i prowadzą rebelię przeciwko skorumpowanemu 

królowi. 

17. Robin Hood - książę złodziei [DVD] / scenariusz Pen Densham, John Watson ; reżyseria Kevin Reynolds. - 

Warszawa : Warner Bros Poland, [200?]. DVD 415 

 

Kolejna wersja przygód dzielnego obrońcy uciśnionych - Robin Hooda. Robin powraca do kraju z wyprawy krzyżowej, 

zastaje zniszczony zamek i zamordowanego ojca. Ucieka w lasy i staje się przywódcą powstania przeciwko szeryfowi 

z Nottingham. 

18. Stara baśń [DVD] : kiedy słońce było bogiem / scenariusz Jerzy Hoffman, Józef Hen ; na motywach powieści 

Józefa I. Kraszewskiego ; reżyseria Jerzy Hoffman. - Warszawa : ITI Cinema, [2004]. DVD 37 

Akcja filmu rozgrywa się w IX wieku, sto lat przed przyjęciem chrztu przez Polskę. W nadgoplańskim kraju rządy 

sprawuje "krwawy książę" Popiel, który aby zapewnić sukcesję synowi, morduje cały swój ród. Jego zbrodnie 

wywołują bunt kmieci. Ziemek, młody myśliwy i wojownik, zakochany w córce kmiecia Wisza, pięknej Dziwie, 

nie chce pogodzić się z wolą ojca dziewczyny, który przeznaczył ją bogom i oddał do chramu Świętowita. Postanawia 

walczyć o swą ukochaną. Na swej drodze Ziemek spotyka Piastuna byłego dowódcę zbrojnych księcia Popiela. 

Decyduje się podjąć wraz z nim i kmieciami walkę przeciwko "krwawemu księciu". 

19. Święty Franciszek [DVD] / scenariusz Liliana Cavani, Roberta Mazzoni ; reżyseria Liliana Cavani. - Wrocław : 

Fundacja "Lux Veritatis", 2001. DVD 1131 

Film przedstawia z jednej strony portret jednego z najbardziej heroicznych świętych jako świeckiego człowieka 

z modelem ziemskich cnót, a z drugiej strony również duchową i religijną stronę franciszkanizmu. 

20. Tristan i Izolda [DVD] / scenariusz Dean Georgaris ; według powieści Josepha Bédiera ; reżyseria Kevin 

Reynolds. - Warszawa : ITI Cinema,[2006]. DVD 425 

Bohaterem opowieści jest pewien rycerz, który wygrywa dla swojego króla rękę córki władcy ościennego państwa. 

Ten związek przypieczętować ma pokój między królestwami. Pomiędzy księżniczką (Izolda) a wojownikiem (Tristan) 

rodzi się miłość, a ich namiętne uczucie doprowadza do tragicznych konsekwencji.  

 

EPOKA NOWOŻYTNA 

 

1. Amadeusz [DVD] / scenariusz Peter Shaffer ; reżyseria Milos Forman. - Warszawa : Warner Bros Poland, 

[2004]. DVD 80 

Twórcza muzyka, wstrząsający dramat człowieka i barwny obraz epoki to historia jednego z największych 

kompozytorów wszech czasów - Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zdobywca 8. Oscarów m.in. za najlepszy film. 

2. Ame Agaru [DVD] / scenariusz Akira Kurosawa ; wg opowiadania Shuguro Yamamoto ; reżyseria Takashi 

Koizumi. - Japonia : [s. n.], 1999. ZCD 104 

Akcja filmu rozgrywa się w erze Kyoko (1716-1735), podczas której kraj leczy rany po ekstrawaganckich ekscesach 

poprzedniej ery Genroku. Misawa Ihei jest bezrobotnym samurajem, biegłym w sztukach walki, lecz nie radzącym 

sobie z osobami stojącymi wyżej na drabinie społeczeństwa feudalnego. Podczas podróży zmuszony jest wraz z żoną 

Tayo zatrzymać się w skromnej gospodzie nad rzeką, w której przebywają drobni handlarze, czekający na możliwość 

https://www.filmweb.pl/person/Wolfgang+Amadeusz+Mozart-633368
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kontynuowania podróży . Nie mogąc znieść ich kłótni o najdrobniejsze sprawy, Ihei codziennie opuszcza gospodę                   

i wbrew prośbom żony pojedynkuje się za pieniądze. Za wygrana w walkach kupuje sake i żywność, która następnie 

rozdaje. Jego żona w tym czasie szyje kimona. 

3. Bitwa pod Wiedniem [DVD] = Settembre 1683 / scenariusz Renzo Martinelli, Valerio Manfredi ;                             

na podstawie powieści Carlo Sgorlona ; reżyseria Renzo Martinelli. - Warszawa : Edipresse Polska, [2013]. 

DVD 2370 

12 września 1683 roku dochodzi do decydującej bitwy między armią Imperium Osmańskiego pod wodzą Wielkiego 

Wezyra a obrońcami Wiednia. Na pomoc Austriakom przybywa polskie wojsko z Janem III Sobieskim na czele. 

4. Casanova [DVD] = Casanova di Federico Fellini / scenariusz Federico Fellini, Bernardino Zapponi ;                           

na podstawie książki Giacomo Casanovy ; reżyseria Federico Fellini. - Warszawa : Monolith Video, [2006]. 

DVD 1397 

Portret XVIII-wiecznego libertyna, uwodziciela, awanturnika, rozpustnika i myśliciela – Giacomo Casanovy. 

5. Człowiek w żelaznej masce [DVD] / scenariusz i reżyseria Randall Wallace ; na podstawie powieści 

Aleksandra Dumas. - Warszawa : Imperial CinePix, [200?].  DVD 414 

We Francji źle się dzieje, ale Ludwik XIV tego nie dostrzega. Pochłonięty rozrywkami zamyka oczy na cierpienie 

poddanych, więc muszkieterowie postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. 

6. D'Artagnan [DVD] : Muszkieter / scenariusz Gene Quintano, Fabrice Ziolkowski ; na podstawie powieści 

Alexandra Dumas ; reżyseria Peter Hyams. - Warszawa : Best Film : Polsat, 2002. DVD 431 

Francja za panowania króla Ludwika XIII, czas intryg i zdrady. Młody szlachcic D'Artagnan opuszcza rodzinną Gaskonię 

i wyrusza do Paryża. Chce wstąpić do elitarnej gwardii królewskiej muszkieterów i odnaleźć człowieka, który 14 lat 

wcześniej zabił jego rodziców. D'Artagnan szybko zyskuje w stolicy śmiertelnych wrogów.  

7. Elizabeth [DVD] / scenariusz Michael Hirst ; reżyseria Shekhar Kapur. - Warszawa : TiM, [2008]. DVD 866 

Anglia rok 1558. Wciąż młoda i pełna pasji Elżbieta z dynastii Tudorów po latach walki zdobywa wreszcie upragniony 

tron. Wśród jej dworzan znajduje się szacowny Sir William Cecil, kochanek hrabia Leicester, władczy książę Norfolk 

oraz zaufany doradca Walsingham. Młoda królowa musi nauczyć się postępować z rozwagą i zapomnieć                                 

o dotychczasowym życiu prywatnym, jeśli chcę utrzymać koronę Anglii... a nawet głowę. Oto nagrodzona przez 

Akademię Filmową opowieść o losach Elżbiety I, od czasów niewinnej młodości po dzień koronacji i otrzymanie tytułu 

"Królowej dziewicy". 

8. Elizabeth [DVD] : Złoty wiek / scenariusz William Nicholson, Michael Hirst ; reżyseria Shekhar Kapur. - 

Warszawa : TiM , [2008?]. DVD 867 

Kontynuacja losów Elżbiety I, królowej Anglii. Historia krucjaty samotnej kobiety, która zrobi wszystko, by zapanować 

nie tylko nad miłością, ale i własnym imperium, a nade wszystko aby umocnić wizerunek własnej osoby, jako 

wielbionego wzoru dla całego świata zachodniego. 

9. Iwan Groźny [DVD] = Ivan Groznyj. Cz. 1-2 / scenariusz i reżyseria Sergiusz M. Eisenstein. - Warszawa : 

Epelpol Entertainment, 2008. DVD 1391 

Historia życia Iwana Groźnego, pierwszego władcy Wszechrusi, który koronował się na cara. Akcja rozpoczyna się 

około 1547 roku, kiedy to 17-letni Iwan wstąpił na słynny tron koronacyjny, wykonany z kości słoniowej. 

Przedstawione są kolejne miłostki porywczego cara, dworskie spiski i intrygi, mające na celu obalenie władcy. W tych 

kręgach nie można ufać nikomu, nawet najbliżsi przyjaciele mają skrywane własne interesy oraz plany, które osoba 

Iwana może pokrzyżować. To fascynujący obraz filmowy, przedstawiający wiele twarzy tej samej osoby, ukazujący 

Iwana - jako człowieka i jako władcę. Stopniowo postępujące zmiany, niekontrolowana porywczość i zawzięta 

mściwość - oto cechy, które pozwoliły Iwanowi utrzymać się na tronie aż do w 1584 roku. To również cechy, które 

zapewniły mu przydomek "Groźny”. 
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10. Kopia Mistrza [DVD] / scenariusz Stephen J. Rivele, Christopher Wilkinson ; reżyseria Agnieszka Holland. - 

Warszawa : Best Film, [2007]. DVD 399 

Studentka muzyki dostaje pracę jako kopistka Beethovena. Zafascynowana twórczością mistrza spędza w jego 

towarzystwie każdą wolną chwilę. 

11. Krwawy tyran - Henryk VIII [DVD] / scenariusz Peter Morgan ; reżyseria Pete Travis. - Warszawa : Monolith 

Video, [2005?]. DVD 93 

Pragnący męskiego potomka Henryk VIII zapoczątkowuje przemiany religijne w Anglii odsuwając od siebie swą żonę 

Katarzynę Aragońską i żeniąc się z Anną Boleyn. 

12. Księżna [DVD] = The Duchess / scenariusz Jeffrey Hatcher, Andres Thomas Jensen, Saul Dibb ; na podstawie 

powieści Amandy Foreman ; reżyseria Saul Dibb. - Warszawa : Best Film, [2009]. DVD 1886 

XVIII-wieczna Anglia. Księżna Georgiana Cavendish wiedzie ekstrawaganckie, pełne politycznych i miłosnych intryg 

życie. Małżeństwo z księciem Devonshire przynosi jej sławę i uznanie, ale okazuje się też piekłem. 

13. Misja [DVD] / scenariusz Robert Bolt ; reżyseria Roland Joffe. - Warszawa : Best Film, 2004. DVD 72 

Jezuita ojciec Gabriel podejmuje wyprawę w głąb południowo-amerykańskiej dżungli, gdzie buduje misje dla Indian 

Guarani. Niespodziewanie zyskuje sprzymierzeńca w osobie Rodriga Mendozy, nawróconego najemnika - łowcy 

niewolników i bratobójcy. Gdy Hiszpania sprzedaje swą kolonię Portugalii, Jezuici postanawiają bronić terytorium 

nad wodospadami przed portugalską agresją. W cywilizowanym świecie jest wówczas połowa osiemnastego wieku. 

14. Ogniem i mieczem [DVD] / scenariusz i reżyseria Jerzy Hoffman ; na podstawie powieści Henryka 

Sienkiewicza. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000. DVD 2, DVD 3, DVD 774, DVD 775 

Jan Skrzetuski, poseł księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, wracając z Krymu ratuje przed śmiercią kozackiego 

pułkownika Bohdana Chmielnickiego. Następnie zatrzymuje się w pobliskiej karczmie, gdzie zwycięsko wychodzi                    

z kłótni z podstarostą Czaplińskim. Poczynania Skrzetuskiego obserwują Jan Onufry Zagłoba i Longin Podbipięta, 

którzy są pod wrażeniem odwagi i temperamentu szlachcica. W dalszą drogę trzej kompani wyruszają już razem.              

Już wkrótce mają okazję przyjść z pomocą kniahini Kurcewiczowej. Skrzetuski od pierwszego wejrzenia zakochuje się 

w pięknej bratanicy kniahini, Helenie. Okazuje się jednak, że dziewczyna została już przyrzeczona Kozakowi 

Bohunowi. Skrzetuski nie daje jednak za wygraną i prosi o pozwolenie na małżeństwo z Heleną. Kniahini zgadza się, 

lecz trwająca właśnie wojna domowa i nieugięta postawa Bohuna powodują, że drogi Jana i Heleny rozchodzą się... 

15. Ostatni Mohikanin [DVD] / scenariusz Michael Mann, Christopher Crowe ; na podstawie powieści Jamesa F. 

Coopera ; reżyseria Michael Mann. - USA : Warner Home Video, Warszawa : Warner Bros Poland, 2001. DVD 

97 

Olśniewająca saga o wielkiej miłości, której tłem jest burzliwy rozdział amerykańskiej historii kolonialnej i wojna 

Francuzów z Indianami. 

16. Pan Wołodyjowski [DVD] / scenariusz Jerzy Lutowski, Jerzy Hoffman ; na podstawie powieści H. Sienkiewicza 

; reżyseria Jerzy Hoffman. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000. DVD 6, DVD 7, DVD 778, DVD 779 

Po śmierci narzeczonej pułkownik Wołodyjowski z rozpaczy wstępuje do zakonu. Tymczasem kraj znów szykuje się   

do wojny z tureckim najeźdźcą. Zagłoba znajduje sposób, by "mały żołnierz" znów wrócił do służby. Przypadkowo              

na leśnej drodze rycerze spotykają siostrę pana Michała i jej dwie podopieczne, Krzysię i Basię. Wołodyjowski zabiera 

panie do domu, który Ketling przed wyjazdem powierzył jego opiece. Powrót gospodarza burzy nadzieję Michała              

na szczęście u boku Krzysi. Jednak druga z panien nie będzie miała wątpliwości co do wyboru swego serca. 

17. Patriota [DVD] / scenariusz Robert Rodat ; reżyseria Roland Emmerich. - Warszawa : Imperial CinePix, [200?]. 

DVD 92 

Weteran wojny francusko-indiańskiej osiada na farmie i zakłada rodzinę. Gdy wybucha kolejny konflikt, musi 

zdecydować: stanąć do walki czy zaopiekować się najbliższymi. 
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18. Potop [DVD] / scenariusz Jerzy Hoffman, Adam Kersten, Wojciech Żukrowski ; na podstawie powieści 

Henryka Sienkiewicza ; reżyseria Jerzy Hoffman. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000. DVD 4, DVD 5,                   

DVD 776, DVD 777  

Dzieje miłości Andrzeja Kmicica, chorążego orszańskiego i Oleńki Billewiczówny, rzucone na barwne tło historyczne 

najazdu szwedzkiego na Polskę w latach 1655-1660. Kmicic, początkowo opowiadający się po stronie kolaborujących 

z najeźdźcą Radziwiłłów, uświadamia sobie, że postępuje jak zdrajca narodu. Postanawia zrehabilitować się - porywa 

Bogusława Radziwiłła, co kładzie kres jego bujnej lecz haniebnej biografii. 

19. Rękopis znaleziony w Saragossie [DVD] / scenariusz Tadeusz Kwiatkowski ; na podstawie powieści Jana 

Potockiego ; reżyseria Wojciech J. Has. - Warszawa : Studio Filmowe "Oko", 2011. DVD 2079 

Młody kapitan gwardii króla Hiszpanii, Alfons van Worden, podróżuje samotnie przez dzikie góry Sierra Morena.                 

W czasie noclegu w ponurej gospodzie poznaje dwie mauretańskie księżniczki, które oznajmiają mu, że jako potomek 

potężnego rodu Gomelezów wybrany został do wielkich zadań. Przedtem musi jednak dowieść swej odwagi, 

prawości i honoru. Alfons staje się ośrodkiem niesamowitych wydarzeń, dręczą go opętani, wisielcy, prześladuje 

inkwizycja. W końcu trafia na zamek tajemniczego Kabalisty i przez wiele dni wysłuchuje jego dziwnych, 

wieloznacznych opowieści o jeszcze dziwniejszych zdarzeniach tego świata. 

20. Rob Roy [DVD] / scenariusz Alan Sharp ; według powieści Waltera Scotta ; reżyseria Michael Caton-Jones. - 

Warszawa : Imperial CinePix, [2001]. DVD 423 

Początek XVIII wieku. Należący do klanu MacGregorów szkocki góral wiedzie spokojne życie w rodzinnej wsi wraz                   

z ukochaną żoną. Na skutek intryg podstępnego Cunnighama i markiza Montrose MacGregor zostaje wciągnięty                    

w walkę szkocko-angielską. Wkrótce żołnierze napadają na jego dom i gwałcą żonę. MacGregor, zwany także Rob 

Royem, planuje zemstę... 

21. Trzej muszkieterowie [DVD] / scenariusz David Loughery ; na podstawie powieści Alexandra Dumas ; 

reżyseria Stephen Herek. - USA : Touchstone Pictures ; Warszawa : Imperial Entertainment Home Video, 

[200?]. DVD 88 

Akcja rozgrywa się we Francji za panowania Ludwika XIII. Młody gaskoński szlachcic d’Artagnan dołącza do grupy 

trzech królewskich muszkieterów: Atosa, Aramisa i Portosa. Wkrótce otrzymuje zadanie przekazania od królowej 

poufnej wiadomości księciu Buckhingham. Zawzięty wróg monarchini, kardynał Richelieu, będzie ze wszystkich sił 

próbował mu w tym przeszkodzić. Ale z pomocą przyjdą trzej przyjaciele. 

22. Valmont [DVD] / scenariusz Jean-Claude Carriere, Miloš Forman ; na podstawie powieści Pierre'a Choderlosa 

de Laclos ; reżyseria Miloš Forman. - Francja : Pathé, ; Warszawa : NVC Felix Film, 2002. DVD 1371 

Francja, 1788r. Markiza de Merteuil porzucona przez kochanka, pragnie zemsty. Zawiera pakt z byłym kochankiem 

Vicontem de Valmont. Ma on uwieść dziewiczą narzeczoną niewiernego kochanka Cecile de Volanges w zamian                   

za przywrócenie Valmontowi dostępu do sypialni Markizy. Jednak prawdziwym celem hrabiego jest zdobycie 

cnotliwej mężatki Madame de Tourvel. Udaje mu się, ale hrabia zakochuje się w swojej zdobyczy. 

 

XIX WIEK- 1914 

 

1. Amistad [DVD] / scenariusz David Franzoni ; reż. Steven Spielberg. - Warszawa : Imperial CinePix, [2004]. 

DVD 1374 
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Latem 1839 roku grupa czarnoskórych niewolników transportowanych z Afryki do Ameryki urządza bunt pod 

pokładem statku. Próbują wrócić do swego macierzystego kraju, jednakże zostają przejęci przez amerykańską straż 

przybrzeżną. Władze stawiają ich przed sądem. 

2. Całkowite zaćmienie [DVD] = Total Eclipse / scenariusz Christopher Hampton ; reżyseria Agnieszka Holland. - 

Warszawa : Epelpol Distribution, [2007?]. DVD 1381 

Historyczny melodramat filmowy, oparty o biografię dwóch francuskich XIX-wiecznych poetów Arthura Rimbauda                

i Paula Verlaine. W 1871 roku znany francuski poeta Paul Velaine dostaje kilka wierszy autorstwa Arthura Rimbauda. 

Poezja ta wstrząsa Paulem do głębi. Postanawia zaprosić młodego poetę do siebie. Już od pierwszego spotkania jest 

dla niego jasne, że Rimbaud to nie tylko utalentowany chłopak z literackimi aspiracjami, ale prawdziwy geniusz, 

obdarzony niesamowitą wrażliwością na sztukę i pozostający poza wszelkimi konwenansami mieszczańskiego życia. 

Podziw Verlaine’a jest nie tylko literacki, ale przeradza się w homoseksualną fascynację, która staje się inspiracją dla 

twórczości obu. 

3. Chłopi [DVD] / scenariusz Jan Rybkowski, Ryszard Kosiński ; na podstawie powieści W. S. Reymonta ; 

reżyseria Jan Rybkowski. - Warszawa : Best Film, dystr. 2005. DVD 760 

Świat oparty na epopei "Chłopi", zamyka się w granicach jednej wsi, a dramaturgia zdarzeń wpisana jest w rytm 

zmieniających się pór roku, rytm prac polowych i wiejskich rytuałów. Na fabułę "Chłopów" składają się trzy główne 

ciągi zdarzeń i problemów, które przeplatają się ze sobą, uzupełniają się i budują pełny obraz wsi polskiej XIX wieku. 

To zapis obyczajów i mentalności odchodzącej społeczności wiejskiej. 

4. Chopin [DVD] : Pragnienie miłości / scenariusz Jerzy Antczak, Jadwiga Barańska ; reżyseria Jerzy Antczak. - 

Warszawa : ITI Cinema, [2002]. DVD 36 

Początkujący kompozytor, Fryderyk Chopin, spotyka bogatą francuską pisarkę, z którą nawiązuje namiętny romans. 

5. Cudzoziemka [DVD] / scenariusz Maria Kuncewiczowa na podstawie powieści własnej ; reżyseria Ryszard 

Ber. - Warszawa : MediaWay, 2005. DVD 761 

Schyłek XIX wieku. Róża jest córką Polaka zamieszkałego w Rosji. W młodzieńczym uniesieniu postanawia zostać 

skrzypaczką. Ojciec wysyła ją do Warszawy. Tam Róża zakochuje się w Michale, który jest synem jej nauczyciela 

muzyki. Zdrada ukochanego zniechęca dziewczynę do świata. Wychodzi za mąż z rozsądku, a jej talent muzyczny 

zostaje stłumiony. Winą za to obarcza przede wszystkim męża; przez wiele lat to właśnie Adam jest obiektem jej 

nieustannych ataków. Wreszcie pragnie się realizować wyłącznie przez dzieci. Ukochany syn Władyś podejmuje pracę 

w dyplomacji, a córka Marta zostaje śpiewaczką. Wówczas matka zaczyna żyć wyłącznie jej karierą. 

6. Dziewczęta z Nowolipek [DVD] / scenariusz i reżyseria Barbara Sass ; na podstawie powieści Poli 

Gojawiczyńskiej. - Warszawa : MediaWay, 2005. DVD 1680 

Bohaterki filmu poznajemy w ostatnich latach przed wybuchem I wojny. Franka, Kwiryna, Bronka i Amelka ukończyły 

szkołę powszechną. Poza Kwiryną wszystkie są w trudnej sytuacji finansowej, a jednak chciałyby się dalej uczyć. 

Niełatwo jest wyrwać się z biedy Nowolipek i dziewczęta zdają sobie z tego sprawę. Pierwsze miłosne przeżycia 

odmiennie kształtują ich charaktery, ale wszystkie cztery zostają ciężko przez życie doświadczone. 

7. Fitzcarraldo [DVD] / scenariusz i reżyseria Werner Herzog. - Niemcy : [s.n.], 1982. ZCD 128 

Peru, koniec XIX wieku. W sercu puszczy, w odizolowanym od świata miasteczku Iquitos pojawia się Irlandczyk, Brian 

Sweeney Fitzgerald, nazwany przez tubylców Fitzcarraldo. Społeczność miasteczka stanowią bogaci właściciele lasów 

kauczukowych oraz miejscowi Indianie. Fitzcarraldo owładnięty jest obsesyjną myślą o stworzeniu europejskiej opery 

w amazońskiej dżungli, by mieszkańcy Iquitos mogli poznać dzieła Verdiego. 

8. Fortepian [DVD] / scenariusz i reżyseria Jane Campion. - Warszawa :Best Film, 2004. DVD 1367 

Jest połowa XIX wieku, w życiu niemej kobiety - Ady zachodzą zmiany mające wpływ na jej dalsze życie. Otóż wraz                  

z córką - Florą, opuszcza rodzinną Szkocję, by zamieszkać u boku przyszłego męża, w Nowej Zelandii. Niestety ta 
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daleka wyprawa nie jest dla niej niczym miłym podobnie jak stosunki z jej nowym mężem - Stewartem. Ada cierpi 

męki, kiedy dowiaduje się, że jej ukochany fortepian, przywieziony ze Szkocji, został sprzedany sąsiadowi - Georgowi. 

Kobieta znajduje sposób na odzyskanie instrumentu, jednak szybko okazuje się, że ta metoda prowadzi ją                             

do skrajnej, dwuznacznej sytuacji. 

9. Hans Christian Andersen [DVD] : moje życie było jak baśń = My Life as a Fairy Tale / scenariusz Kit Hesketh-

Harvey ; na podstawie autobiografii Hansa Christiana Andersena ; reżyseria Philip Saville. - Łódź : Wytwórnia 

Pomocy Dydaktycznych, 2010. DVD 2291 

Opowieść o losach najsłynniejszego bajkopisarza świata. XIX-wieczna Europa. Hans Christian Andersen udaje się                  

do Kopenhagi w poszukiwaniu szczęścia i pieniędzy. Natrafia na zamożnego Jonasa Collina, który zauważa talent 

pisarski Hansa i zapoznaje go z wydawcą, który ma mu pomóc w karierze. Rozpoczyna się nowy etap w życiu 

bohatera, który zaowocuje prawie dwustoma ponadczasowymi utworami. 

10. Huzar [DVD] = Le hussard sur le toit / scenariusz Jean Paul Rappeneau, Nina Companeez, Jean-Claude 

Carriere ; na podstawie powieści Jeana Giono ; reżyseria Jean Paul Rappeneau. - Warszawa : G + J Gruner + 

Jahr Polska, 2004. DVD 2969 

Latem 1832 roku pułkownik huzarów, młody Piemontczyk Angelo Pardi ucieka przed austriackimi szpiegami                   

do południowej Francji. Schronienia szuka w Prowansji, gdzie właśnie wybuchła epidemia cholery. Masowe zgony 

wywołują panikę, a każdy obcy podejrzewany jest o szerzenie zarazy. 

11. Gangi Nowego Jorku [DVD] scenariusz Jay Cocks, Steven Zaillian, Kenneth Lonergan ; reżyseria Martin 

Scorsese. - Warszawa : Best Film, 200? DVD 1387 

Historia wojen gangów, które miały miejsce w Nowym Jorku w połowie XIX wieku. Akcja filmu dzieje się na 

Manhattanie w 1845 roku. 

12. Germinal [DVD] / scenariusz Claude Berri, Arlette Langmann ; na podstawie powieści Emila Zoli ; reżyseria 

Claude Berri. - Warszawa : SPI Video, [2008]. DVD 1376 

Północna Francja, połowa XIX wieku. Nad niewielkim miasteczkiem utrzymującym się z pobliskiej kopalni zawisły 

czarne chmury. Wszystko z powodu właściciela dobytku, który wykorzystuje mieszkańców do granic możliwości. 

Poniżani, oszukiwani i wyzyskiwani górnicy oraz ich rodziny postanawiają raz na zawsze rozprawić się z prześladowcą 

i pokazać, że braterstwo, szacunek oraz przyjaźń mogą śmiało konkurować z władzą oraz pieniędzmi. 

13. Jeniec Europy [DVD] =  L'Otage de l'Europe / scenariusz i reżyseria Jerzy Kawalerowicz ; na podstawie 

powieści Juliusza Dankowskiego. - Warszawa : Best Film, [2007?]. DVD 1394 

Po przegranej bitwie pod Waterloo Napoleon Bonaparte zostaje zesłany na Wyspę św. Heleny. 

14. Komediantka [DVD] / scenariusz i reżyseria Jerzy Sztwiertnia ; na podstawie powieści W.S. Reymonta. - 

Warszawa : SPI International Polska, 2008. DVD 1689 

Wiek XIX zbliża się ku końcowi. Zafascynowana teatrem Janka odrzuca oświadczyny Andrzeja i po kłótni z ojcem 

opuszcza rodzinne strony wybierając się do miasta. Rozpoczynając karierę na scenie, kobieta szybko odkrywa,                      

że odgrywana na deskach tragedia wcale nie różni się od tej, dotykającej jej w życiu codziennym. 

15. Lalka [DVD] / scenariusz i reżyseria Wojciech Jerzy Has ; na podstawie powieści B. Prusa. -Łódź : Wytwórnia 

Pomocy Dydaktycznych, [200?] . DVD 193, DVD 541 

Warszawa po powstaniu styczniowym. Na bogato zarysowanym tle społeczno-obyczajowym zostały przedstawione 

dzieje nieodwzajemnionej miłości bogatego kupca Stanisława Wokulskiego, który dorobił się ogromnego majątku                

na dostawach wojskowych dla Rosji, do pięknej, wyrachowanej arystokratki z podupadającego rodu - Izabelli Łęckiej. 

16. Młoda Wiktoria [DVD] = The Young Victoria / scenariusz Julian Fellowes ; reżyseria Jean-Marc Vallée. - 

Warszawa : Monolith Films, 2011. DVD 2220 
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Opowieść o młodzieńczych latach wyjątkowej królowej, której panowanie przeszło do historii jako "epoka 

wiktoriańska". 

17. Nad Niemnem [DVD] / scenariusz Kazimierz Radowicz ; wg powieści E. Orzeszkowej ; reżyseria Zbigniew 

Kuźmiński. - Warszawa : Telewizja Polska, 2007. DVD 769, DVD 770, DVD 771 

Lata osiemdziesiąte XIX -tego wieku, Korczyn nad Niemnem. Szlachta i chłopi próbują dostosować się do nowej 

popowstaniowej rzeczywistości. Na tym tle rozgrywa się historia miłości zubożałej dziedziczki Justyny Orzelskiej                        

i wywodzącego się z zaściankowej szlachty Jana Bohatyrowicza. 

18. Nędznicy [DVD] / scenariusz John Gay ; na podstawie powieści Victora Hugo ; reżyseria Glenn Jordan. - 

Słupsk : Oxford Educational, [200?]. DVD 772 

Historia życia dwóch mężczyzn: galernika skazanego na ciężkie więzienie za kradzież kromki chleba, Jeana Valjeana 

oraz gnębiącego go policjanta, Javerta. Po blisko 20 latach spędzonych w więzieniu Jean Valjean odzyskuje wolność. 

Postanawia odtąd żyć uczciwie i zgodnie z prawem. Jednak Javert, szef policji uważa, że Jean resztę życia powinien 

spędzić w odosobnieniu. Ściga go po całym kraju przekonany o słuszności swojej misji. Film powstał na podstawie 

słynnej powieści Victora Hugo z 1862 roku. 

19. Noce i dnie [DVD] / scenariusz i reżyseria Jerzy Antczak ; według powieści Marii Dąbrowskiej. - Warszawa : 

Best Film, 200? DVD 773 

Saga rodzinna , dzieje dwóch pokoleń rodziny Niechciców, ukazane na tle przemian społeczeństwa polskiego                            

w okresie lat 1865-1914. 

20. Pan Tadeusz [DVD] / scenariusz Andrzej Wajda, Jan Nowina-Zarzycki, Piotr Wereśniak ; na podstawie utworu 

A. Mickiewicza ; reżyseria Andrzej Wajda. - Warszawa : Vision Film, [2001]. DVD 14, DVD 21, DVD 755 

Film opowiada o nadziejach na pokonanie rosyjskiego zaborcy i odzyskanie własnego państwa, jakie na krótko 

rozbudził w Polakach cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. Bohaterem tytułowym jest "młody panek" z rodu 

Sopliców, zakochany w młodziutkiej Zosi, wnuczce Stolnika z rodu Horeszków, a uwodzony przez starszą od nich 

obojga Telimenę. 

21. Pasja życia [DVD] / scenariusz Norman Corwin ; na podstawie powieści Irvinga Stone'a ; reżyseria Vincente 

Minnelli. - Warszawa : Warner Bros Poland, [2006]. DVD 73 

Vincent van Gogh w młodości poczuł kapłańskie powołanie. Postanowił dzielić się słowem Pana, nieść pociechę 

najbardziej potrzebującym. Poszukał słuchaczy wśród ludności zamieszkującej najbiedniejsze rejony górnicze. Szybko 

zyskał szacunek i uznanie najuboższych, jednocześnie wzbudzając niechęć przełożonych. Wkrótce wokół niedoszłego 

kaznodziei dochodzi do dużego zamieszania, Vincent powraca pod opiekuńcze skrzydła rodziny. Zaczyna malować. 

Przelewa na płótno dręczące go lęki i tęsknoty. 

22. Popioły [DVD] / scenariusz Aleksander Ścibor-Rylski ; wg powieści S. Żeromskiego ; reżyseria Andrzej Wajda. - 

Warszawa : Vision Film Distribution, [2003]. DVD 32 

Akcja filmu rozpoczyna się latem 1797 roku, w chwili, gdy podróżujący po Włoszech książę Gintułt spotyka obdartych 

polskich żołnierzy, śpiewających Mazurka Dąbrowskiego. Niebawem arystokrata wraca do ojczyzny. Los styka go tu              

z młodym szlachcicem Rafałem Olbromskim, który zostaje jego sekretarzem. Podróżując wraz z Gintułtem po kraju 

Rafał wchodzi w kręgi masonerii, nawiązuje tragiczny romans z żoną dostojnika loży, by wreszcie wspólnie                               

z poznanym Krzysztofem Cedrą wstąpić do armii Napoleona. Rafał Olbromski i Krzysztof Cedro, wciąż znajdują się               

w zasięgu oddziaływania "wichrów wojny" - Rafał bierze udzial w bitwie pod Raszynem, Krzysztof walczy pod 

Saragossą. Pod Sandomierzem młody Olbromski spotyka księcia Gintułta. Ratuje mu życie, ale książę wkrótce ginie               

w pożarze dworu Olbromskich. Rafał zdejmuje mundur, poświęca się odbudowie rodowej posiadłości. Nadchodzi rok 

1812. Krzysztof Cedro, wierny żołnierz Napoleona, uczestniczy w wyprawie na Rosję. Odzwiedza Rafała i namawia go, 

by zaciągnął się w szeregi wojsk napoleońskich. Podczas zimowego odwrotu wielkiej armii spod Moskwy Cedro 

towarzyszy cesarzowi. Przy drodze, w śniegu, tkwi niewidomy Rafał Olbromski. 

https://www.filmweb.pl/person/Napoleon+Bonaparte-599792
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23. Przeminęło z wiatrem [DVD] = Gone with the Wind / scenariusz Sidney Howard ; na podstawie powieści 

Margaret Michell ; reżyseria Victor Fleming. - Warszawa : Galapagos, 2016. DVD 2782 

Film opowiada o burzliwych losach Scarlett O'Hary na tle amerykańskiej wojny secesyjnej. 

24. Sufrażystka [DVD] = Suffragette / scenariusz Abi Morgan ; reżyseria Sarah Gavron. - Wrocław : Filmostrada ; 

Warszawa : Edipresse Polska, 2016. DVD 2630 

Bez tych kobiet historia potoczyłaby się inaczej. Sufrażystki. Wyzwolone, silne kobiety, które domagały się praw - 

wyborczych, moralnych, obywatelskich. Najpierw publicznie lekceważone i wyśmiewane, później uznane                               

za zagrożenie dla świętości rodziny, honoru mężczyzn i porządku świata, a nawet praw boskich. Aresztowane, 

napiętnowane, więzione. To ich walka w końcu XIX i na początku XX wieku doprowadziła do przyznania im praw 

wyborczych. To ich walka zmieniła historię XX wieku, rozpoczynając ruchy emancypacyjne i przemiany społeczne. 

25. Syzyfowe prace [DVD] / scenariusz i reżyseria Paweł Komorowski ; na motywach powieści Stefana 

Żeromskiego. - Warszawa : ITI Cinema, [2001]. DVD 1, DVD 38  

Lata dziewięćdziesiąte XIX wieku w zaborze rosyjskim. W kieleckim gimnazjum rozpoczynają naukę Marcin Borowicz     

i Andrzej Radek. Marcin, syn szlachcica, boleśnie przeżywa rozstanie z domem rodzinnym, nieco zagubiony łatwo 

poddaje się szkolnemu rygorowi, co więcej - daje się wciągnąć w rusyfikacyjną działalność naukową popieraną przez 

dyrekcję. Dla Radka, dziecka z czworaków, gimnazjum jest jedyną szansą awansu... chociaż nie za wszelką cenę. 

Mimo wielu różnic, między chłopcami rodzi się przyjaźń. Dzięki tej przyjaźni i przybyłemu z Warszawy Bernardowi 

Zygierowi, Borowicz otrząsa się ze swego zniewolenia: kiełkują w nim uczucia patriotyczne. To miara dojrzałości, 

podobnie jak pierwsze uczucie do pięknej Biruty. 

26. Święty Józef Moscati [DVD] : lekarz ubogich = Giuseppe Moscati : L'amore che guarisce / %scenariusz Gloria 

Malatesta, Claudia Sbarigia, Carlotta Ercolino, Giacomo Campiotti, Lucia Maria Zei, Fabio Campus ; reżyseria 

Giacomo Campiotti. - Warszawa : E-lite Distribution, [2017]. DVD 3256 

Historia oparta na faktach opowiadająca o trudnej sytuacji biednych i bezdomnych neapolitańczyków. Jest początek 

XX wieku, czasy wielkiej nierówności i ubóstwa. W Neapolu wybucha epidemia cholery. Pełen poświęceń doktor - 

Giuseppe Moscati jest gotów narazić nie tylko swój dobytek, ale i własne życie by pomóc w walce z chorobą 

otaczając opieką osoby chore i opuszczone... 

27. Tańczący z Wilkami [DVD] / scenariusz Michael Blake ; reżyseria Kevin Costner. - Warszawa : Monolith Video, 

[200?]. DVD 413 

Oficer armii amerykańskiej w czasach wojny secesyjnej zostaje wysłany do opuszczonej placówki i zaprzyjaźnia się                

z okolicznymi Indianami. 

28. Wiek niewinności [DVD] / scenariusz Jay Cocks, Martin Scorsese ; na podstawie powieści Edith Wharton ; 

reżyseria Martin Scorsese. - Warszawa : Imperial CinePix, [2006]. DVD 397 

Nowy Jork, lata 70-te XIX wieku. Życie towarzyskie toczy się tu głównie na salonach i w operze, do której ludzie 

przychodzą raczej po to aby się pokazać, niż aby zobaczyć samo przedstawienie. Kultura wykorzystywana więc jest 

jako pretekst do spotkań "elity". Dokładniej charakterystyki postaci przybliża nam narratorka. Głównym bohaterem 

jest Newland Archer, zaręczony z piękną i dobrze urodzoną Mary Welland - w ten sposób mają się połączyć dwie                    

z najbardziej wpływowych rodzin w Nowym Jorku. Gdy do największego miasta Ameryki przyjeżdża hrabina Ellen 

Oleńska , wyższe sfery plotkują na jej temat. Hrabina przyjechała z Polski uciekając od męża i pragnie wziąć z nim 

rozwód, co jest źle przyjmowane przez tutejsze konserwatywne środowisko. Ellen jest kuzynką Mary Welland, 

dziewczyny uroczej, choć naiwnej i nie do końca orientującej się w układach i intrygach śmietanki towarzyskiej. Mary 

szczerze zakochana jest Newlandzie, ale ten przebywając z jej kuzynką zakochuję się w niej i to z wzajemnością,                 

ale oboje zdają sobie sprawę z tego, że taki związek spowodowałby ogromny skandal... Wspaniałe zdjęcia i kostiumy 

to niewątpliwie rzucająca się w oczy zaleta tego filmu. 
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29. Wierna rzeka [DVD] / scenariusz  H. i T. Chmielewscy ; wg powieści S. Żeromskiego ; reżyseria Tadeusz 

Chmielewski. - Warszawa : Kino Świat : Zespół Filmowy "X", [2004?].  DVD 102 

Dramatyczna i wzruszająca opowieść o miłości młodej szlachcianki Salomei Brynickiej i księcia Józefa Odrowąża                    

z burzliwego okresu powstania styczniowego. Ciężko ranny książę znajduje schronienie w dworku pięknej 

szlachcianki. Salomea ukrywa go i troskliwie opiekuje się nim podczas choroby wbrew przestrogom swojego starego 

sługi – Szczepana . Obawia się on zagrożenia ze strony kozaków, rewidujących często dwór, ale jeszcze bardziej tego, 

że Salomea nieszczęśliwie ulokuje swoje uczucia. 

30. Wiktoria. Seria 1 [DVD] = Victoria / %c scenariusz Daisy Goodwin, Guy Andrews ; reżyseria Tom Vaughan, 

Sandra Goldbacher, Olly Blackburn. - Warszawa : Best Film, 2017. DVD 3211 

Brytyjski serial telewizyjny opowiadający o życiu królowej Wiktorii. Seria 1 skupia się na trzech latach sprawowania 

władzy przez królową, od wstąpienia na tron w wieku 18 lat do ślubu z księciem Albertem i narodzin pierwszego 

dziecka. 

31. Wojna i pokój [DVD] = War and Peace / scenariusz Mario Soldati ; na podstawie powieści Lwa Tołstoja ; 

reżyseria King Vidor. - Warszawa : Imperial CinePix, 2009. DVD 2821 

Epopeja rosyjskiego życia w epoce napoleońskiej, opisująca takie bitwy jak Austerlitz, Borodino, Berezynę, 

polowania, wyścigi trojek, hulanki oficerskie i pojedynki. Wydarzenia te są tłem dla dziejów Nataszy Rostowej - 

pięknej arystokratki przeżywającej niezwykle dramatyczne perypetie sercowe. 

32. Z biegiem lat, z biegiem dni... [DVD] / scenariusz Joanna Ronikier ; wg utworów M. Bałuckiego, G. Zapolskiej, 

J. A. Kisielewskiego, J. Kadena-Bandrowskiego i innych ; reżyseria Andrzej Wajda, Edward Kłosiński. - 

Warszawa : Telewizja Polska, 2017. DVD 3217 

Poznajemy dzieje dwóch krakowskich rodzin, obraz stosunków społeczno-politycznych panujących w Krakowie                     

w latach 1874-1914 oraz sam Kraków, uważany za duchową stolicę Polski w czasach zaborów, jego intelektualną 

atmosferę, autentyczne krakowskie wnętrza w okresie tworzenia się i rozpadania modernizmu. 

33. Ziemia obiecana [DVD] / scenariusz i reżyseria Andrzej Wajda ; na motywach powieści W. S. Reymonta. - 

Warszawa : Vision Film, 2000. DVD 12, DVD 793 

Epicki obraz konfliktów kapitalistycznej Łodzi końca XIX w. ukazany poprzez dzieje kariery trzech zaprzyjaźnionych 

przemysłowców Polaka, Żyda i Niemca, którzy za cenę rezygnacji z młodzieńczych ideałów i przejęcia bezwzględnych 

reguł walki o pieniądz zdobywają fortunę. 

 

I WOJNA ŚWIATOWA                                      

I DWUDZIESTOLECIE 

MIĘDZYWOJENNE 

 

1. 1920 Wojna i Miłość [DVD] / scenariusz Janusz Petelski, Robert Miękus ; reżyseria Maciej Migas. - Warszawa 

:  Telewizja Polska, 2011. DVD 1893 
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Serial historyczno - przygodowy z wojną polsko - bolszewicką w tle. Opowiada o losach trzech żołnierzy z trzech 

zaborów, o ich przyjaźni i związkach z kobietami. Po raz pierwszy tematem serialu jest walka Polski o niepodległość   

w 1920 roku. Kraj stanął wówczas nie tylko w obronie swoich granic, ale także całej cywilizacji europejskiej, której 

zagrażała sowiecka Rosja. 

2. Austeria [DVD] / scenariusz Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz, Julian Stryjkowski ; według powieści 

J.Stryjkowskiego ; reżyseria Jerzy Kawalerowicz. - Warszawa : Best Film, 2005. DVD 862 

Rok 1914. Pierwszy dzień i pierwsza noc I wojny światowej. Przy drodze do małego galicyjskiego miasteczka stoi 

karczma, tytułowa Austeria, prowadzona przez starego, mądrego Żyda Taga. Znajdują w niej schronienie pierwsi 

uciekinierzy zagrożeni kozackim pogromem. Są wśród nich bogaci, wyemancypowani Żydzi z miasteczka. Są chasydzi 

- mistycy i fanatycy religii, nie zdający sobie sprawy z tego, co się wokół dzieje. Na tle tej barwnej zbiorowości rysuje 

się wyrazista postać Taga, filozofa i wolnomyśliciela, mającego świadomość nadciągającej katastrofy. Pełen 

trzeźwego sceptycyzmu otacza wszakże ciepłem i serdecznością wszystkich, których jego Austeria przygarnęła na tę 

noc. Przeczuwa, że z nadejściem dnia nadejdzie także zagłada. 

3. Aviator [DVD] / scenariusz John Logan ; reżyseria Martin Scorsese. - Warszawa : Vision Film, [2005]. DVD 89 

Dramat opowiadający o najbardziej fascynującym okresie życia Howarda Hughesa - amerykańskiego potentata 

przemysłowego, pilota, projektanta i producenta samolotów oraz założyciela wytwórni filmowej w Hollywood. 

4. Belle époque [DVD] / scenariusz Rafael Azcona, José Luis García Sánchez, Fernando Trueba ; reżyseria 

Fernando Trueba. - Warszawa : Agora, 2007. DVD 2499 

Rok 1931. Młody hiszpański żołnierz Fernando, dezerteruje z armii i chroni się na farmie Manola, ojca czterech 

pięknych córek: Rocío, Violety, Clary i Luz. Córki ulegają urokowi młodego Fernando. On sam oczarowany jest każdą                      

z nich. Problemy zaczynają się wtedy, gdy musi podjąć decyzję, którą z nich obdarzyć uczuciem. 

5. Cichy Don [DVD] = Tihij Don / scenariusz i reżyseria Siergiej Gerasimow ; na podstawie powieści Michaiła 

Szołochowa. - Warszawa : Epelpol Entertainment, cop. 2007. DVD 1392 

Akcja tej epickiej opowieści rozgrywa się w czasie wielkich przemian społecznych zachodzących w Rosji na początku 

XX wieku. Głównym wątkiem filmu są losy dońskiego kozaka Grigorija Melechowa, który nie umie znaleźć się                        

w nowej, porewolucyjnej (chodzi o Rewolucję Październikową) rzeczywistości. Targany sprzecznymi uczuciami, 

uwikłany w związek uczuciowy z kobietą, będącą "miłością jego życia", kilkakrotnie zmienia swoje orientacje 

polityczne. Świadomy jest jednak tego, że jest tylko małą cząstką olbrzymiej, bezdusznej machiny dziejowej. 

6. Cotton Club [DVD] / scenariusz William Kennedy, Francis Ford Coppola ; reżyseria Francis Ford Coppola. - 

Warszawa : Agora, 2007. DVD 2501 

Harlem, rok 1928. Biały muzyk, Dixie Dwyer występuje w klubach nocnych z murzyńskimi orkiestrami. Przypadkowo 

ratuje życie gangsterowi Dutchowi Schultzowi. W dowód wdzięczności gangster zaprasza Dwyera na wielkie 

przyjęcie, na którym muzyk ma akompaniować jego atrakcyjnej przyjaciółce, Vierze Cicero... 

7. Czas wojny [DVD] = War horse / scenariusz Lee Hall, Richard Curtis ; na podstawie powieści Michaela 

Morpurgo ; reżyseria Steven Spielberg. - Warszawa : Galapagos, 2015. DVD 2731 

W 1914 roku Joey, piękny, gniady źrebak z charakterystyczną białą kreską na nosie, zostaje sprzedany armii i rzucony 

w wir wojny na Froncie Zachodnim. Wraz ze swoim oficerem bierze udział w walce przeciw wrogom, będąc 

świadkiem koszmaru bitew we Francji. Nawet w zrujnowanych okopach odwaga Joey'ego wzrusza otaczających go 

żołnierzy. Koń znajduje wśród nich ciepło i nadzieję. Jednak wciąż tęskni za Albertem, synem farmera, którego 

opuścił. Czy będzie mu dane jeszcze kiedyś zobaczyć prawdziwego pana? 

8. Doktor Żywago [DVD] / scenariusz Andrew Davies ; na podstawie powieści Borysa Pasternaka ; reżyseria 

Giacomo Campiotti. - Warszawa : Kino Świat, [2006]. DVD 426 
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Przeznaczenie sprawia, że w przed rewolucyjnej Rosji dochodzi do spotkania miedzy żonatym lekarzem, Jurijem 

Żywago, a młodą Larą. Wstrząsy rewolucji październikowej najpierw łączą, a potem rozdzielają dwoje kochających się 

ludzi. Lara musi uciekać przed rewolucjonistami... 

9. Fatima [DVD] / scenariusz Ennio De Concini, Mario Falcoen, Paolo Festuccia ; reżyseria Fabrizio Costa. - 

Warszawa : E-lite Distribution, 2014. DVD 2186 

Film przestawia historię objawienia Matki Bożej Fatimskiej trójce pastuszków w maju 1917 roku, ale nie ogranicza się 

wyłącznie do wiernego i w miarę zgodnego z faktami przedstawienia okoliczności objawienia. Reżyser Fabrizio Costa 

starannie nakreśla też obraz sytuacji społeczno-politycznej Portugalii na początku XX wieku, kiedy duże wpływy 

polityczne zaczęły uzyskiwać ruchy i organizacje antykościelne, inspirowane przez loże wolnomularskie. 

10. Flyboys [DVD] : bohaterska eskadra / scenariusz Phil Sears, David S. Ward, Blake T. Evans ; reżyseria Tony Bill. 

- Warszawa : Agora, 2008. DVD 2541 

I wojna światowa. Kilku młodych Amerykanów przyjeżdża do Francji, by uczyć się pilotażu i walczyć na froncie. 

Wkrótce wstępują w szeregi Eskadry Lafayette. Film oparty na faktach. 

11. Indochiny [DVD] = Indochine / scenariusz Catherine Cohen [et al.] ; reżyseria Régis Wargnier. - Warszawa : 

Agora, 2007. DVD 2601 

Francuska wersja "Madame Buterfly" przenosząca akcję w lata 30-ste XX wieku, do Wietnamu. Piękna pasierbica 

zamożnej plantatorki, poznaje oficera marynarki. Zakochana porzuca wszystko - przybraną matkę, dotychczasowego 

narzeczonego wygodne życie w rodzinnym majątku i wyjeżdża do Tonkinu gdzie stacjonują francuskie oddziały. 

12. Jak zostać królem [DVD] = The King's Speech / scenariusz David Seidler ; reżyseria Tom Hooper. - Warszawa : 

Kino Świat, 2011. DVD 1941 

Opowieść o człowieku, który uratował królestwo i w przełomowym momencie historii mężnie poprowadził Anglików 

w walce przeciwko najeźdźcy. Po szokującej abdykacji Edwarda VIII książę Albert musi, mimo wielkich oporów, 

zasiąść na tronie Anglii jako Jerzy VI. Ogromną przeszkodą w wypełnianiu monarszych obowiązków jest dla niego... 

problem z wysławianiem się. Jedyną osobą, która może pomóc Jerzemu w odnalezieniu własnego głosu i stawieniu 

czoła groźbie inwazji hitlerowskiej, okazuje się australijski specjalista o wielce nieortodoksyjnych metodach pracy nad 

wymową. Wkrótce rodzi się przyjaźń, która odmieni życie dwóch niezwykłych ludzi i zadecyduje o losach największej 

z wojen. 

13. Na zachodzie bez zmian [DVD] = All Quiet on the Western Front / scenariusz Paul Monash ; na podstawie 

powieści Ericha Marii Remarque'a ; reżyseria Delbert Mann. - Warszawa : NVC Felix Film, 2002. DVD 1386 

Film opowiada o przeżyciach grupy młodych Niemców wysłanych do okopów I wojny światowej. 

14. Pożegnanie z bronią [DVD] / scenariusz Ben Hecht ; na podstawie powieści Ernesta Hemingwaya ; reżyseria 

Charles Vidor. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200?]. DVD 240 

Dramat wojenny z czasów I wojny światowej według powieści Ernesta Hemingwaya. 

15. Przedwiośnie [DVD] / scenariusz i reżyseria Filip Bajon ; na podstawie powieści Stefana Żeromskiego. - Łódź : 

Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200?]. DVD 188 

Historia Cezarego Baryki, który ucieka z ogarniętego rewolucją Baku i wraz z ojcem wraca do niepodległej Polski, 

gdzie jest świadkiem przemian politycznych i społecznych oraz narodzin nowego państwa. 

16. Przyrzeczenie [DVD] = The Promise / scenariusz Terry George, Robin Swicord ; reżyseria Terry George. - 

Warszawa : Monolith Films, 2017. DVD 3358 

Rok 1915, stolica Imperium Osmańskiego. Michael przybywa do Konstantynopola, by zrealizować swoje wielkie plany 

o studiach medycznych i zacząć życie o jakim zawsze marzył. Gdy poznaje Anę, od pierwszej chwili wie, że to kobieta 

jego życia. Za plecami narzeczonego Any, słynnego amerykańskiego fotoreportera Chrisa, wybucha namiętny 
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romans. W tym czasie Imperium zaczyna drżeć w posadach, a na ulicach Konstantynopola robi się niespokojnie.                

Siły tureckich nacjonalistów, korzystając z narastającego chaosu rozpoczynają prześladowania ludności ormiańskiej. 

Michael i Ana, oboje ormiańskiego pochodzenia, z dnia na dzień stają w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Gdy krew 

płynie ulicami, a świat odwraca oczy, to Amerykanin Chris może okazać się jedyną szansą ocalenia dla zakochanych. 

Większość jednak nie będzie miała nawet takiej szansy... 

17. Rajska jabłoń [DVD] / scenariusz i reżyseria Barbara Sass ; na podstawie powieści Poli Gojawiczyńskiej. - 

Warszawa : GM Records, 2004. DVD 1681 

Jest początek lat 20. Amelka żyje u boku starego aptekarza. Mimo dostatniego życia nie czuje się szczęśliwa. 

Zaplątuje się w romans z młodym mężczyzną i opętuje ją myśl, aby zamordować męża. Bronce nie wiedzie się lepiej. 

Żyje samotnie, a spotkanie z dawnym ukochanym, piastującym teraz wysokie stanowisko i ożenionym z bogatą 

kobietą, kończy się dla niej tragicznie. Jedynie zaradna Kwiryna daje sobie radę, zakłada własny sklep i ta praca daje 

jej satysfakcję. Nawet ciężka choroba męża jej nie załamuje, skupia się na pracy i pomnażaniu majątku. 

18. Weekend z królem [DVD] = Hyde Park on Hudson / scenariusz Richard Nelson ; reżyseria Roger Michell. - 

Warszawa : Kino Świat : G+J Gruner + Jahr Polska, 2015. DVD 2569 

Jest rok 1939. Wielka Brytania stoi w obliczu agresji Niemiec. Król Jerzy VI wyrusza z oficjalną wizytą do USA, aby 

przekonać prezydenta Roosevelta do zaangażowania się w wojnę w Europie. Królewski weekend w letniej rezydencji 

prezydenta w Hyde Park jest pretekstem do serii zabawnych nieporozumień, kiedy amerykańska bezpośredniość 

spotyka się z dworską etykietą. W dodatku Roosevelt, goszcząc parę monarchów, zaczyna równocześnie ryzykowny 

romans ze swoją kuzynką. 

19. Wielki Gatsby [DVD] = The Great Gatsby / scenariusz Baz Luhrmann, Craig Pearce ; na podstawie powieści              

F. Scotta Fitzgeralda ; reżyseria Baz Luhrmann. - Warszawa : Galapagos, 2014. DVD 2513 

Film opowiada o nieszczęśliwej miłości w czasach prohibicji i gangsterów na tle Nowego Jorku lat 20. ubiegłego 

wieku. Miejscowy milioner Gatsby po 5 latach spotyka swoją dawną miłość, Daisy. Mężczyznę i kobietę łączył kiedyś 

romans, jednak ich drogi rozeszły się z powodu różnic klasowych. Gatsby wyjechał w poszukiwaniu bogactwa, a Daisy 

nie czekając na niego, wyszła za mąż za majętnego Toma. Teraz kochankowie próbują na nowo wzbudzić uczucia                  

do siebie. 

20. Źródło nadziei [DVD] = The Water Diviner / scenariusz Andrew Knight, Andrew Anastasios ; reżyseria Russell 

Crowe. - Warszawa : Monolith Films, 2015. DVD 3212 

Rok 1919. Cztery lata po zakończeniu bitwy o Gallipoli, uznawanej za jedną z najbardziej krwawych bitew I wojny 

światowej, australijski farmer Joshua Connor przybywa do Turcji. Chcąc spełnić ostatnią wolę niedawno zmarłej żony, 

ma zamiar odszukać ciała poległych w bitwie synów. Connor jest człowiekiem twardym i doświadczonym przez życie, 

jednak kraj, w którym się znajduje zaskakuje go odmiennością. Początkowo nie może przebić się przez biurokratyczny 

mur i społeczne konwenanse. Z pomocą przychodzi mu piękna Turczynka oraz turecki oficer, major Hasan. Connor 

wyrusza w podróż po zniszczonym wojną kraju, aby odkryć prawdę i znaleźć spokój ducha. 

 

II WOJNA ŚWIATOWA 

 

1. Angielski pacjent [DVD] / scenariusz  i reżyseria Anthony Minghella ; według powieści Michaela Ondaatje. - 

USA : Tiger Moth Productions, cop. 1996. DVD 82 
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Rok 1943, trwa wojna w Afryce. Nad pustynią szybuje mały samolot sportowy, zostaje zestrzelony przez Niemców. 

Poparzony pilot trafia do angielskiego szpitala i wspomina swe życie przed wojną, kiedy przebywał w Afryce z grupą 

angielskich kartografów. 

2. Australia [DVD] / scenariusz Baz Luhrmann, Stuart Beattie, Ronald Harwood [et al.] ; reżyseria Baz Luhrmann. 

- Warszawa : Imperial CinePix , [2009]. DVD 1709 

Epicka i romantyczna, pełna akcji przygoda osadzona u progu II wojny światowej. Kiedy angielska arystokratka 

przybywa na odległy kontynent, poznaje tu nieokrzesanego dostawcę bydła i urocze aborygeńskie dziecko. 

Nietuzinkowe trio podejmuje wspólne działania i wyrusza na pełną przemian podróż, by przeprowadzić stado bydła 

przez setki kilometrów pięknego, jednak bezlitosnego terenu. Gdy ich świat zostaje rozdarty na strzępy przez 

potężnych wrogów, muszą oni odnaleźć siebie w zbombardowanym przez odpowiedzialne za Pearl Harbor japońskie 

siły mieście Darwin. 

3. Azyl [DVD] = The Zookeeper's Wife / scenariusz Angela Workman ; na podstawie powieści Diane Ackerman ; 

reżyseria Niki Caro. - Wrocław : Filmostrada, 2017. DVD 3215 

Poruszająca filmowa opowieść, która wydarzyła się naprawdę. Antonina Żabińska, żona dyrektora warszawskiego 

zoo, wspólnie z mężem, Janem, ukrywali podczas II wojny światowej dziesiątki Żydów. Osobiście wydostawali ich                   

z getta i pomagali przetrwać w opustoszałych murach ogrodu zoologicznego. Niektórzy ukrywani byli w miejscach 

przeznaczonych dla zwierząt, inni w willi Żabińskich. W 1965 roku Jan i Antonina Żabińscy zostali odznaczeni przez 

instytut Jad Waszem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

4. Baczyński [DVD] / scenariusz i reżyseria Kordian Piwowarski. - Warszawa : Galapagos, 2013. DVD 2213 

Fabularyzowany dokument o legendarnym poecie oraz bezsensie wojny i sztuce, która jest ponadczasowa                                

i nieśmiertelna. 

5. Bękarty wojny [DVD] = Inglourious Basterds / scenariusz i reżyseria Quentin Tarantino. - Wrocław : 

Filmostrada, cop. 2015. DVD 3334 

Akcja filmu rozpoczyna się w okupowanej Francji podczas egzekucji rodziny Shosanny Dreyfus, której dziewczyna jest 

świadkiem. Stracenia dokonuje nazistowski pułkownik Hans Landa. Shosannie udaje się uciec i wyjechać do Paryża, 

gdzie, jako właścicielka kina, przyjmuje nową tożsamość. W innym miejscu w Europie, porucznik Aldo Raine 

organizuje grupę żydowskich żołnierzy, którzy mają dokonywać aktów zemsty. Do oddziału Raine'a dołącza 

niemiecka aktorka i agentka Bridget Von Hammersmark, której misją jest pozbawienie władzy przywódców Trzeciej 

Rzeszy. Losy tych ludzi zbiegają się pod kinowym afiszem, gdzie Shosanna przygotowuje własny plan zemsty. 

6. Bołdyn [DVD] / scenariusz Ewa Petelska, Czesław Petelski ; na podstawie powieści Jerzego Putramenta ; 

reżyseria Ewa Petelska, Czesław Petelski. - Warszawa : SPI Video, [2009]. DVD 1511 

Dowódca oddziału partyzanckiego, legendarny generał Bołdyn, jest autokratą, nie uznaje krytycznych uwag, domaga 

się bezwzględnego posłuszeństwa, a jednocześnie, coraz mocniej opętany manią prześladowczą, traci poczucie 

rzeczywistości. By go uspokoić, podwładni składają mu fałszywe informacje, te zaś powodują mylne, tragiczne                      

w skutkach decyzje. Bołdyn ginie, natomiast faktycznie sprawujący dowództwo Krupicki postanawia zataić przed 

żołnierzami śmierć generała. Wszak jego imię zawsze ich jednoczyło i dodawało odwagi. 

7. Boże skrawki [DVD] = Edges of the Lord / scenariusz i reżyseria Yurek Bogayevicz. - Warszawa : Galapagos, 

2011. DVD 2205 

Żydowski chłopiec ukrywa się przed hitlerowcami u polskiej rodziny. Jednak nawet na dalekiej wsi czyhają 

niebezpieczeństwa. 

8. Casablanca [DVD] / scenariusz Casey Robinson, Julius J. Epstein, Philip G. Epstein, Howard Koch ;                             

na podstawie sztuki Murraya Burnetta i Joan Alison ; reżyseria Michael Curtiz. - Warszawa : Galapagos, 2016. 

DVD 2783 



20 
 

II wojna światowa, Casablanca. Właściciel nocnego klubu, Rick Blaine, spotyka swoją dawną miłość, Ilsę, która 

okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, Victora Laszlo. Dawne uczucia odżywają. 

9. Chłopiec w pasiastej piżamie [DVD] = The Boy in the Striped Pyjamas / scenariusz i reżyseria Mark Herman ; 

na podstawie powieści Johna Boyne'a. - Warszawa : CD Projekt, 2011. DVD 3003 

Pewnego dnia rodzina przenosi się na wieś, aby towarzyszyć ojcu - niemieckiemu oficerowi - w jego nowej pracy. 

Bruno łamie zakaz opuszczania nowego domu i poznaje okolicę. W ten sposób zaprzyjaźnia się ze Szmulem -

chłopcem, który mieszka w innym, nieznanym świecie za kolczastym ogrodzeniem. 

10. Czas honoru. Powstanie [DVD] / scenariusz Jarosław Sokół, Ewa Wencel ; reżyseria Jan Hryniak. - Warszawa : 

Telewizja Polska, 2014. DVD 2732 

Ostatnie dni lipca 1944. Przez Warszawę ciągną kolumny niemieckich wojsk wycofywanych z frontu wschodniego.             

W mieście rośnie napięcie - sztabowcy Armii Krajowej debatują nad wybuchem powstania. W lokalach 

konspiracyjnych tysiące młodych ludzi czekają codziennie na decyzję. Wśród bohaterów są doskonale znani                            

z poprzednich serii Władek, Michał, Bronek i Janek, ale też postaci nowe, do których należą Wilk, Adam, Mickiewicz, 

Apacz, Irena, Bambo i Zosia. W okupowanej Warszawie toczą się nerwowe przygotowania do Powstania. Janek, 

Bronek, Michał i Władek zostają przydzieleni do kompanii specjalnej, która w czasie Powstania ma stanowić osłonę 

Komendy Głównej. W oczekiwaniu na ogłoszenie godziny "W" dowódca kompanii, "Krawiec", nakazuje im odebranie 

pod Warszawą zrzutu specjalnego kuriera z instrukcjami od rządu londyńskiego. 

11. Czterej pancerni i pies [DVD] / scenariusz Janusz Przymanowski, Stanisław Wohl, Maria Przymanowska ; 

według powieści Janusza Przymanowskiego ; reżyseria Konrad Nałęcki. - Warszawa : Telewizja Polska, [2006]. 

DVD 1273 

Przygody żołnierzy młodego Wojska Polskiego, którzy w czołgu o numerze 102 przemierzają Polskę, walcząc o jej 

wyzwolenie. 

12. Do góry nogami [DVD] / scenariusz Jerzy Wolen ; reżyseria Stanisław Jędryka. - Warszawa : MediaWay, 2005. 

DVD 436 

Śląsk, ostatnie miesiące przed wybuchem drugiej wojny światowej. Sześciu chłopców z jednego robotniczego bloku 

pasjonuje się piłką nożną. Kibicują Ruchowi i całe dnie spędzają na kopaniu szmacianki na podwórzu. Gerard idzie na 

wagary na stadion i znajduje tam skórę do prawdziwej piłki. Reperuje ją młody hutnik-puzonista Edzio. Piłka staje się 

największym skarbem szóstki przyjaciół. Kiedy wpada przypadkiem do ogrodu fabrykanta, złośliwy lokaj tnie ją                    

na kawałki. Aby się zemścić, chłopcy wrzucają do ogrodu szmaciankę unurzaną w fekaliach. Policjant szukający 

sprawców trafia do mieszkania Edzia, gdzie kibice śledzą transmisję z ważnego meczu. Zasłuchany funkcjonariusz 

rezygnuje z szukania winnych. Wybuch wojny mali piłkarze odczuwają jak postawienie świata do góry nogami.                  

Na murze, pod oknem Edzia, malują karykaturę Hitlera na szubienicy. Żandarmi aresztują hutnika, chłopcy 

postanawiają się, więc przyznać. Esesman zatrzymuje trzech z nich jako bandytów. Zostają powieszeni. W surowej, 

ale i malowniczej scenerii Śląska piłka nożna jest dla podrostków szkołą charakterów, honoru i lojalności, a nade 

wszystko patriotyzmu lokalnego. 

13. Dunkierka [DVD] = Dunkirk / scenariusz i reżyseria Christopher Nolan. - Warszawa : Galapgos, 2017. DVD 

3333 

Alianccy żołnierze z Belgii, Wielkiej Brytanii, Kanady oraz Francji zostają otoczeni przez niemiecką armię                                   

i ewakuowani podczas najbardziej zaciekłej bitwy II Wojny Światowej. 

14. Dwie korony [DVD] : [święty jakiego nie znał świat : historia niezwykłego życia Maksymiliana Marii Kolbego] / 

scenariusz Joanna Ficińska ; reżyseria Michał Kondrat. - Warszawa : Telewizja Polska, 2017. DVD 3468 

Film ukazujący nieznane dotąd fakty z życia o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa, aż do heroicznej 

śmierci. To film o niezwykłym człowieku, który oddał swoje życie, aby uratować inne. To film o wizjonerze, którzy 

przekraczał granice ludzkich ograniczeń. Jego odwaga, wiara i przekonanie o potrzebie wielkiej misji czyniły                              
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go niezwykłym i wyjątkowym. Zdjęcia dokumentalne zostały zrealizowane w Polsce, Japonii i we Włoszech.                           

Do udziału w nich zaproszeni zostali duchowni i świeccy, znawcy życia o. Maksymiliana. Jeden z nich, współwięzień                

z obozu w Auschwitz, Kazimierz Piechowski, wspomina, iż słowa, które wówczas usłyszał od Św. Maksymiliana Kolbe, 

przemieniły go i ukierunkowały duchowo na całe życie. 

15. Dzieci Ireny Sendlerowej [DVD] / scenariusz John Kent Harrison, Lawrence John Spagnola ; na podstawie 

książki Anny Mieszkowskiej ; reżyseria John Kent Harrison. - Warszawa : Syrena Films, 2009. DVD 1791 

Historia Ireny Sendler, która była częścią polskiego podziemia w czasie II wojny światowej i została aresztowana 

przez nazistów za przemycenie z warszawskiego getta prawie 2,5 tys. żydowskich dzieci. 

16. Dzień Wisły [DVD] / scenariusz Ryszard Frelek ; reżyseria Tadeusz Kijański, Anna Hrynaszkiewicz. - Warszawa 

: SPI Video, [2008]. DVD 1512 

Wrzesień 1944 roku. W Warszawie trwa powstanie. Na prawym brzegu Wisły, w przepełnionym domu - obok stałych 

mieszkańców - pojawiają się różni przybysze. Tadeusz, młody poeta z amputowanymi nogami, uczestnik kampanii 

wrześniowej, jego młodszy brat Witek, ich matka - to stali mieszkańcy. Przebywa tu pianista światowej sławy Samuel 

Blum. Przychodzi Florian, porucznik Armii Ludowej, z którym szukają kontaktu major AK Kazimierz, chcący ze swoimi 

żołnierzami pospieszyć na pomoc walczącym, a także łącznik jednego z oddziałów NSZ. Dom staje się na krótko 

miejsce utarczki Rosjan z Niemcami. Niemcy gwałcą na oczach bezsilnego Tadeusza sympatyzującą z nim Katarzynę, 

strzelają do pianisty. Witek szykuje się do przeprawy przez Wisłę, rozdziela konspiratorów na dwie grupy do dwóch 

łodzi. Mieszkańcy domu ze skarpy obserwują, jak jedna z płynących łodzi zostaje roztrzaskana. Tadeusz w geście 

rozpaczy usiłuje powstrzymać drugą, wychyla się i wpada z wózkiem do wody. Druga łódź także zostaje zniszczona. 

17. Generał Nil [DVD] / scenariusz Krzysztof Łukaszewicz, Ryszard Bugajski ; reżyseria Ryszard Bugajski. - 

Warszawa : Monolith Films, 2009. DVD 1782 

Film biograficzny. Próba rekonstrukcji ostatnich lat życia legendarnego dowódcy Kedywu Armii Krajowej, generała 

brygady Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil". Opowieść rozpoczyna się w momencie jego powrotu z zesłania w głąb 

Związku Sowieckiego, gdzie trafił po aresztowaniu w 1945 przez NKWD i kończy wykonaniem wyroku śmierci                            

w mokotowskim więzieniu zimą 1953 roku. Obrazowi towarzyszą retrospekcje z okresu okupacji i konspiracyjnej 

działalności generała, szczególnie zamach na kata Warszawy, generała SS Franza Kutscherę. 

18. Generał - zamach na Gibraltarze [DVD] / reżyseria Lidka Kazen, Anna Jadowska, Sylwester Jakimow.  - 

Warszawa : TIM Film Studio, dystr.2009. DVD 1695 

Film ukazuje ostatni miesiąc z życia Generała Sikorskiego. 

19. Grobowiec świetlików [DVD] = Hotaru no haka / scenariusz i reżyseria Isao Takahata ; na podstawie powieści 

Akiyuki Nosaka. - Warszawa : nternational Data Group Poland,[2009]. DVD 1890 

Rozgrywająca się w czasach II Wojny Światowej w Japonii historia 14-letniego chłopca i jego młodszej siostry, których 

matka zginęła podczas nalotu na Kobe. 

20. .. Gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie...[DVD] / scenariusz Władysław Terlecki, Andrzej Trzos-Rastawiecki 

; reżyseria Andrzej Trzos-Rastawiecki. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2014. DVD 2534 

"Film ten nie jest dokładną rekonstrukcją zdarzeń historycznych. Obok postaci prawdziwych występują w nim 

postacie zmyślone. Chcielibyśmy, aby w ich losach odbiły się losy ludzi, którzy żyli, walczyli i umierali w Warszawie  

we wrześniu 1939 roku..." - informacja taka otwiera film. 

21. Imperium słońca [DVD] = Empire of the Sun / scenariusz Tom Stoppard ; na podstawie powieści J.G. Ballarda 

; reżyseria Steven Spielberg. - Warszawa : Galapagos, [2011]. DVD 3076 

Szanghaj, początek lat 40. Dwunastoletni Jim, syn brytyjskiego dyplomaty, jest na przekór okrucieństwom drugiej 

wojny światowej, która rozgorzała już na całym świecie, miłośnikiem japońskich samolotów wojskowych. Kiedy 
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Japonia napada na Chiny i jej wojska wkraczają do Szanghaju, chłopiec zostaje fatalnym zbiegiem okoliczności 

oddzielony od rodziców. Od tego momentu musi sobie radzić sam. 

22. Jak rozpętałem II wojnę światową [DVD] : 3 części / scenariusz i reżyseria Tadeusz Chmielewski ;                        

na podstawie powieści Kazimierza Sławińskiego. - Warszawa : Best Film, [2008]. DVD 2573 

Film opowiada o przygodach polskiego żołnierza Franciszka Dolasa, któremu na skutek komicznych zbiegów 

okoliczności wydaje się, że to przez niego wybuchła II wojna światowa. Pragnąc się za wszelką cenę zrehabilitować, 

pakuje się coraz to w nowe tarapaty. Rzucany przez los na różne fronty wojny (Jugosławia, Morze Śródziemne, 

Afryka, Włochy), wraca w końcu do Polski. 

23. Jakub Kłamca [DVD] = Jakob the Liar / scenariusz Peter Kassovitz, Didier Decoin ; na podstawie powieści 

Jurka Beckera ; reżyseria Peter Kassovitz. - Warszawa : Imperial CinePix, 2010. DVD 2623 

Bohaterem tytułowym jest właściciel kawiarenki, przebywający w getcie podczas II wojny światowej. Pewnego dnia 

zostaje doprowadzony na posterunek policji, gdzie słyszy komunikat radiowy o niepowodzeniach wojsk niemieckich 

na froncie wschodnim. Po powrocie do domu powtarza wiadomość towarzyszom niedoli. 

24. Joanna [DVD] / scenariusz i reżyseria Feliks Falk. - Warszawa : TiM Film Studio, [2010]. DVD 1949 

Czas okupacji. Młoda kobieta, której mąż zaginął na wojnie, opiekuje się opuszczoną kilkuletnią Żydówką. Obecność 

dziewczynki w mieszkaniu Joanny to źródło ciągłego strachu. Wkrótce kobieta pada ofiarą donosu. Podczas rewizji 

wzbudza zainteresowanie niemieckiego oficera, który odkrywa jej tajemnicę. 

25. Jutro idziemy do kina [DVD] / scenariusz Jerzy Stefan Stawiński ; reżyseria Michał Kwieciński. - Warszawa : 

Galapagos, [2010]. DVD 1892 

Opowieść o maturzystach, którzy w maju 1938 roku wchodzą w dorosłość. Trzej przyjaciele są przekonani, że ich 

życie będzie wyjątkowe, a przyjaźń będzie trwać wiecznie. Wszyscy trzej myślą głównie o miłości. Czas beztroski                      

i szczęśliwości brutalnie przerywa wybuch wojny. 

26. Kamienie na szaniec [DVD] / scenariusz Dominik W. Rettinger, Wojciech Pałys ; na podstawie książki 

Aleksandra Kamińskiego ; reżyseria Robert Gliński. - Warszawa : Monolith Films, 2014. DVD 2461 

"Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo". Oto dewiza, jaką w życiu kieruje się trzech młodych przyjaciół: Alek, 

Zośka i Rudy. Harcerze, maturzyści warszawskiego liceum snujący ambitne plany na przyszłość przerwane przez 

wrzesień 1939 roku. Wkraczają w dorosłość w niezwykle dramatycznych czasach, które stawiają ich przed wyborem -

przetrwać za wszelką cenę czy przyłączyć się do walczących o wolną Ojczyznę, ryzykując wszystko. Chłopcy, 

wychowani w patriotycznych domach, kształtowani przez harcerskie ideały, postanawiają walczyć. Stają się 

żołnierzami i choć codziennie ocierają się o śmierć, potrafią żyć pełnią życia. Walczą ofiarnie i z honorem. Odchodzą 

"jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec", zostawiając po sobie wielką lekcję przyjaźni, honoru i miłości                         

do Ojczyzny. 

27. Kanał [DVD] / scenariusz Jerzy Stefan Stawiński według własnego opowiadania ; reżyseria Andrzej Wajda. -

Warszawa : Best Film, [2005]. DVD 101 

Ostatnie chwile Powstania Warszawskiego, oddział żołnierzy AK próbuje przejść przez kanały do broniącego się 

jeszcze Śródmieścia. 

28. Karski i władcy ludzkości [DVD] / scenariusz Katka Reszke, Sławomir Grünberg, E. Thomas Wood ; reżyseria 

Sławomir Grünberg. - Warszawa : Kino Świat, [2015]. DVD 2727 

To zrealizowany w nowatorskiej formule, łączącej unikalne materiały archiwalne i sekwencje animowane, film 

opowiadający o Janie Karskim. 

29. Katyń [DVD] / scenariusz Andrzej Wajda, Władysław Pasikowski, Przemysław Nowakowski ; na motywach 

powieści Andrzeja Mularczyka ; reżyseria Andrzej Wajda. - Warszawa : TiM Film Studio, [2008]. DVD 799, 

DVD 800 
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Opowieść o polskich oficerach pomordowanych podczas II wojny światowej przez NKWD w Katyniu. Obraz tragedii 

nieświadomych zbrodni kobiet, które czekały na swoich mężów, ojców, synów i braci. Bezkompromisowe rozliczenie 

kłamstwa, które miało kazać Polsce zapomnieć o swoich bohaterach. 

30. Kierunek Berlin [DVD] / scenariusz Wojciech Żukrowski, Jerzy Passendorfer ; reżyseria Jerzy Passendorfer. - 

Warszawa : SPI Video, [2008]. DVD 1514 

Fresk wojenny; zbiorowy portret polskiego żołnierza uosobiony w losach żołnierzy jednej z kompanii I Armii WP, 

uczestniczącej w zwycięskiej ofensywie wiosną 1945 roku. Pierwsza część dylogii zakończona zrekonstruowaną                     

z rozmachem operacją forsowania Odry. Ostatnie tygodnie II wojny światowej. Żołnierze I Armii biorą udział w 

operacji berlińskiej. 

31. Kolumbowie [DVD] / scenariusz według własnej powieści Roman Bratny ; reżyseria Janusz Morgenstern. - 

Warszawa : Telewizja Polska, 2005. DVD 430 

Trwa wojna. W okupowanej Warszawie nękanej aresztowaniami, łapankami, egzekucjami dorasta młode pokolenie 

Polaków. Zygmunt, Kolumb, Jerzy i Siwy tworzą grupę dywersyjną - żaden nie ma jeszcze dwudziestu lat. Na rozkaz 

dowództwa przerzucają tajną drukarnię w bezpieczne miejsce. Gestapo lokalizuje tajną radiostację; cała obsługa,                  

z wyjątkiem Jerzego, zostaje aresztowana. Jerzemu, podejrzanemu o współpracę z Niemcami, grozi wyrok śmierci. 

Dzięki staraniom przyjaciół oczyszczony z zarzutów wraca do szeregów konspiracyjnej grupy. 1 sierpnia 1944 roku 

Warszawa chwyta za broń - wybucha Powstanie Warszawskie... 

32. Korczak [DVD] / scenariusz Agnieszka Holland ; reżyseria Andrzej Wajda. - Warszawa : Vision Film, dystr. 

2000. DVD 20 

Dr Janusz Korczak, polski lekarz żydowskiego pochodzenia, znany jest ze swojej działalności dobroczynnej, głównie   

na rzecz dzieci. Gdy wybucha II wojna światowa, pełni służbę wojskową na ulicach stolicy. Po jakimś czasie okupanci 

tworzą getto dla mieszkańców narodowości żydowskiej, do którego zostaje również przeniesiony sierociniec. Doktor 

Korczak pomaga swoim podopiecznym przetrwać wojenną zawieruchę. 

33. Lista Schindlera [DVD] / scenariusz Steven Zaillian ; na podstawie powieści T. Kennealy'ego ; reżyseria Steven 

Spielberg. - Warszawa : Universal Pictures Poland, [2004]. DVD 55 

Oparta na faktach historia przedsiębiorcy Oskara Schindlera, który w czasie drugiej wojny światowej uratował przed 

pobytem w obozach koncentracyjnych 1100 Żydów. 

34. Los człowieka [DVD] = Sud'ba čeloveka / scenariusz Jurij Łukin, Fiodor Szachmagonow ; na podstawie 

powieści Michaiła Szołochowa ; reżyseria Siergiej Bondarczuk. - Warszawa : Epelpol Entertainment, cop. 

2008. DVD 1393 

Historia człowieka (Andriej Sokołow), którego życie zostało brutalnie zrujnowane przez II wojnę światową. 

35. Matka Królów [DVD] / scenariusz Janusz Zaorski ; na podstawie powieści Kazimierza Brandysa ; reżyseria 

Janusz Zaorski, Piotr Stefaniak, Stanisław Kałużyński. - Warszawa : Monolith Video, [2005]. DVD 1338 

Warszawa, rok 1933. Po śmierci męża zubożała Łucja Król przeprowadza się wraz z trzema synami - Klemensem, 

Zenonem i Romanem do sutereny na Solcu. Tam na świat przychodzi czwarty syn, Stanisław. Wdowa nie ma środków 

do życia, zmuszona jest zarabiać praniem bielizny. Po jakimś czasie zdobywa zaufanie sąsiada komunisty dr Wiktora 

Lewena, który powierza jej sprzątanie swego mieszkania. Policja obiecuje Łucji wynagrodzenie za składanie 

informacji o Lewenie. Łucja zgadza się, ale uprzedza sąsiada. Wkrótce Lewen i tak zostaje aresztowany i skazany               

na siedem lat więzienia. Wybucha wojna. Zenek zostaje wywieziony na roboty do Rzeszy. W domu Łucji 

niespodziewanie zjawia się Lewen. Wdowa udziela mu schronienia. Wiktor szybko zyskuje sympatię chłopców, 

dokształca Klemensa i jego dziewczynę Martę oraz ich kolegę Koguta - członka podziemnej organizacji. 

36. Miasto 44 [DVD] : miłość w czasach apokalipsy / scenariusz i reżyseria Jan Komasa. - Warszawa : Kino Świat, 

2015. DVD 2382 
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Miłość dwojga młodych ludzi zostaje wystawiona na próbę, gdy 1 sierpnia 1944 wybucha Powstanie Warszawskie. 

37. Mieć i nie mieć [DVD] = To have and have not / scenariusz Jules Furthman, William Faulkner ; na podstawie  

powieści Ernesta Hemingwaya ; reżyseria Howard Hawks. - Warszawa : Galapagos, 2016. DVD 3079 

Zamożny Amerykanin Harry Morgan, który jest właścicielem niewielkiej fregaty, przychodzi z pomocą francuskim 

bojownikom ruchu oporu na okupowanej przez Niemców Martynice. W arkana sztuki konspiracyjnej wprowadza go 

urocza nieznajoma, Marie Browning. 

38. Mussolini [DVD] : ostatni akt = Mussolini : Ultimo atto / scenariusz Carlo Lizzani, Fabio Pittorru ; reżyseria 

Carlo Lizzani. - Warszawa : Monolith Video, 2006. DVD 1398 

Opowieść o czterech ostatnich dniach życia włoskiego dyktatora Benito Mussoliniego. 

39. Nadzieja i chwała [DVD] = Hope and Glory / scenariusz i reżyseria John Boorman. - Warszawa : %b Imperial 

Entertaimment Home Video, cop. 2005. DVD 3509 

Bombardowania Londynu w pierwszych latach II wojny światowej widziane oczami kilkuletniego chłopca, dla którego 

jest to wielce ekscytująca przygoda. Jednak rodzina chłopaka nie podziela jego fascynacji, gdyż wszyscy pragną 

przede wszystkim przeżyć wojnę. Gdy siostra chłopca zakochuje w kanadyjskim lotniku, rodzina odkrywa, co jest tak 

naprawdę najważniejsze w życiu. 

40. Niepokonani [DVD] = The Way Back / scenariusz Peter Weir, Keith Clarke ; na podstawie powieści Sławomira 

Rawicza ; reżyseria Peter Weir. - Warszawa : Monolith, [2011]. DVD 2109 

W 1940 roku grupa śmiałków pochodzących z różnych krajów ucieka z sowieckiego gułagu. Bez mapy czy kompasu 

uciekinierzy podejmują się niemożliwego - od Syberii, przez tajgę, wyżyny Mongolii, pustynię Gobi, Tybet, Himalaje 

docierają aż do Indii. Niezwykła podróż przez 6000 km pełna jest heroicznej walki o przetrwanie. Pomimo różnic 

kulturowych i barier językowych przyświeca im wspólny cel – chcą odzyskać utraconą wolność. Nie sprzyjają im 

mordercze mrozy i nieznośny upał. Przemierzają pieszo najbardziej niezwykłe i niebezpieczne rejony świata, ucząc się 

przebaczać i odzyskiwać utracone w gułagu człowieczeństwo. 

41. Niemcy [DVD] = Germans / scenariusz i reżyseria Zbigniew Kamiński ; na podstawie dramatu Leona 

Kruczkowskiego. - Warszawa : Best Film, 2010. DVD 1835, DVD 1836 

Niemcy, 1943. Akcja filmu rozgrywa się w dniu, w którym ma się odbyć uroczystość 40-lecia pracy naukowej 

wybitnego biologa profesora Sonnenbrucha. Uroczystość jest okazją do spotkania całej rodziny Sonnenbruchów, 

której członków dzielą postawy wobec faszyzmu i nacjonalizmu. Sonnenbruch przyjął postawę izolacji wobec 

totalitaryzmu. Jego żona, Berta, jest zawziętą nacjonalistką. Chorobliwą nacjonalistką jest Liesel, wdowa po ich synie, 

który zginął pod Stalingradem i która straciła dwoje dzieci w bombardowaniu. Z Norwegii przyjeżdża syn Wili, 

sadystyczny oficer SS, a z występów w niemieckich garnizonach we Francji - córka Ruth, podrzędna aktorka, obojętna 

wobec polityki. Dołącza do nich Hoppe, od wielu lat związany z domem Sonnenbruchów, teraz policjant w Polsce, 

posłuszny wykonawca rozkazów. W tym samym czasie z obozu pracy ucieka Joachim Peters, były asystent profesora               

i jego przyjaciel. Kompletnie wyczerpany, przybywa do domu Sonnenbruchów, prosząc o schronienie na jedną noc. 

Jego pojawienie się wywołuje konflikt między członkami rodziny. Rozwój wydarzeń prowadzi do tragicznego 

rozwiązania wewnętrznego dramatu profesora. 

42. Niezłomny [DVD] = Unbroken / scenariusz  Joel Coen [et al.] ; na podstawie powieści Laury Hillenbrand ; 

reżyseria Angelina Jolie. - Wrocław : Filmostrada ; Warszawa : Polityka, 2015. DVD 3036 

Dzięki pomocy rodziny Zamperini został jednym z najlepszych biegaczy. II wojna światowa przekreśliła jego plany 

bicia rekordu świata na dystansie 1 mili i rzuciła nad Pacyfik. Jego samolot został zestrzelony, 47 dni dryfował                      

na oceanie, przeżył 2 lata w japońskich obozach jenieckich. 

43. Obława [DVD] / scenariusz i reżyseria Marcin Krzyształowicz. - Warszawa : Kino Świat, 2013. DVD 2212 
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Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej. Jej głównym bohaterem jest kapral Wydra, żołnierz oddziału 

partyzanckiego, specjalizujący się w wykonywaniu wyroków śmierci na Niemcach. 

44. Ostatnia zima wojny [DVD] = Oorlogswinter / scenariusz Paul Jan Nelissen, Mieke de Jong, Martin 

Koolhovem ; na podstawie powieści Jana Terlouwa ; reżyseria Martin Koolhovem. - Gdańsk : VitraFilm, 2011. 

DVD 1891 

Holandia, zima 1945. Ostatnie dni II wojny światowej. Nastoletni Michiel odnajduje w lesie zestrzelonego 

angielskiego pilota, Jacka. Chłopiec na własną rękę stara się przemycić żołnierza do niedalekiego miasteczka.                       

Po szeregu nieudanych prób wciąga do spisku siostrę i wujka. We troje postanawiają zaryzykować życiem, żeby 

pomóc Anglikowi. 

45. Ostatnie dni [DVD] / scenariusz Wojciech Żukrowski, Jerzy Passendorfer ; reżyseria Jerzy Passendorfer. - 

Warszawa : SPI Video, [2008]. DVD 1513 

Druga część batalistycznej opowieści o losach dzielnego plutonu zwiadu: kontynuacja wątków filmu "Kierunek 

Berlin". Na plan pierwszy wysuwają się perypetie kaprala Naroga, który bezskutecznie poszukuje sztabu - cenne 

dokumenty, nieaktualne już, dostarczy w Berlinie. Zwiadowcy z kompanii porucznika Kaczmarka zdobywają cenne 

dokumenty, które wraz z jeńcem kapral Naróg ma dostarczyć do sztabu. Po drodze odnajduje dziewczynę, w której 

się zakocha. Naróg weźmie udział w szturmie na Berlin i zatknięciu polskiej flagi na Bramie Brandemburskiej. 

46. Pearl Harbor [DVD] / scenariusz Randall Wallace ; reżyseria Michael Bay. - Warszawa : Imperial 

Entertainment Home Video, [200?]. DVD 864 

Opowieść o wojnie, miłości, męskiej przyjaźni i wielkiej pasji. Stany Zjednoczone, rok 1941. Dwaj przyjaciele i zapaleni 

piloci - Rafe i Danny służą w lotnictwie. Rafe zakochuje się z wzajemnością w pięknej pielęgniarce Evelyn. Sielanka 

kończy się, gdy młody pilot opuszcza Amerykę, by wziąć udział w bitwie o Anglię. Wkrótce przychodzi wiadomość                

o jego śmierci. Kilka miesięcy później Evelyn i Danny, którzy w międzyczasie zostali przeniesieni do Pearl Harbor na 

Hawajach, nawiązują romans. Tymczasem z wojny wraca cały i zdrowy Rafe. W tym momencie w splątane losy 

bohaterów ingeruje historia - japońskie bomby spadają na Pearl Harbor. 

47. Pianista [DVD] = The Pianist / cenariusz Ronald Harwood ; na podstawie pamiętników Władysława Szpilmana 

; reżyseria Roman Polański. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer, [2010]. DVD 2558, DVD 2559 

Władysław Szpilman, wybitny polski pianista żydowskiego pochodzenia żyje w warszawskim getcie. Dzieli tam 

okrutny los i upokorzenie swojego narodu. Przed ostateczną "wywózką" mieszkańców getta do obozów zagłady 

udaje mu się stamtąd uciec. Ukrywa się samotnie w ruinach Warszawy. Niespodziewanie to przyjaźń z niemieckim 

oficerem pozwoli mu przetrwać najcięższy okres. 

48. Pierścionek z orłem w koronie [DVD] / scenariusz Andrzej Wajda, Maciej Karpiński, Andrzej Kotkowski ; 

według powieści Aleksandra Ścibora-Rylskiego ; reżyseria Andrzej Wajda. - Warszawa : Best Film, 2017. DVD 

3353 

Powstanie w Warszawie dobiega końca. Dwudziestoletni Marcin przejmuje dowództwo oddziału z rąk majora 

Steinerta. Rozkazuje swoim ocalałym żołnierzom zdjąć mundury i opuścić miasto z cywilami. Jest ranny. Jego 

dziewczynę Wisię zabierają ronowcy. Na chwilę przed tym, ukochana daje mu pierścionek z orłem w koronie, cenną 

pamiątkę ich miłości. Rannego Marcina wywozi w bezpieczne miejsce łączniczka Janina. Po dojściu do zdrowia 

Marcin odmawia Steinertowi przystąpienia do podziemnej organizacji "NIE". Sam chce poznać cele i zamiary nowych 

władz. Film nawiązuje do stylu i problematyki polskiej szkoły filmowej oraz jej najwybitniejszego osiągnięcia, Popiołu 

i diamentu. Jest ostatecznym rozrachunkiem reżysera z etosem Armii Krajowej. 

49. Pornografia [DVD] / scenarisz i reżyseria Jan Jakub Kolski ; na podstawie powieści Witolda Gombrowicza. - 

Warszawa : Carisma Entertainment Group, [2004]. DVD 52 

Okupowana Polska, rok 1943. Fryderyk, reżyser, i Witold, pisarz, wyruszają do majątku Hipolita, znajomego Witolda. 

W spokojnej atmosferze prowincji, gdzie niemal udaje się zapomnieć o trwającej wojnie, mężczyźni zaczynają toczyć 



26 
 

tajemniczą, dwuznaczną grę. Manipulują ludźmi ze swego otoczenia, rozkoszując się obserwowaniem ich reakcji.                

Nie wszystko jednak da się przewidzieć. 

50. Powstanie Warszawskie [DVD] / autor pomysłu Jan Komasa ; scenariusz Joanna Pawluśkiewicz, Jan 

Ołdakowski, Piotr C. Śliwowski. - Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego : Agora, 2014. DVD 2334 

To pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction - film fabularny zmontowany w całości z materiałów 

dokumentalnych, opowiadający o tytułowym wydarzeniu poprzez historię dwóch młodych reporterów, świadków 

powstańczych walk. Film wykorzystuje autentyczne kroniki filmowe z sierpnia 1944 roku. Posiłkując się nowoczesną 

technologią koloryzacji i rekonstrukcji materiałów audiowizualnych oraz zapraszając do współpracy grupę 

znamienitych twórców, jego autorzy zrealizowali projekt, który nie ma odpowiednika w skali światowej. 

51. Przełęcz ocalonych [DVD] = Hacksaw Ridge / scenariusz Robert Schenkkan, Andrew Knight ; reżyseria Mel 

Gibson. - Warszawa : Monolith Films, 2017. DVD 3067 

Schyłek drugiej wojny światowej. Armia amerykańska toczy ciężkie walki z Japończykami o każdy skrawek lądu                    

na Pacyfiku. Strategicznym celem jest wyspa Okinawa, której zdobycie może oznaczać ostateczną klęskę Japonii. 

Wśród setek tysięcy amerykańskich żołnierzy trafia tu Desmond T. Doss, sanitariusz, który ze względu na przekonania 

odmówił noszenia broni. Traktowany z nieufnością, oskarżany o tchórzostwo, wkrótce udowodni jak bardzo się 

wobec niego mylono. Podczas najcięższych starć, wielokrotnie ryzykując życiem, wydostaje z ognia walki ponad 70 

rannych żołnierzy. Tak rodzi się legenda bezbronnego bohatera. 

52. Sekret Enigmy [DVD] / scenariusz Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, Roman Wionczek ; na podstawie powieści 

Stanisława Strumph-Wojtkiewicza ; reżyseria Roman Wionczek. - Warszawa : SPI Video, [2008]. DVD 1515 

Rekonstrukcja historycznych wydarzeń związanych z rozszyfrowaniem przez młodych polskich naukowców - 

matematyków hitlerowskiej maszyny kodującej "Enigma".  

53. Sierpniowe niebo [DVD] : 63 dni chwały / scenariusz i reżyseria Irek Dobrowolski. - Warszawa : G+J 

Gruner+Jahr Polska : Kino Świat, 2014. DVD 2523 

Pracownicy budowy znajdują w ruinach przedwojennej kamienicy ludzkie szczątki i pamiętnik z czasów Powstania 

Warszawskiego. Ukrywający się w piwnicy profesor opisał w nim pierwsze dni dramatycznej walki o Warszawę.                    

5 sierpnia 1944 roku młodziutka sanitariuszka Basia przeżywała pierwszą miłość do żołnierza AK - Staszka. Tego dnia 

młodzi warszawiacy z entuzjazmem budowali barykady, aby w chwilę później stanąć do nierównej walki ze świetnie 

uzbrojonymi mordercami z Waffen SS Dirlewanger. 

54. Sprawiedliwi. Odc. 1-7 [DVD] / scenariusz Wojciech Tomczyk ; reżyseria Waldemar Krzystek. - Warszawa : 

Telewizja Polska, 2011. DVD 2401 

Wzruszająca opowieść o miłości, przyjaźni oraz ciężkich wyborach, których stawką było niejednokrotnie ludzkie życie. 

Serial opowiada o Polakach działających w tajnej organizacji Żegota (Rada Pomocy Żydom) w czasie II wojny 

światowej. Główną bohaterką jest młoda pielęgniarka Basia, która wraz ze swoim mężem Stefanem, narażając życie 

niosła pomoc Żydom. Pomimo, iż Basia to postać fikcyjna, jej życiorys jest odzwierciedleniem wielu życiorysów 

Polaków działających w tym czasie w strukturach Żegoty. 

55. Sprawiedliwy [DVD] / scenariusz i reżyseria Michał Szczerbic. - Warszawa : Monolith Films, 2016. DVD 2728 

Oparta na faktach poruszająca historia o rodzinie gotowej zaryzykować wszystko, by nieść pomoc w czasach,                    

gdy najprostszy odruch serca wymaga największego bohaterstwa. Hanna przyjeżdża do Polski, by odbyć podróż 

śladami swej przeszłości. Wyjechała stąd jako dziewczynka ocalona z wojennej zawieruchy, a wraca jako piękna, silna 

kobieta. Pamięta ludzi, którzy jej pomogli i miejsca, w których przeżyła dramatyczne dzieciństwo. Nie potrafi jednak 

pogodzić się z przeszłością. Ta podróż będzie dla niej powrotem do najtrudniejszych, ale i najważniejszych dni jej 

życia. Do prawdy o ludziach, którzy zaryzykowali wszystkim, by pomóc ukryć ją przed złem tego świata. I do Pajtka, 

miejscowego dziwaka, który stał się jej najbliższym przyjacielem. On potrafił odnaleźć radość w najgorszych chwilach 
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i sprawić, że mała samotna dziewczynka, czuła się bezpieczna i kochana. Spotkanie z nim po latach, może być                     

dla Hanny nowym początkiem. 

56. Syberiada polska [DVD] / scenariusz Michał Komar, Maciej Dutkiewicz na podstawie powieści Zbigniewa 

Domino ; reżyseria Janusz Zaorski. - Warszawa : Edipresse Polska, 2013. DVD 2110 

Film opowiada o losach zesłanych w latach 40. XX wieku na Syberię. Dramatyczne losy Jana Doliny, jego rodziny                        

i sąsiadów, którzy - po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie - zostają wywiezieni na Syberię, gdzie muszą 

stawić czoło NKWD, nieludzkim warunkom sowieckiego łagru i bezlitosnej naturze. Opowieść prowadzona jest                      

z perspektywy młodego Staszka Doliny, który trafił do obozu z całą rodziną. 

57. Syn Szawła [DVD] = Saul fia / scenariusz László Nemes, Clara Royer ; reżyseria László Nemes. - Warszawa : 

Gutek Film, 2016. DVD 2786 

Rok 1944, Auschwitz-Birkenau. 48 godzin z życia Szawła Auslandera, członka Sonderkommando – oddziału 

żydowskich więźniów zmuszonych asystować hitlerowcom w wielkiej machinie Zagłady – na krótko przed wybuchem 

buntu. W rzeczywistości, której nie sposób pojąć, w sytuacji bez szans na przetrwanie, Szaweł spróbuje ocalić w sobie 

to, co zostało z człowieka, którym był kiedyś. 

58. Tora! Tora! Tora! [DVD] : atak na Pearl Harbor / scenariusz Larry Forrester, Hideo Oguni, Ryuzo Kikushima ; 

reżyseria Richard Fleischer. - Warszawa : Imperial CinePix, [2001]. DVD 424 

Dramat wojenny rozgrywający się tuż przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do II Wojny Światowej. 

Dowództwo floty cesarskiej chcąc ratować Japonię przed kryzysem gospodarczym planuje atak w samo serce floty 

amerykańskiej. Nadchodzi dzień 7 grudnia 1941 roku, w którym rozpoczyna się prawdziwy dramat w historii USA. 

59. Szeregowiec Ryan [DVD] / scenariusz Robert Rodat ; reżyseria Steven Spielberg. - Warszawa : Imperial 

CinePix, [2006]. DVD 1385 

Dramat przedstawiający historię amerykańskich żołnierzy w czasie inwazji na Normandię. 

60. Upadek [DVD] = Der Untergang / scenariusz Bernd Eichinger ; na podstawie książki Joachima Festa oraz 

Traudl Junge i Melissy Müller ; reżyseria Oliver Hirschbiegel. - Warszawa : Monolith Video, [2005]. DVD 1395 

Film oparty na wspomnieniach ostatniej sekretarki Hitlera, Traudl Junge, które opisła w książce  

"Z Hitlerem do końca" przy współpracy Melissy Müller oraz książce znanego niemieckiego historyka Joachima Festa 

"Inside Hitler's Bunker". Film pokazuje dziesięć ostatnich dni życia Hitlera i jego najbliższego otoczenia, m.in. szefa 

hitlerowskiej propagandy Josepha Goebbelsa. 

61. W ciemności [DVD] / scenariusz David F. Shamoon ; na podstawie powieści Roberta Marshall'a ; reżyseria 

Agnieszka Holland. - Warszawa : Edipresse Polska, [2012]. DVD 2111 

Oparta na faktach dramatyczna historia Żydów, którzy podczas likwidacji getta we Lwowie w marcu 1943 roku ukryli 

się w kanałach pod miastem. Spędzili tam czternaście miesięcy. W podziemiach miasta, w ciemności, wilgoci, wśród 

szczurów, na przekór wszystkiemu... udało się przeżyć dziesięciorgu spośród ponad dwudziestoosobowej grupy. 

Przetrwali dzięki pomocy Leopolda Sochy, polskiego kanalarza, który pomógł im, narażając siebie i swoją rodzinę, 

chociaż początkowo kierowała nim chęć łatwego zysku. W kanałach Lwowa to niewiarygodna, wstrząsająco 

prawdziwa historia o gehennie tych, którzy przeżyli oraz podnosząca na duchu opowieść o koleżeństwie i odwadze. 

62. W czasie burzy [DVD] = Into the Storm / scenariusz Hugh Whitemore ; reżyseria Thaddeus O'Sullivan. - 

Warszawa : Galapagos, 2012. DVD 2010 

Przez pięć lat, w czasie II Wojny Światowej, premier Winston Churchill dowodził swoim narodem, odgrywając być 

może jedną z najważniejszych ról w udaremnianiu nazistowskich ataków. Jego odważne poczynania na oczach całego 

świata, nieustraszone przywództwo i retoryka, zainspirowały miliony Brytyjczyków i innych ludzi wolnego świata               

do wytrwałej walki przeciw hitlerowskim Niemcom. Czemu więc państwo, które tak wspierał, obróciło się przeciwko 

niemu po zwycięstwie aliantów? 
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63. Wielki tydzień [DVD] / scenariusz i reżyseria Andrzej Wajda ; na podstawie opowiadania Jerzego 

Andrzejewskiego. - Warszawa : Best Film, 2017. DVD 3352 

Akcja filmu rozgrywa się w 1943 w okupowanej Warszawie. Irena Lilien, młoda Żydówka, ukrywa się u znajomych. 

Zabrana przez dwóch agentów Gestapo, przekupuje ich. Na ulicy spotyka swojego dawnego narzeczonego, który 

zabiera ją do swojego mieszkania. Obecność Żydówki rodzi różne postawy wśród Polaków zamieszkujących 

kamienicę. 

64. Wołyń [DVD] / scenariusz i reżyseria Wojciech Smarzowski ; na motywach zbioru opowiadań Stanisława 

Srokowskiego oraz relacji ocalałych Kresowian. - Warszawa : Galapagos, 2017. DVD 3073 

Akcja filmu rozpoczyna się wiosną 1939 roku w małej wiosce zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów. Zosia 

Głowacka ma 17 lat i jest zakochana w swoim rówieśniku, Ukraińcu Petrze. Ojciec postanawia jednak wydać ją                    

za bogatego polskiego gospodarza Macieja Skibę, wdowca z dwójką dzieci. Wkrótce wybucha wojna i dotychczasowe 

życie wioski odmienia najpierw okupacja sowiecka, a później niemiecki atak na ZSRR. Zosia staje się świadkiem,                    

a następnie uczestniczką tragicznych wydarzeń wywołanych wzrastającą falą ukraińskiego nacjonalizmu. Kulminacja 

ataków nadchodzi latem 1943 roku. Pośród morza nienawiści Zosia próbuje ocalić siebie i swoje dzieci. 

65. Wyrok na Franciszka Kłosa [DVD] / scenariusz Andrzej Wajda, Zygmunt Malanowicz ; wg powieści Stanisława 

Rembeka ; reżyseria Andrzej Wajda. - Warszawa : PROPAGANDA, 2005.  DVD 819 

Historia małomiasteczkowego granatowego policjanta Franciszka Kłosa. Świat wartości Franciszka Kłosa jest prosty. 

Trzeba jak najlepiej wykonywać swoją pracę, by mieć środki na utrzymanie rodziny. Zawód policjanta zaś polega                    

na wypełnianiu rozkazów przełożonych. Przełożonymi są hitlerowcy. Należy zatem ścigać polskich konspiratorów, 

prześladować Żydów, a kiedy nie ma wyjścia - strzelać i zabijać. Wydaje się, że imponderabilia takie, jak patriotyzm 

czy wierność religii katolickiej nie mają dla Kłosa znaczenia. Czy rzeczywiście? Pomimo prostoty swego rozumowania, 

bohater czuje rosnący niepokój sumienia. Stara się topić go w alkoholu. Wódka jednak przestaje wystarczać, gdy Kłos 

otrzymuje list od podziemnego sądu, wydającego nań wyrok śmierci za zdradę. Niepokój zmienia się w paniczny 

strach. Po uliczkach rodzinnego miasteczka Kłos chodzi teraz z rozpiętą kaburą, oglądając się na wszystkie strony. Pije 

coraz więcej, coraz gorliwiej służy też hitlerowcom, dla których stanowi zastanawiający i zarazem groteskowy 

fenomen. Tymczasem zaczynają ginąć znajomi Kłosa, podobnie jak on skazani przez podziemie na śmierć. Coraz 

bardziej zagubiony i przerażony policjant próbuje rozpaczliwie szukać wyjścia ze swojego opłakanego położenia. Jest 

jednak na to zbyt słaby. Porzuciwszy ostatnią deskę ratunku, zatraca się całkowicie w mrocznych odmętach zła. 

66. Zakazane piosenki [DVD] / scenariusz Ludwik Starski ; reżyseria Leonard Buczkowski. - Warszawa : 

Propaganda, [2004]. DVD 388 

Polski muzyk opowiada o swojej działalności na terenie okupowanej Warszawy. Podczas II wojny światowej założył 

uliczną orkiestrę i aktywnie działał w podziemiu. 

67. Zapamiętaj imię swoje [DVD] / scenariusz Ernest Bryll, Siergiej Kołosow, Janusz Krasiński ; reżyseria Siergiej 

Kołosow. - Warszawa : GM Distribution, 2004. DVD 1682 

W 1943 roku przywieziono Zinaidę Worobiową i jej syna Geńka do obozu w Oświęcimiu. Chłopcu wytatuowano 

numer i wraz z innymi dziećmi umieszczono w specjalnym baraku. Po wyzwoleniu Oświęcimia władze polskie 

troskliwie i serdecznie zaopiekowały się najmłodszymi, chorymi i wycieńczonymi ofiarami fabryki śmierci. Dzieci                  

w większości nie pamiętały swoich rodziców, dat, miejsc urodzenia, nawet imion. Geńka wraz z innymi dziećmi 

umieszczono w domu dziecka. Jedna z nauczycielek Halina Truszczyńska, zaopiekowała się chłopcem, usynowiła go               

i dała mu swoje nazwisko. Wychowała go i wykształciła. Rodzona matka nie ustawała jednak w poszukiwaniach, 

pomagały jej w tym współtowarzyszki obozowej gehenny, najistotniejszą rolę odegrał jednak kustosz Muzeum 

Oświęcimskiego, Tadeusz Szamański, dzięki, któremu po dwudziestu kilku latach rozłąki doszło do spotkania w 

Leningradzie matki i syna. Geniek nie wyrzekł się jednak polskiej matki i postanowił żyć dalej w Polsce. 

68. Złodziejka książek [DVD] = The Book Thief / scenariusz Michael Petroni ; na podstawie powieści Markusa 

Zusaka ; reżyseria Brian Percival. - Warszawa : Imperial CinePix, 2014. DVD 2300 
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Łącząca realizm z magią opowieść o dorastaniu dziewięcioletniej dziewczynki, która wysłana zostaje do rodziny 

zastępczej w Niemczech w czasach II wojny światowej. Dzięki swej jedynej pasji, książkom wykradanym skąd się da, 

odkrywa niesamowity świat, który pozwala przetrwać jej samej i jej bliskim. 

69. Życie jest piękne [DVD] = La Vita è Bella / scenariusz Vincenzo Cerami, Roberto Benigni ; reżyseria Roberto 

Benigni. - Warszawa : Vision Film, [2000]. DVD 1979 

Komedia, której głównym tematem jest... holocaust. Błaznowaty wieśniak przybywa do dużego miasta w Toskanii, 

zakłada rodzinę. Wybucha wojna, wkraczają Niemcy, wieśniak, jako pół-Żyd trafia do obozu koncentracyjnego wraz              

z najbliższą rodziną. Próbuje jednak przekonać syna, że pobyt w obozie jest jedynie pewną formą zabawy dla 

dorosłych. 

 

PO WOJNIE 

 

1. 300 mil do nieba [DVD] / scenariusz Cezary Harasimowicz, Maciej Dejczer ; reżyseria Maciej Dejczer. - 

Warszawa : PROPAGANDA, 2003. DVD 441 

Dramat społeczno-politycznym osadzony w Polsce, w 1985 roku. Dwóch braci postanawia uciec za granicę, ukrywając 

się pod samochodem ciężarowym. Rodzina żyje w bardzo ciężkich warunkach. Ojciec, nauczyciel historii, z powodu 

czynionych uwag politycznych jest wyrzucony z pracy. Bracia chcą przedostać się na Zachód, aby wspomóc rodziców    

i trafić do lepszego świata. W Danii trafiają do obozu dla uchodźców. Polskie władze za wszelką cenę chcą ściągnąć 

chłopców do Polski. Dzięki dziennikarce, która wyemigrowała z Polski bracia uzyskują azyl. 

2. Bracia [DVD] = Brødre / scenariusz Susanne Bier, Anders Thomas Jensen ; reżyseria Susanne Bier. - Warszawa 

: Monolith Video, 2006. DVD 2604 

Michael, duński żołnierz, zaginął podczas misji pokojowej. Uznano go za zmarłego. To traumatyczne przeżycie odbija 

się na całej jego rodzinie. Młodszy brat Michaela, Janik (czarna owca rodziny), proponuje jego żonie Sarah i ich 

córkom opiekę. Nowa rola powoduje, że zbuntowany do tej pory Jannik szybko dojrzewa. I właśnie wtedy umęczony 

Michael zostaje wypuszczony z obozu wroga. Wraca do domu. 

3. Cwał [DVD] / scenariusz i reżyseria Krzysztof Zanussi. - Warszawa : Best Film, 2009. DVD 2210 

Polska, początek lat 50. Młody chłopiec, którego ojciec przebywa na emigracji w Londynie, opuszcza prowincjonalne 

miasteczko i wyjeżdża do Warszawy, by zamieszkać u swej ciotki. Ciotka jest byłą ziemianką - i odczuwa nieustającą 

fascynację końmi. Razem próbują uprawiać sport hippiczny. 

4. Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł [DVD] / scenariusz Mirosław Piepka, Michał Pruski ; reżyseria 

Antoni Krauze. - Warszawa : Kino Świat, [2012]. DVD 2011 

Rekonstrukcja dramatycznych wydarzeń w Gdyni, zakończonych brutalną pacyfikacją manifestantów przez oddziały 

wojska i milicji w 1970 roku. 

5. Czas Apokalipsy [DVD] : powrót = Apocalypse now - redux / scenariusz John Milius, Francis Ford Coppola ;    

na podstawie powieści Josepha Conrada ; reżyseria Francis Ford Coppola. - Warszawa : Kino Świat, 2011. 

DVD 3075 

Film jest luźną adaptacją klasycznej powieści Josepha Conrada "Jądro ciemności", której akcja została przeniesiona            

w czasy wojny w Wietnamie. Film koncentruje się na podróży kapitana Willarda - oficera amerykańskiego wywiadu - 

wysłanego w głąb Kambodży z niebezpieczną misją "bezwzględnego wyeliminowania" dezertera, pułkownika Kurtza, 

który dając się ponieść własnemu szaleństwu, zbuntował się przeciw przełożonym.  
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6. Człowiek z marmuru [DVD] / scenariusz Aleksander Ścibor-Rylski ; reżyseria Andrzej Wajda. - Warszawa : 

Vision Film, [2004?]. DVD 8 

Rok 1976. Na korytarzu gmachu Telewizji Agnieszka - dyplomantka szkoły filmowej - przekonuje "ważnego" 

redaktora o potrzebie powstania filmu o Mateuszu Birkucie, przed laty przodowniku pracy, którego błyskotliwa 

kariera skończyła się nagle i niespodziewanie gdzieś około roku 1952. Po pertraktacjach dziewczyna dostaje wreszcie 

taśmę i niezbędny sprzęt. Rozpoczyna prywatne "śledztwo", mające ustalić przyczyny sukcesu i upadku Birkuta. 

7. Człowiek z żelaza [DVD] / scenariusz Aleksander Ścibor-Rylski ; reżyseria Andrzej Wajda. - Warszawa : Vision 

Film, [2004?]. DVD 9 

Fabuła filmu jest kontynuacją losów rodziny Birkutów. Syn Mateusza Birkuta, Maciek Tomczyk, jest robotnikiem                  

w stoczni gdańskiej. Jest także aktywnym działaczem komitetu strajkowego. Dziennikarz radiowy Winkel otrzymuje 

polecenie zrealizowania reportażu kompromitującego Tomczyka. Winkel przyjeżdża do Trójmiasta, składa wizytę 

Badeckiemu, przedstawicielowi lokalnych władz. Badecki stara się uświadomić, jak ważna jest dla władzy sprawa 

tego reportażu. Winkel próbuje się przedostać na teren strajkującej stoczni. Bezskutecznie. W tłumie zgromadzonym 

przed bramą zakładu spotyka dawnego znajomego Dzidka, któremu kiedyś załatwił pracę w telewizji gdańskiej. 

Dzidek opowiada mu o Tomczyku, który jest jego kolegą ze studiów. Aby uzyskać przepustkę na teren stoczni, Winkel 

odwiedza rodzinę działaczki związkowej Wiesławy Hulewicz. Dowiaduje się o małżeństwie Agnieszki, która w roku 

1976 robiła film o Birkucie, z Maćkiem Tomczykiem. Teraz Agnieszka osadzona jest w areszcie za popieranie strajku. 

Dzięki znajomościom w milicji Winkel uzyskuje widzenie z nią. Dziewczyna opowiada dziennikarzowi - zna go z resztą 

z czasów pracy w telewizji - historię swej znajomości i małżeństwa z Birkutem. Ta rozmowa ostatecznie przekonuje 

go o słuszności żądań strajkujących. Postanawia, że reportaż, który miał zrobić, nigdy nie powstanie. Komisja 

Rządowa i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podpisują porozumienie. 

8. Dokąd teraz? [DVD] = Et maintenant, on va où? / scenariusz Nadine Labaki, Jihad Hojeily, Rodney El Haddad, 

Sam Mounier ; reżyseria Nadine Labaki. - Warszawa : Best Film, 2012. DVD 3453 

Takla, Yvonne i Amale żyją razem ze swoimi rodzinami w niewielkiej libańskiej wiosce. Kiedy w ich kraju wybucha 

wojna domowa, postanawiają przejąć inicjatywę. Choć dzieli je religia i zwyczaje, mają wspólny cel – zmusić 

mężczyzn do odwrotu, przynajmniej na lokalną skalę. 

9. Fidel - legenda [DVD] / scenariusz Stephen Tolkin ; na podstawie książki Georgie Anne Geyer ; reżyseria 

David Attwood. - USA : America Video Film, 2002. DVD 434 

Film przedstawia życie słynnego dyktatora od czasów dzieciństwa poprzez małżeństwo, narodziny dziecka, karierę 

prawniczą, romanse, lata pobytu w więzieniach Battisty, walkę o przejęcie władzy aż do ostatecznego zwycięstwa 

rewolucji i objęcia na długie lata władzy przez jednego z najbardziej wyrazistych przywódców politycznych naszych 

czasów.  

10. Forrest Gump [DVD] / scenariusz Eric Roth ; według powieści Winstona Grooma ; reżyseria Robert Zemeckis. 

- Warszawa : Imperial CinePix, 2007. DVD 617 

W ciągu trzech burzliwych dekad Forrest zmienia się z lekceważonego inwalidy w gwiazdę amerykańskiego futbolu,             

z bohatera wojny w Wietnamie staje się królem krewetek, od honorów w Białym Domu przechodzi w ramiona 

ukochanej. Jest odzwierciedleniem naszej epoki, ostatnim niewinnym w czasach, kiedy Ameryka utraciła niewinność. 

Serce podpowiada mu w sprawach, których nie ogarnia jego umysł. Jest człowiekiem zasad, a jego sukcesy inspirują 

wszystkich. 

11. Gruby [DVD] scenariusz Aleksander Minkowski, Wojciech Fiwek ; na podstawie powieści Aleksandra 

Minkowskiego ; reżyseria Wojciech Fiwek. - Warszawa : Telewizja Polska, 2009. DVD 1686 

Bohaterami filmowej opowieści są uczniowie siódmej klasy, rozpoczynający właśnie naukę w nowo otwartej szkole            

w małym miasteczku na Ziemiach Odzyskanych, tuż po zakończeniu wojny. Niełatwy proces asymilacji osadników, 

przybywających w 1946 r. na Dolny Śląsk, echa wojenne: akcje dywersyjne Werwolfu, działania szabrowników - 

stanowią tło dla rozgrywających się na pierwszym planie przygód. 
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12. Hair [DVD] / scenariusz Michael Weller ; reżyseria Miloš Forman. - Warszawa : Imperial CinePix, [2007]. DVD 

1356 

Claude Bukowski - zwykły chłopak z Oklahomy przyjeżdża do Nowego Jorku by zaciągnąć się do wojska i wyjechać             

na wojnę w Wietnamie. W Central Parku poznaje grupę hippisów, ich charyzmatycznego lidera Bergera i piękną 

Sheilę. Spotkanie to pozwala mu odkryć zupełnie nieznany do tej pory świat, w którym rządzi przyjaźń, miłość i 

wolność. 

13. Ida [DVD] / scenariusz Paweł Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz ; reżyseria Paweł Pawlikowski. - Warszawa : 

Solopan : Edipresse-Kolekcje, 2015. DVD 2519 

Lata 60. w Polsce. Anna jest nowicjuszką, sierotą wychowywaną w zakonie. Przed złożeniem ślubów matka 

przełożona stawia warunek: Anna musi odwiedzić swoją ciotkę Wandę, jedyną żyjącą krewną. Obie wyruszają                      

w podróż, która ma im pomóc nie tylko w poznaniu tragicznej historii ich rodziny, ale i prawdy o tym, kim są. 

Poruszający, kameralny, wybitny w obrazie dramat, którym reżyser wraca do rodzinnego kraju. Z wielkim wyczuciem 

łączy intymną historię młodej kobiety z historycznym i społecznym tłem. 

14. Imigranci [DVD] = Dheepan / scenariusz Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Noé Debré ; reżyseria Jacques 

Audiard. - Warszawa : Solopan : Polityka, 2016. DVD 2590 

Dheepan jest jednym z Tygrysów, grupy tamilskich rebeliantów. Kiedy wojna domowa na Sri Lance ma się ku 

końcowi, a nieuchronna porażka jest coraz bliżej, mężczyzna decyduje się na ucieczkę. Towarzyszą mu nieznajome - 

kobieta i mała dziewczynka. Ma nadzieję, że dzięki ich obecności łatwiej będzie mu uzyskać azyl w Europie.                             

Po dotarciu do Paryża uciekinierzy nie mogą znaleźć dla siebie miejsca aż do chwili, w której Dheepan znajduje pracę 

dozorcy zaniedbanego bloku na przedmieściach. Usiłuje stworzyć dom dla nowej "żony" oraz "córki", jednak 

przemoc, z którą styka się co dzień, na nowo otwiera w nim wojenne rany. Mężczyzna musi znów rozbudzić w sobie 

wojownicze instynkty, aby chronić osoby, z którymi ma nadzieję stworzyć prawdziwą rodzinę. 

15. Jack Strong [DVD] / scenariusz i reżyseria Władysław Pasikowski. - Warszawa : Vue Movie Distribution, 2015. 

DVD 2672 

Film sensacyjny, opowiadający jedną z najbardziej fascynujących historii szpiegowskich świata. To prawdziwa historia 

pułkownika Ryszarda Kuklińskiego - człowieka, który, tkwiąc w środku systemu, podejmuje współpracę z CIA i staje 

się kluczowym (choć niewidocznym) aktorem czasu zimnej wojny. 

16. Jej twarz [DVD] = The last face / scenariusz Erin Dignam ; reżyseria Sean Penn. - Warszawa :  Monolith Films, 

2017. DVD 3359 

Charyzmatyczny Miguel Leon od lat pracuje jako lekarz w najbardziej niebezpiecznych rejonach świata. Mimo iż                   

o piekle na ziemi wie niemal wszystko, wciąż wierzy w sens swojej walki i nie uznaje kompromisów. Doktor Wren 

Petersen to twardo stąpająca po ziemi szefowa międzynarodowej organizacji humanitarnej. Ich drogi przecinają się 

w rozdartej krwawą wojną Liberii. Wzajemna fascynacja szybko zmienia się w namiętny romans, który każe im 

obojgu zweryfikować wszystko co wiedzą o życiu, świecie i o sobie samych. 

17. K-19 [DVD] / scenariusz Christopher Kyle ; reżyseria Kathryn Bigelow. - Warszawa : Agora, 2008. DVD 2544 

Film oparty na faktach. Jest rok 1961, zimna wojna. Załoga łodzi podwodnej, K-19, odkrywa, że system chłodzący 

reaktor nuklearny jest uszkodzony. Bez możliwości połączenia się z innymi rosyjskim załogami, Zetajew i jego 

zastępca Jenin muszą opanować sytuację, która może doprowadzić do wybuchu wojny jądrowej. 

18. Karbala [DVD] / scenariusz i reżyseria Krzysztof Łukaszewicz. - Warszawa : Agora, 2016. DVD 3155 

Rok 2004, siedziba władz lokalnych w irackiej Karbali, City Hall, zostaje zaatakowana przez Al-Kaidę i sadrystów. 

Grupa polskich oraz bułgarskich żołnierzy odpiera kolejne ataki. 

19. Kuchnia polska [DVD] / scenariusz Jacek Bromski ; rezyseria Jacek Bromski, Zorika Zarzycka. - Warszawa : 

Studio Filmowe "Zebra", cop.2002. DVD 1328 



32 
 

Film polityczny. Próba rozrachunku z komunistyczną przeszłością pierwszej połowy lat 50. 

20. Lady [DVD] / scenariusz Rebecca Frayn ; reżyseria Luc Besson. - Warszawa : Monolith Video : G + J Gruner + 

Jahr Polska, 2012. DVD 2589 

Na tle zawirowań politycznych w Birmie rozgrywa się dramatyczna opowieść o niesamowitym poświęceniu 

osobistego szczęścia i małżeństwa dla wyższych celów. Aung San Suu Kyi, po ukończeniu Oxfordu, staje w obliczu 

najważniejszego życiowego wyboru: poprowadzić pro-demokratyczny ruch przeciwko juntom wojskowym w Birmie 

czy zająć się umierającym na raka mężem. Wybierając walkę na rzecz demokracji, staje się liderem opozycji. Gdy jej 

partia wygrywa wybory zdecydowaną większością, zamiast przejąć kontrolę w państwie, zostaje umieszczona                      

w areszcie domowym, gdzie spędza 15 z 21 lat. 

21. Lektor [DVD] = The Reader / scenariusz David Hare ; na podst. powieści Bernharda Schlinka ; reżyseria 

Stephen Daldry. - Warszawa : Kino Świat, [2009]. DVD 1889 

Berlin, 1958 rok. 15-letni Michael zakochuje się w dużo starszej od siebie Hannie. Po latach jako student prawa 

zobaczy ją na ławie oskarżonych o nazistowskie zbrodnie. 

22. Łowca jeleni [DVD] = The Deer Hunter / scenariusz Deric Washburn ; reżyseria Michael Cimino. - Warszawa : 

Best Film, 2003. DVD 1388 

Trzej przyjaciele: Mike, Nick i Steven pracujący w miejscowej hucie żelaza, zostają powołani do wojska i przygotowują 

się do wyjazdu do Wietnamu. W Wietnamie wszyscy trzej trafiają do niewoli. Żołnierze Vietcongu zmuszają ich do gry 

z innymi więźniami w rosyjską ruletkę. Mike nakłania Wietnamczyków do użycia w grze większej ilości kul i zmusza 

Nicka do gry przeciwko sobie. Dzięki fortelowi w zamieszaniu, udaje im się zbiec, lecz podczas ucieczki zostają 

rozdzieleni. Po powrocie do Clairton, Mike dowiaduje się, że Nick został w Sajgonie. Postanawia odnaleźć przyjaciela. 

23. Mała Moskwa [DVD] / scenariusz i reżyseria Waldemar Krzystek. - Warszawa : TiM Film Studio, [2008?]. DVD 

1915 

Historia zakazanej miłości, w czasach, w których nawet o intymnych sprawach decydowało sowieckie imperium. Film 

przenosi nas do świata, w którym w jednym mieście, oddzieleni murami i zakazami żyli Rosjanie i Polacy, którzy mimo 

strachu i powszechnej inwigilacji kochali, cierpieli i mieli swoje marzenia. 

24. Mój Nikifor [DVD] / scenariusz Joanna Kos, Krzysztof Krauze ; reżyseria Krzysztof Krauze. - Warszawa : Best 

Film, dystr. 2005. DVD 47 

Oparta na autentycznych wydarzeniach historia ośmiu ostatnich lat życia Nikifora, zaliczanego do piątki 

najwybitniejszych prymitywistów świata. Nikifor przez większość życia był pogardzany, nie rozumiany i wyśmiewany. 

W Krynicy uchodził za pomylonego, budził strach albo śmiech. W 1960 roku jego losy krzyżują się z Marianem 

Włosińskim, młodym malarzem. Włosiński początkowo chce pozbyć się natręta, lecz gdy go lepiej poznaje, odkrywa 

tkwiący w nim geniusz, niesamowitą siłę jego malarstwa, brak przywiązania do doczesności i pokorę wobec sztuki. 

Porzuca malarskie ambicje, a sensem jego życia staje się opieka nad genialnym malarzem. Siedem lat później                        

w warszawskiej Zachęcie odbywa się pierwsza retrospektywna wystawa prac Nikifora, która staje się jednocześnie 

dniem jego wielkiego triumfu. 

25. Mój przyjaciel wróg [DVD] = Zaytoun / scenariusz Nader Rizq ; reżyseria Eran Riklis. - Warszawa : Kino Świat, 

2014. DVD 3351  

Liban, rok 1982. Mały Fahed od lat mieszka w obozie dla palestyńskich uchodźców z dziadkiem i ojcem. Pewnego 

dnia chłopiec i jego koledzy widzą, jak z przelatującego nad ich głowami samolotu coś spada. Znajdują pilota Yoniego, 

który katapultował się, gdy jego myśliwiec zestrzelono. Żołnierz zostaje pojmany i umieszczony w tym samym obozie, 

w którym mieszka Fahed. 10-latek szczerze nienawidzi Izraelczyków, ale - gdy Yoni w zamian za pomoc obiecuje mu 

powrót do Palestyny - postanawia zorganizować jeńcowi ucieczkę. 

26. Niewinne [DVD] = Les Innocentes / scenariusz Sabrina B. Karine, Alice Vial ; reżyseria Anne Fontaine. - 

Warszawa : Kino Świat, 2016. DVD 2689 
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Tuż po drugiej wojnie światowej francuski Czerwony Krzyż prowadzi akcję repatriacji i gromadzi swoich obywateli                 

w szpitalu. Wśród lekarzy jest młodziutka Matylda Beaulieu. W szpitalu zjawia się siostra z oddalonego o kilka 

kilometrów klasztoru i błaga o pomoc dla umierającej kobiety. Problemem jest poród jednej z zakonnic… Okazuje się, 

że siostry padły ofiarą zbiorowego gwałtu dokonanego przez czerwonoarmistów. Matylda chce sprowadzić pomoc, 

lecz Matka Przełożona chce za wszelką cenę ukryć tajemnicę, żeby uniknąć skandalu. Witana przez zakonnice                       

z nieufnością, Matylda wkracza w nieznany sobie świat i zaprzyjaźnia się z siostrą Marią. Razem odkryją przerażającą 

prawdę, ukrytą za murami klasztoru. 

27. Obywatel [DVD] scenariusz i reżyseria Jerzy Stuhr. - Warszawa : Vue Movie Distribution, 2015. DVD 2671 

Film pokazuje, że w jakim systemie Polacy by się nie znaleźli, zawsze potrafią śmiać się ze swoich wad i wszelkich 

"izmów". Obywatel Jan Bratek. Gdziekolwiek się nie pojawi, ściąga na siebie lawinę niespodziewanych zdarzeń. 

Niczym Forrest Gump, Bratek bierze udział w najważniejszych wydarzeniach swojej epoki. Ma wielkie szczęście,                   

a może raczej… pecha, że zawsze znajduje się w miejscach, gdzie historia akurat zmienia swój bieg. Los miota nim 

zarówno w czasach komuny, jak i w nowoczesnej, demokratycznej Polsce doprowadzając do zabawnych wpadek. 

28. Obywatel Piszczyk [DVD] / scenariusz Jerzy Stefan Stawiński, Andrzej Kotkowski ; na podstawie powieści 

Jerzego Stefana Stawińskiego ; reżyseria Andrzej Kotkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer : Best Film, 

2010. DVD 2615 

Historia klęsk oportunisty, a zarazem pechowca, Jana Piszczyka, które miały miejsce w latach 1952-1960. Po raz 

pierwszy Piszczyk trafił do więzienia z pięcioletnim wyrokiem. Zatrzymano go, gdy bazgrał na ścianach toalet 

antyludowe hasła, ale po śledztwie przyznał się do współpracy z Intelligence Service. 

29. Ostatni cesarz [DVD] / scenariusz Mark Peploe, Bernardo Bertolucci ; reżyseria Bernardo Bertolucci. - Wielka 

Brytania : Recorded Picture Company, cop. 1987. DVD 90 

Rok 1950. Po nieudanym samobójstwie w czasie śledztwa były cesarz Chin opowiada historię swojego burzliwego 

życia.  

30. Persepolis [DVD] / scenariusz i reżyseria Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi ; na podstawie komiksu 

Marjane Satrapi. - Warszawa : Gutek Film, 2008. DVD 2697 

Autentyczne wspomnienia Marjane Satrapi, której dzieciństwo przypadło na okres rewolucji islamskiej w Iranie. 

31. Płoty [DVD] = Fences / scenariusz August Wilson ; na podstawie własnej powieści ; reżyseria Denzel 

Washington. - Warszawa : Imperial CinePix, 2017. DVD 3216 

Pittsburg, lata 50. Film jest szczerym, pełnym pasji spojrzeniem na życie Troya Maxsona, Afroamerykanina, byłego 

baseballisty i na jego zmagania, by zapewnić byt i godziwe życie najbliższym we wrogim świecie prześladowań 

rasowych. 

32. Popiełuszko [DVD] : wolność jest w nas / scenariusz i reżyseria Rafał Wieczyński. - Warszawa : Epelpol 

Entertainment, 2010. DVD 1792, DVD 1793 

Przejmująca opowieść o człowieku, którego odwaga i wiara rozpalała w ludziach nadzieję. Film opowiada o życiu                 

i śmierci ks. Jerzego Popiełuszki na tle dramatycznej historii Polski początku lat osiemdziesiątych. 

33. Popiół i diament [DVD] / scenariusz Jerzy Andrzejewski, Andrzej Wajda ; reżyseria Andrzej Wajda. - 

Warszawa : Best Film, [2005]. DVD 25, DVD 780 

Poranek pierwszego dnia pokoju. Film pokazuje losy młodego człowieka uwikłanego w okupacyjną przeszłość, 

zmęczonego bohaterstwem, przeczuwającego inne, lepsze życie. Tej szczególnej nocy spotyka się przeszłość                         

z przyszłością i zasiada do jednego stołu. Przy akompaniamencie tang i fokstrotów bohater filmu, Maciek Chełmicki, 

szuka odpowiedzi, jak żyć dalej - jak zrzucić dławiący bagaż przeszłości, rozwiązuje odwieczny dylemat żołnierza. 

Słuchać czy myśleć. 
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34. Powidoki [DVD] /scenariusz Andrzej Mularczyk ; reżyseria Andrzej Wajda.  - Warszawa : Galapagos, 2017. 

DVD 3072 

Bohaterem filmu jest Władysław Strzemiński, artysta, który nie poddał się socrealizmowi i doświadczył 

dramatycznych skutków swoich wyborów artystycznych. To film o tym jak socjalistyczna władza zniszczyła 

charyzmatycznego, niepokornego człowieka 

35. Przesłuchanie [DVD] / scenariusz i reżyseria Ryszard Bugajski. - Warszawa : Best Film, 2011. DVD 3069 

Film-legenda, określony przez władze jako "najbardziej antykomunistyczny film w historii PRL", stał się bezpośrednią 

przyczyną rozwiązania zespołu "X" Andrzeja Wajdy. Tonia zostaje upita w restauracji przez dwóch mężczyzn,                          

a następnie przewieziona do więzienia. SB żąda od niej zeznań obciążających kolegę z zespołu. Zaczyna się 

długotrwałe, beznadziejne przesłuchanie... 

36. Ptaki śpiewają w Kigali [DVD] / scenariusz i reżyseria Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze. - Warszawa : Kino 

Świat, 2018. DVD 3462 

Film zaczyna się tam, gdzie większość podobnych filmów dobiega końca. Zamiast rekonstruować na ekranie sam 

proces ludobójstwa w Ruandzie, polscy twórcy opisują "krajobraz po bitwie", opowiadają o traumie, żałobie,                    

a w końcu także i o zdolności do przebaczenia. 

37. Rewers [DVD] / scenariusz Andrzej Bart ; reżyseria Borys Lankosz, Krzysztof Zbieranek. - Warszawa : TiM Film 

Studio, [2010]. DVD 1884 

Akcja filmu, rozgrywa się w dwóch planach czasowych – wczesnych latach pięćdziesiątych oraz współcześnie. Główną 

bohaterką jest Sabina, „szara myszka”, która właśnie przekroczyła trzydziestkę. W jej życiu wyraźnie brakuje 

mężczyzny. Matka wie o tym najlepiej, dlatego próbuje za wszelką cenę znaleźć dla swojej córki odpowiedniego 

kandydata na męża. Całą sytuację kontroluje babcia, ekscentryczna dama o ciętym języku, przed którą nie uchowa 

się żadna tajemnica. W starej kamiennicy pojawiają się kolejni adoratorzy. Żaden z nich nie wzbudza jednak 

zainteresowania Sabiny. Pewnego dnia, „jak spod ziemi”, zjawia się tajemniczy Bronisław. Jego obecność rozpocznie 

serię zaskakujących zdarzeń, które ujawnią ciemną stronę kobiecej natury. 

38. Rozdzieleni [DVD] = The Search / scenariusz i reżyseria Michel Hazanavicius. - Warszawa : Kino Świat, 2015. 

DVD 2442 

W wyniku rosyjskiej inwazji na Czeczenię 9-letni Hadji traci rodziców. Osierocony, wspólnie ze swoim malutkim 

bratem, ucieka z rodzinnych stron i dołącza do tłumu uchodźców. W trakcie tułaczki Hadji poznaje Carole - 

pracownicę komisji praw człowieka w Unii Europejskiej. Z jej pomocą chłopiec powoli otrząsa się z wojennych 

doświadczeń i wraca do normalnego życia. Nie wie, że poszukuje go starsza siostra, której cudem udało się ocaleć                 

z rzezi. 

39. Róża [DVD] / scenariusz Michał Szczerbic ; reżyseria Wojciech Smarzowski. - Warszawa : Monolith Films, 

[2012]. DVD 2116 

Lato 1945 roku, tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. Tadeusz, polski żołnierz, któremu wojna zabrała 

wszystko i niczego nie oszczędziła, dociera na Mazury, na ziemie, które przed wojną należały do Niemiec, a po wojnie 

zostały przyznane Polsce. Odnajduje wdowę po niemieckim żołnierzu, którego śmierci był świadkiem. Mieszkająca 

sama w dużym gospodarstwie Róża przyjmuje Tadeusza chłodno, pozwala przenocować. Tadeusz odwdzięcza się                

za gościnę pomocą w obejściu. Róża, choć się do tego nie przyznaje, potrzebuje czegoś więcej - przede wszystkim 

ochrony przed szabrownikami, którzy nachodzą jej gospodarstwo. Stopniowo Tadeusz poznaje przyczyny jej 

samotności... Na tle krajobrazu wyniszczonego przez wojnę, gdzie nadzieja stała się narzędziem propagandy, między 

dwojgiem ludzi z odległych światów rodzi się miłość... niemożliwa? 

40. Różyczka [DVD] / scenariusz Maciej Karpiński, Jan Kidawa-Błoński ; reżyseria Jan Kidawa-Błoński. - Warszawa 

: Monolith Films, 2010. DVD 2883 
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Znany pisarz przeżywa romans z dużo młodszą od siebie, piękną kobietą. Wbrew wywołującej oburzenie środowiska 

różnicy wieku, wykształcenia i pozycji intelektualista poślubia atrakcyjną „dziewczynę znikąd”. Zaślepiony uczuciem 

nie podejrzewa, że ich kontrowersyjny związek może nie być kwestią przypadku. Nie wie, że jego partnerka                       

od dawna spotyka się po kryjomu z innym mężczyzną, z którym łączy ją nie tylko silna namiętność, ale i groźna 

intryga. Zaangażowana w niemoralny układ z agentem, przekazuje mu informacje mające służyć kompromitacji 

pisarza. Erotyczna fascynacja kochankiem stopniowo przeradza się w głębokie uczucie, choć kobieta zdaje sobie 

sprawę, że jest jedynie narzędziem w zaplanowanej akcji tajnych służb. Opowieść zainspirowana prawdziwymi 

wydarzeniami. Niebezpieczną gra uczuć między cenionym pisarzem, jego piękną młodą żoną oraz jej kochankiem, 

rozgrywająca się w burzliwych latach 60-tych. 

41. Służące [DVD] = The Help / scenariusz i reżyseria Tate Taylor ; na podstawie powieści Kathryn Stockett. - 

Warszawa : CD Projekt, 2012. DVD 2103 

Opowieść o potędze odwagi i nadziei, dzięki którym wszystko staje się możliwe. Akcja filmu toczy się w latach 60.             

XX w. na amerykańskim Południu. Skeeter, początkująca dziennikarka, niespodziewanie wywraca do góry nogami 

życie swoich przyjaciół i mieszkańców rodzinnego miasteczka, gdy postanawia przeprowadzić wywiad                                      

z czarnoskórymi służącymi najzamożniejszych rodzin w okolicy. Dzięki uporowi i empatii Skeeter szykanowane 

kobiety odważą się walczyć o godność. Wspólnie napisana powieść zaburzy małomiasteczkowy spokój i będzie 

krokiem na drodze do zmian, a między uczestniczkami projektu zrodzi się niezwykła przyjaźń... 

42. Snajper [DVD] = American sniper / scenariusz Jason Hall ; na podstawie książki Chrisa Kyle'a, Jamesa Defelice, 

Scotta McEwena ; reżyseria Clint Eastwood. - Warszawa : Galapagos, 2015. DVD 2562 

Jako wysłany do Iraku członek elitarnej jednostki Navy SEALs Chris Kyle ma tylko jedną misję - chronić swoich 

towarzyszy broni. Swoją precyzją ratuje niezliczoną ilość żołnierzy na polu bitwy. W miarę jak opowieści o jego 

czynach rozpowszechniają się, zyskuje sobie miano "legendy". Reputacja Kyle'a rośnie także za liniami wroga. 

Powstańcy uznają snajpera za ważny cel i wyznaczają nagrodę za jego głowę. Największym wyzwaniem w życiu Chrisa 

jest jednak pozostanie mężem i ojcem dla rodziny, od której dzieli go pół świata. Pomimo niebezpieczeństw i rozłąki                                                   

z bliskimi, Chris odbywa cztery zmiany w Iraku. Jednak po powrocie do żony Tayi i dzieci zdaje sobie sprawę, że nie 

pozostawi wojny za sobą. 

43. Snowden [DVD] / scenariusz Kieran Fitzgerald, Oliver Stone ; reżyseria Oliver Stone. - Warszawa : M2 Films : 

Orle Pióro, 2017. DVD 3127 

Pracujący dla służb specjalnych Edward Snowden decyduje się ujawnić ściśle tajne informacje dotyczące nielegalnego 

podsłuchiwania przez rząd Stanów Zjednoczonych milionów ludzi na całym świecie. Wypowiada wojnę 

najpotężniejszym. Niespotykany dotąd wyciek kompromitujących danych w historii USA stawia na nogi wszystkie 

służby. Zaczyna się wyścig z czasem. Amerykański rząd ma tylko jeden cel - złapać Snowdena. 

44. Timbuktu [DVD] / scenariusz Abderrahmane Sissako, Kessen Tall ; reżyseria Abderrahmane Sissako. - 

Warszawa : Aurora Films : Polityka, 2015. DVD 3158 

Akcja filmu dzieje się w tytułowym mieście w Mali, nad rzeką Niger, w którym władze przejęli dżihadyści i narzucają 

mieszkańcom islamistyczny reżim. Nie wolno palić papierosów, tańczyć, śpiewać, ani słuchać muzyki. Zakazana jest 

nawet piłka nożna. Najbardziej poszkodowane są jednak kobiety, które zostają niemal całkowicie wyłączone z życia 

społecznego i narzuca się im przestrzeganie absurdalnych nakazów. Kisane i jego rodzina jako nieliczni zostali 

oszczędzeni z chaosu zaprowadzonego przez nową władzę. Sytuacja zmienia się jednak drastycznie, kiedy mężczyzna 

nieumyślnie zabija sąsiada. Teraz musi stawić czoła konsekwencjom, które wyciągną od niego przedstawiciele 

nowego reżimu. 

45. Underground [DVD] / scenariusz Emir Kusturica, Dusan Kovacevic ; reżyseria Emir Kusturica. - Warszawa : 

Best Film, dystr. 2004. DVD 78 

Próba zbilansowania historii Jugosławii od czasów II wojny światowej po rok 1991, kiedy wybuchają walki w Słowenii 

i komunistyczna Jugosławia przestaje istnieć. Niezwykłe dzieje małej społeczności, która chroni się przed 
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niebezpieczeństwami wojny w podziemiach i produkuje tam broń dla partyzantów. Marko, który jest łącznikiem 

pomiędzy dwoma światami, świetnie się czuje w tej roli. Do tego stopnia, że kiedy wojna się kończy nie informuje                  

o tym mieszkańców podziemia. Dopiero po pięćdziesięciu latach udaje im się wyjść na wolność, gdzie, jak się okazuje, 

wojna trwa nadal. 

46. Urodzony 4 lipca [DVD] = Born on the Fourth of July / scenariusz Oliver Stone, Ron Kovic ; reżyseria Oliver 

Stone. - Warszawa : TiM Film Studio, [2005]. DVD 1389 

Adaptacja autobiografii weterana wojny w Wietnamie Rona Kovica. Sparaliżowany podczas wojny wietnamskiej Ron 

nabiera antywojennego nastawienia i staje się politycznym aktywistą praw człowieka po tym, jak poczuł się 

zdradzony przez państwo. 

47. Wałęsa. Człowiek z nadziei [DVD] / scenariusz Janusz Głowacki ; reżyseria Andrzej Wajda. - Warszawa : 

Edipresse Polska, [2014]. DVD 2371 

Historia Lecha Wałęsy, który razem z "Solidarnością" walczył o Polskę wolną od komunizmu. 

48. Wszystko co kocham [DVD] / scenariusz i reżyseria Jacek Borcuch. - Warszawa : TiM Film Studio, [2012]. DVD 

2025 

Piękna wiosna 1981 roku w Polsce. W nadmorskim miasteczku 18-letni Janek, syn oficera marynarki wojennej, 

zakłada zespół punkrockowy, by głośno krzyczeć o rzeczach dla niego najważniejszych. Jego życie wypełnia muzyka                

i pierwsza wielka miłość - Basia, nic jednak nie jest trwałe. "Solidarność" walczy o wolność i demokrację, w kraju 

narasta napięcie. Komuniści potajemnie szykują stan wojenny. Bunt młodości w czasie politycznej zawieruchy może 

stać się zarzewiem tragedii. Gwałtowny konflikt z komisarzem stanu wojennego i śmierć bliskiej osoby zmienią w 

świecie Janka wszystko. 

49. Zezowate szczęście [DVD] / scenariusz Jerzy Stefan Stawiński ; na podstawie własnej powieści ; reżyseria 

Andrzej Munk. - Warszawa : Wydawnictwo Bauer : Best Film, 2010. DVD 2614 

Jan Piszczyk od wczesnej młodości starał się jak najlepiej dopasować do aktualnej tendencji społecznej i politycznej. 

Przed wojną zapisał się do harcerstwa. Niestety, mimo usilnych starań, skompromitował się podczas defilady. 

Niezrażony niepowodzeniem zapragnął zostać korporantem, lecz podczas antysemickich zajść na uniwersytecie 

wzięto go za Żyda. Podczas wojny założył upragniony mundur podchorążego, ale trafił do oflagu. Wreszcie wraz                   

z  nastaniem PRL-u wydawało się, że los się do niego uśmiechnął. Nie na długo. 

50. Zgoda [DVD] / scenariusz Małgorzata Sobieszczańska ; reżyseria Maciej Sobieszczański. - Warszawa : Kino 

Świat : 2018. DVD 3452 

Jest rok 1945. Właśnie kończy się wojna. W Świętochłowicach na Śląsku organy bezpieczeństwa tworzą obóz pracy 

dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Pod pretekstem ukarania zdrajców narodu polskiego, UB dokonuje czystek wśród 

„niechętnych komunistycznej władzy”. Do pracy w obozie zgłasza się młody chłopak Franek. Próbuje ocalić Annę,                

w której jest zakochany. Nie wie, że wśród osadzonych znalazł się Erwin, Niemiec, jego przyjaciel sprzed wojny, który 

od dawna skrycie kocha się w dziewczynie… Franek dołącza do komunistów, naiwnie licząc, że uda mu się oszukać 

system. Już pierwsze dni pracy w obozie odzierają go ze złudzeń. A z czasem przekonuje się, że aby ocalić swoją 

ukochaną, będzie musiał poświęcić wszystko... 

51. Żelazna dama [DVD] = The Iron Lady / scenariusz Abi Morgan ; reżyseria Phyllida Lloyd. - Warszawa : Best 

Film : Wydawnictwo Bauer, 2013. DVD 2951 

Margaret Thatcher jest zmęczoną życiem kobietą, dręczoną marami przeszłości. Była premier Wielkiej Brytanii 

rozmawia z nieżyjącym mężem i wspomina błyskotliwą karierę polityczną. 

 

ZAPRASZAMY!!! 


