
NOWOŚCI 2020 
(kwiecień-czerwiec) 

Filmy fabularne 

 

Pod ciemnymi gwiazdami/ reż. i scen. Michael Pearce. 

Dramat filmowy. Kryminał. Thriller. Czas trwania: 1 godz. 42 

min.  

 

DVD 7203  

 
Angielski dramat filmowy przedstawiający psychologiczny obraz młodej 

dziewczyny imieniem Moll, której matka preferuje autorytarne 

wychowanie. Szanse na uwolnienie się spod władzy apodyktycznej             

i kontrolującej matki przynosi dziewczynie chłopak o imieniu Pascal. 

Wkrótce jednak okazuje się, że dziewczyna zakochuje się w chłopaku, 

który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia kobiet w małej, 

nadmorskiej miejscowości. 



Bracia Sisters / reż. Jacques Audiard. Adaptacja filmowa. 

Komedia. Western. Czas trwania: 2 godz.   

 

DVD 7215 

 
Film jest adaptacją filmową powieści Patricka deWitta "The Sisters 

Brothers". Audiard przestawia zabawną i wzruszającą opowieść                

o zawiłej braterskiej miłości. Reżyser znajduje właściwe proporcje między 

epickim kinem przygodowym, a intymnym portretem skomplikowanej 

emocjonalnie relacji tytułowych braci.  

Prywatna wojna / reż. Matthew Heineman. Film Biograficzny. 

Film wojenny. Dramat filmowy. Adaptacja filmowa. Czas 

trwania; 1 godz. 46 min.  

 

DVD 7199  

 
Film biograficzny przedstawiający pracę amerykańskiej korespondentki 

wojennej Marie Colvin zrealizowany został na podstawie artykułu pt. 

"Marie Colvin’s Private War" Marie Brenner. Marie Colvin pracuje              

w brytyjskim ''Sunday Timesa'' relacjonując konflikty zbrojne z różnych  

zakątków świata. Kiedy wybucha wojna domowa w Syrii, wraz ze znanym 

fotografem wojennym Paulem Conroyem wyjeżdża do obleganego miasta 

Homs, w zachodniej Syrii, aby pokazać światu zbrodnie, których dopuścił 

się reżim Baszszara al-Asada na ludności cywilnej.  

 

Głowa rodziny / reż. Mark Williams. Dramat filmowy. Czas 

trwania: 1 godz. 46 min. 

 

DVD 7210 

 
Amerykańsko-kanadyjski dramat przedstawia obraz mężczyzny, który 

stara się o stanowisko w renomowanej agencji HR. Kiedy jego szef ubiega 

się o emeryturę  Dan zrobi wszystko, aby uzyskać upragniony awans. Dan 

próbuje przekonać szefa o swoich kompetencjach i niezawodności            

w działaniu. Wkrótce jednak dowiaduje się, że jego 10-letniego syn Ryan 

jest śmiertelnie chory.  

https://www.filmweb.pl/person/Jacques+Audiard-58313


 

 

Vox Lux / reż. i scen. Brady Corbet. Dramat filmowy. Film 

muzyczny. Czas trwania: 1 godz. 50 min.  

 

DVD 7197 

 
Główną bohaterką „Vox Lux” jest Celeste, którą poznajemy w pierwszej 

połowie filmu jako nastolatkę. Kiedy Celeste bierze udział w zajęciach                   

z muzyki do szkoły wpada terrorysta  zabijający nauczycielkę i strzelający 

do młodzieży. Celeste cudem uchodzi z życiem. Dziewczyna przeżywa 

głęboką traumę. Podczas pobytu w szpitalu Celeste razem z siostrą 

zaczynają  pisać  piosenkę, która pomogłaby im poradzić sobie z tragedią. 

Jakiś czas później Celeste wykonuje tę piosenkę podczas ceremonii 

pogrzebowej ofiar terrorysty. Obecne na miejscu kamery telewizyjne 

filmują jej wykonanie, a piosenka bardzo szybko zyskuje popularność              

i staje się hymnem nie tylko ofiar ale i całej Ameryki. Jest to decydujący 

moment dla Celeste, aby zyskać popularność i rozpocząć wielką karierę. 

 



Brexit : dzika wojna / reż. Haynes Toby. Dramat filmowy. 

Film biograficzny. Czas trwania: 1 godz. 30 min. 
 

DVD 7207 

„Brexit : dzika wojna” to film inspirowany książką pt. „+” Tima Jamesa 

Shipmana, brytyjskiego dziennikarza, redaktora politycznego brytyjskiej 

gazety „The Sunday Times”. Film pokazuje kampanię brexitową                           

z perspektywy  obozu opowiadającego się za wyjściem oraz pozostaniem 

Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. „Brexit” wprowadza widza w tajniki 

nowoczesnych technik prowadzenia kampanii opartych na wykorzysty-

waniu danych, które przyczyniły się do podjęcia jednej z najbardziej 

nieoczekiwanych i kontrowersyjnych decyzji we współczesnej historii 

politycznej. Główną rolę w filmie odgrywają postaci kontrowersyjne, które 

stoją za Brexitem. Jest to m.in. Dominic Cummings, szef kampanii 

zwolenników wyjścia z Unii Europejskiej.    

Projekt Koliber / scen. i reż. Kim Nguyen. Film fabularny. 

Thriller. Czas trwania: 1 godz. 46 min. 

 

DVD 7196 

 
Vincent i Anton, dwaj młodzi, bardzo inteligentni informatycy z Nowego 

Jorku nie chcą pracować dłużej u Evy Torres, bezdusznej królowej 

finansjery. Postanawiają przekopać się w prostej linii przez pół terytorium 

Stanów Zjednoczonych – od New Jersey do serwerów giełdy w Kansas. 

Podejmują decyzję, aby poprowadzić pod ziemią ponad 2000-kilometrowy 

tunel z kablem światłowodowym. To pozwoli im zyskać kilka milisekund 

przewagi w cyfrowym handlu. Stawiają wszystko na jedną kartę. 

 

Serce nie sługa / reż. Filip Zylber. Film fabularny. Komedia 

romantyczna. Czas trwania: 1 godz. 30 min.  

 
DVD 7209 



„Serce nie sługa” to film o poszukiwaniu miłości oraz zabawne                   

i przejmujące spojrzenie na współczesne związki. Związki ludzi, którzy 

przestali wierzyć w miłość, choć w głębi duszy, właśnie na taką prawdziwą 

miłość czekają. Daria i Filip, główni bohaterowie filmu znają się od lat. Filip 

uwodzi kolejne partnerki, nie mogąc odnaleźć tej jedynej. Daria czeka na 

księcia z bajki. Oboje postanawiają coś zmienić. Ponieważ oboje marzą      

o dziecku pojawia się pomysł na wspólne rodzicielstwo. W chwili, gdy ich 

życie nabiera zupełnie nowego smaku, los pokrzyżuje ich plany. 

Nowy początek / reż. Denis Villeneuve. Adaptacja filmowa. 

Dramat filmowy. Science fiction. Czas trwania: 1 godz. 52 

min.   

 

DVD 7201 
 

Ekranizacja głośnego opowiadania Teda Chianga to kameralny 

dreszczowiec science fiction. Większość akcji rozgrywa się w kilku 

pomieszczeniach, a Louise Banks,  główna bohaterka obcuje ze zjawiskami 

pozazmysłowymi. Louise Banks jest specjalistką w dziedzinie lingwistyki. 

Amerykańska armia prosi ją o pomoc w nawiązaniu kontaktu z obcymi 

istotami.  

W rytmie Kuby / reż. T. G. Herrington, Danny Clinch.  Film 

dokumentalny. Historyczny. Film muzyczny 1 godz. 20 min. 

 
DVD 7205 

 „W rytmie Kuby” opowiada historię słynnego nowoorleańskiego zespołu 

jazzowego „Preservation Hall Jazz Band”, który odtwarza swoje muzyczne 

korzenie.  Zespół przemierza Kubę w poszukiwaniu rodzimej muzyki, która 

przyczyniła się do powstania jazzu w Nowym Orleanie.  

https://www.filmweb.pl/person/Ted+Chiang-2171847


 

 

Nienawiść, którą dajesz / reż. George Tillman Jr. Dramat 

filmowy. Adaptacja filmowa. Kryminał. Czas trwania: 2 godz. 

8 min. 

 

DVD 7183 

Szesnastoletnia Starr Carter wychowuje się w dzielnicy zamieszkałej przez 

Afroamerykanów, w stanie Georgia. Uczęszcza do prywatnego liceum dla 

zamożnej młodzieży, ponieważ jej rodzicom zależy na wykształceniu córki 

i poszerzeniu perspektyw na przyszłość. Bohaterka dusi się pod ciężarem 

podwójnej tożsamości, nie może się odnaleźć ani w jednym, ani w drugim 

środowisku. Niewinna przejażdżka samochodem z przyjacielem                 

z dzieciństwa ma przywrócić dawne chwile szczęścia. Tymczasem 

przekształca się ona w dramat, kiedy na jej oczach chłopak zostaje 

postrzelony przez białego policjanta i umiera na jej oczach.  

 

 

 



W deszczowy dzień w Nowym Jorku / reż. i scen. Woody 

Allen. Film fabularny. Komedia. Czas trwania: 1 godz. 28 min. 

 
DVD 7186 

Amerykańska komedia w reżyserii Wood’ego Allena. Para studentów 

przyjeżdża na jeden dzień do Nowego Jorku. Ona ma przeprowadzić 

wywiad ze znanym reżyserem. On chce zorganizować dla niej 

romantyczny wieczór. Los sprawia jednak, że ścieżki bohaterów rozchodzą 

się, a każde z nich spotyka na swojej drodze innych ludzi.  

 

 

 

Kamper / reż. Łukasz Grzegorzek. Film fabularny. Komedio-

dramat. Czas trwania: 1 godz. 25 min. 

 

DVD 7189 

 
Zakochana w sobie niegdyś do szaleństwa para trzydziestolatków musi 

zdecydować czy resztę życia spędzą razem. Maria jest ambitną, pracowitą 

i zdolną kobietą, lubi gotowanie i poświęca się swojej pasji. Kamper jest 



wiecznym chłopcem, który pracuje jako tester gier komputerowych                       

i bardzo ceni sobie życie bez większych zobowiązań. Kiedy w życiu Marii 

pojawia się dojrzały mężczyzna, zacznie zastanawiać się, czy pociąga ją 

jeszcze beztroski urok jej męża.  

 

Anna / reż. i scen. Luc Besson. Film akcji. Thriller. Czas 

trwania: 1 godz. 54 min. 

 

DVD 7191 

„Anna" to francuski thriller z 2019 roku wyreżyserowany przez mistrza 

gatunku Luca Bessona. Główną bohaterką filmu akcji jest Anna Poliatova,  

dziewczyna pracująca w Paryżu jako modelka. Pod tą przykrywką ukrywa 

się jednak niebezpieczna kobieta. Niezwykłe umiejętności i siła czynią ją 

jedną z najbardziej niebezpiecznych zabójczyń.   

Filmy dokumentalne 

 



Lądowanie na księżycu / prod. Billie Shepherd, Laura Nash.  

Film dokumentalny. Czas trwania: 1 godz. 30 min.  

DVD 7146 

Lądowanie na księżycu to angielski dokument opowiadający o niezwykłym 

momencie w dziejach ludzkości, kiedy Neil Alden Armstrong, amerykański 

astronauta, dowódca misji Apollo 11, 21 lipca 1969 r. jako pierwszy 

człowiek stanął na Księżycu. Dokument ilustruje niezwykle trudny manewr 

lądowania.  

Kto napisze naszą historię / reż. i scen. Roberta Grossman. 

Adaptacja filmowa. Film dokumentalny. Czas trwania: 1 godz. 

32 min.  

DVD 7142 

„Kto napisze naszą historię” w reżyserii Roberty Grossman to 

fabularyzowany film dokumentalny o podziemnym Archiwum Getta 

Warszawskiego, które powstało w 1940 r. z inicjatywy Emanuela 

Ringelbluma. Archiwum zajmowało się dokumentowaniem życia w getcie 

warszawskim. Jest ono unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących 

jedno z najważniejszych świadectw o zagładzie polskich Żydów. Film 

powstał na podstawie książki Samuela D. Kassowa "Who Will Write Our 

History? Rediscovering a Hidden Archive From the Warsaw Ghetto".  

 

Pavarotti / reż. Ron Howard. Film dokumentalny. Film 

biograficzny. Film muzyczny. Czas trwania: 1 godz. 54 min.  

DVD 7165 

Poruszająca historia Luciano Pavarottiego, włoskiego śpiewaka operowego, 

prawdziwej gwiazdy rocka w operowym wydaniu. Film zawiera nagrania 

niezapomnianych występów, w tym fragmenty z koncertu Trzech Tenorów 

oraz niepublikowane wcześniej materiały archiwalne. Na film składają się 

również wypowiedzi najbliższych Pavarottiego, drugiej żony - Nicoletty,    

a także Jose Carrerasa, Placido Domingo i frontmana U2 Bono.  



Maksymiuk. Koncert na dwoje / reż. Tomasz Drozdowicz. 

Film dokumentalny. Film biograficzny. Czas trwania: 1 godz. 

15 min.  

DVD 7145 

Dokument w reżyserii Tomasza Drozdowicza ilustruje postać Jerzego 

Maksymiuka, dyrygenta, pianisty i kompozytora, oraz absolutnego mistrza 

na scenie, a równocześnie zagubionego w prozaiczności człowieka, którego 

na co dzień wspiera jego żona, Ewa. Za charyzmatycznym Jerzym 

Maksymiukiem stoi jego żona, która organizuje jego codzienne życie, 

inspiruje do pracy i zapewnia psychiczne wsparcie.  

Bajki dla dzieci 

 

Timothy idzie do szkoły : pierwszy dzień w szkole / reż. Gary 

Hurst. Adaptacja filmowa. Film animowany. Czas trwania:              

2 godz. 24 min.   

 

DVD 7140 

 



Amerykańsko-kanadyjski  serial   animowany  na  podstawie  książek 

Rosemary Wells opowiada o małym szopie imieniem Timothy, który 

rozpoczyna swoją naukę w zerówce. Film przeznaczony jest dla dzieci                

w wieku od 6 do 8 lat. Film zawiera: Pierwszy dzień w szkole; Yoko;  

O Fritzu; Bieg z przeszkodami; Mała zmiana; Nieśmiały Charles; Nie zgub 

tego, Lilly; Chory Frank; Malowanie po kolei; Nocowanie; Muzyczne 

drzewo; Projekt grupowy. 

 

Plastusiowy pamiętnik / scen. i reż. Zofia Ołdak. Adaptacja 

filmowa. Film animowany. Czas trwania: 1 godz. 10 min. 

 

DVD 7158 

 
„Plastusiowy pamiętnik” to film na podstawie książki Marii Kownackiej. 

Film opowiada o Plastusiu, ludziku z plasteliny, który został ulepiony przez 

Tosię, dziewczynkę uczęszczającą do pierwszej klasy. Plastuś zapisuje 

wszystkie wydarzenia związane z nim i jego przyjaciółmi z piórnika Tosi.  

 

 
 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Pierwszy+dzie%C5%84+w+szkole%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Yoko%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22O+Fritzu%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Bieg+z+przeszkodami%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Ma%C5%82a+zmiana%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Nie%C5%9Bmia%C5%82y+Charles%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Nie+zgub+tego%2C+Lilly%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Nie+zgub+tego%2C+Lilly%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Chory+Frank%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Malowanie+po+kolei%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Nocowanie%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Muzyczne+drzewo%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Muzyczne+drzewo%22&index=10
https://opac.pbw.bielsko.pl/integro/search/description?q=%22Projekt+grupowy%22&index=10


Little People = Mali odkrywcy. Samolubna ośmiornica / reż. 

serii Greg Richardson. Film animowany. Czas trwania: 1 godz. 

20 min.  

 

DVD 7072 

 
Świat "Małych odkrywców" to animowany serial filmowy dla dzieci w wieku 

do ośmiu lat. W każdym odcinku bohaterowie podróżują tam, gdzie 

poprowadzi ich wyobraźnia. „Mali odkrywcy. Samolubna ośmiornica” 

zawiera: Samolubna ośmiornica; Występ jednego nie wart niczego; 

Słuchanie skarbu; Szef wszystkich szefów; Nie rób drugiemu co Tobie 

niemiłe; W robieniu błędów nie ma nic złego; Przyjaźń ma dwa końce.  

 

Dinopociąg : duzi i mali / twórca Craig Bartlett. Film 

animowany. Czas trwania: 1 godz. 10 min. 

 

DVD 7064 

 
Amerykański film animowany przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 3 do 

8 lat przedstawia fascynujący, prehistoryczny świat dinozaurów. Film 

zabiera dzieci w niezapomnianą podróż w czasie i przestrzeni po świecie 

pełnym dżungli, bagien, oceanów i aktywnych wulkanów.  „Dinopociąg : 

duzi i mali” zawiera: Tajemnicze pióro; Kłopoty z kryzą; Duzi i mali; 

Zabawy z Anią; Zbroja Ankylozaura; Biwak. 

 

Sekretne życie zwierzaków domowych 2 / reż. Chris Renaud. 

Film animowany. Film przygodowy. Komedia. Czas trwania:    

1 godz. 22 min.   

 

DVD 7112 

 
Amerykański film animowany dla dzieci i młodzieży podobnie jak             

w pierwszej części zabiera widzów w świat dwóch psiaków Maxa i Duke,  

którzy nabywają nowych życiowych doświadczeń.  

 

 
Wydział Zbiorów Audiowizualnych 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

w Bielsku-Białej 


