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o Siedem sakramentów świętych [Film]
Siedem filmów dydaktycznych (każdy dotyczy jednego z sakramentów)
pomyślanych jako pomoc katechetyczna. Autorzy w każdym z nich
w obrazowy sposób starają się wyjaśnić istotę sakramentu, przybliżyć
jego historię, odpowiedzieć na nurtujące młodzież pytania, przytoczyć
świadectwo nierzadko osób doskonale znanych i takich, z którymi
utożsamia się młodzież (m.in. muzyków Jacka Zielińskiego i Jan
Budziaszka ze Skaldów, Jacka Dewódzkiego, aktora Piotra Cyrwusa,
reżysera Krzysztofa Zanussiego). Starali się także zadbać, by forma
prezentacji była przystępna, a temat zrozumiały dla młodych ludzi.
Zamysłem autorów i wydawcy nie była chęć zastąpienia katechezy na
temat sakramentów świętych emisją filmów. Płyta – co szczególnie
wymaga podkreślenia – ma funkcję pomocniczą. Czas każdego z filmów
nie przekracza 20 min., by podczas katechezy zostało wystarczająco
dużo czasu na poprowadzenie zajęć, wyjaśnienia, dyskusję.
Dodatkowym atutem filmów jest wspaniała muzyka z przesłaniem
chrześcijańskim, m.in. Jacka Dewódzkiego.
Płyta zawiera: 1. Chrzest (17 min.); 2. Bierzmowanie (ok. 14 min.);
3. Eucharystia (16 min.); 4. Sakrament pokuty (16 min.);
5. Namaszczenie chorych (15 min.); 6. Kapłaństwo (ok. 13 min.);
7. Małżeństwo (ok. 17 min.). Nr inw. 669DVD
o Dekalog – Przykazania Boże [Film]
Znakomita pomoc w katechezie z młodzieżą! Zbiór 10 filmów
dydaktycznych – każdy z nich dotyczy konkretnego przykazania
Dekalogu – pomyślanych jako pomoc katechetyczna. Filmy oparte są na
książce ks. prof. Edwarda Stańka „W trosce o sumienie”. Wędrujący
młody człowiek opowiada o zasadniczych prawdach związanych
z przykazaniami. W wędrówce towarzyszą mu m.in.: Jan Budziaszek
ze Skaldów, Jacek Dewódzki, były wokalista Dżemu, aktorzy Anna
Dymna, Piotr Cyrwus (m.in. Klan) i Marcin Kobierski, a także o. Leon
Knabit, Eleni, Violetta Brzezińska (laureatka „Szansy na sukces”)
i Krzysztof Zaleski (laureat „Idola”), bracia Cugowscy z Budki Suflera,
Darek Malejonek, Robert Friedrich, Magda Anioł, ks. Arkadiusz Nowak.
Swoimi świadectwami dzielą się mieszkańcy domów pomocy
społecznej, więźniowie, byli narkomani i alkoholicy. Atutem filmów jest
znakomita reportażowa reżyseria, dynamizm, porzucenie tonu
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moralizatorskiego na rzecz prostej, dostosowanej do młodzieżowego
odbiorcy formy komunikatu. Dodajmy do tego znakomitą muzykę
o przesłaniu chrześcijańskim takich zespołów jak 40 i 30/70, Anastasis,
Metanoia, Ewident... Filmy znakomicie spełniają rolę pomocniczą
w katechezie. Mogą się stać zaczynem dyskusji i dalszego procesu
edukacyjnego na lekcji religii.
Płyta 1 zawiera: 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
(20 min.); 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno
(20 min.); 3. Pamiętaj, abyś dzień święty świecił (17 min.); 4. Czcij ojca
swego i matkę swoją (20 min.); 5. Nie zabijaj (19 min.). Nr inw. 670DVD
Płyta 2 zawiera: 6. Nie cudzołóż (19 min.); 7. Nie kradnij (19 min.);
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
(15 min.); 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która
jego jest (15 min.); 10. Przykazanie miłości (20 min.). Nr inw. 671DVD
o Postaw na Jezusa
Pakiet dwóch filmów stanowiących pomoc multimedialną dla
katechetów i uczniów szkól gimnazjalnych. Na płytach znajdują się
konspekty do prowadzenia katechezy z wykorzystaniem filmu. Pomysł
cyklu: ks. Łukasz Piórkowski, ks. Zygmunt Kosowski
 A jak ambicja [Film]
Film może być wykorzystany podczas lekcji, której celem jest m.in.
rozwijanie w uczniach ambicji dotyczących relacji z Bogiem
i zachęcenie ich do podejmowania prób nawiązywania z nim coraz
mocniejszej więzi. Czas: ok. 20 min. Nr inw. 382DVD
 B jak Bóg [Film]
Film może być wykorzystany podczas lekcji, której celem jest m.in.
poznanie przez uczniów racjonalnych odpowiedzi na najczęstsze
„argumenty” przeciwników istnienia Boga. Czas: ok. 20 min. Nr inw.
383DVD
o Biblia: początki świata cz. 1 [Film]
Film ukazuje pradzieje ludzkości od stworzenia świata do historii Noego
i potopu. Stanowi wierną ekranizację Księgi Rodzaju (rozdz. 1-9) na
podstawie Biblii Tysiąclecia. Czas: 84 min. Nr inw. 439AF
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o Biblia: początki świata cz. 2 [Film]
Film ukazuje pradzieje ludzkości od budowy Wieży Babel po historię
patriarchy Abrahama. Stanowi wierną ekranizację Księgi Rodzaju
(rozdz. 10-22) na podstawie Biblii Tysiąclecia. Czas: 86 min. Nr inw.
440AF
o Eutanazja (nie) godna śmierć [Film]
Film odpowiada na szereg pytań, m. in.: co oznacza i czym jest
eutanazja? Czas: 24 min. Nr inw. 343DVD
o Młot i kowadło rekolekcje w duchu ks. Bosko [Film]
"Młot i kowadło" to rekolekcje wygłoszone dla gimnazjalistów. Pomoc
katechetyczna dla osób przygotowujących młodzież do sakramentu
bierzmowania.
Płyta zawiera konferencje: 1. O miłości (28 min.); 2. O grzechu
(26 min.); 3. O nawróceniu (32 min.); 4. O Kościele (25 min.). Nr inw.
480DVD
o Podarowane życie [Film]
Film podejmuje problematykę transplantologii i przekazywania
narządów do przeszczepu. Do filmu dołączony jest list papieża Jana
Pawła II skierowany do uczestników Kongresu Towarzystwa
Transplantologicznego w interpretacji Tadeusza Malaka. Czas: ok. 25
min. Nr inw. 260DVD
o Kara śmierci [Film]
Kara śmierci zawsze miała zwolenników i przeciwników, film
jednoznacznie opowiada się po stronie przeciwników stosowania kary
śmierci. Czas: ok. 24 min. Nr inw. 259DVD
o Hospicjum [Film]
Idea opieki hospicyjnej, wartość wolontariatu. Czas: ok. 24 min. Nr inw.
316DVD
o Diabeł [Film]
W filmie wykorzystano fragm. programu TVP z cyklu "Fronda" "Diabeł" oraz "Satanizm" prowadzone przez Jana Pospieszalskiego. Film
zrealizowany w Polsce i USA. Osoby mające osobiste doświadczenie
kontaktu z demonem - te wyznające satanizm, jak i te, wypędzające
duchy i zajmujące się demonologią odpowiadają na pytania: 1. Czy
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diabeł naprawdę istnieje?; 2. Co to znaczy "być opętanym"?; 3. Czy żyją
wśród nas ludzie, którzy oddali swe życie szatanowi. Czas: 23 min.
Nr inw. 478DVD
o Homoseksualizm [Film]
Film zrealizowany w Holandii i Niemczech. Czy homoseksualizm jest
zachowaniem normalnym? Czy da się leczyć? Czy pomocą może być
wiara? Na te pytania odpowiadają byli homoseksualiści, psychiatrzy
oraz psycholodzy. Prowadzenie Jan Pospieszalski. Czas: ok. 19 min.
Nr inw. 59AF
o Aborcja [Film]
Film zrealizowany w Austrii, Niemczech, Serbii i Polsce. Czy aborcja jest
zwykłym zabiegiem chirurgicznym, czy też jest ona zabiciem żywego
człowieka? Na te pytania odpowiadają kobiety, ginekolodzy, terapeuci
oraz osoby duchowne. Prowadzenie Jan Pospieszalski. Czas: ok. 16 min.
Nr inw. 60AF
o Nawrócenie [Film]
Czy jest możliwe, żeby ktoś powołując się na głos Boga radykalnie
i natychmiastowo zapragnął zmiany dotychczasowego życia? W filmie
o swoim nawróceniu mówią muzycy rockowi: Tomek "Budzy"
Budzyński, Robert "Litza" Friedrich, Darek "Maleo" Malejonek i Piotr
"Stopa" Żyżlewicz. Prowadzenie Jan Pospieszalski. Czas: ok. 21 min.
Nr inw. 61AF
o W objęciach sekty [Film]
Film przedstawia prawdziwą historię młodej zdolnej dziewczyny, która
trafiła do organizacji Misji Czaitanii w wieku szesnastu lat. Anna
mieszkała w ośrodku pięć lat. Opowiada jak sekta przejęła kontrolę nad
jej życiem, pozbawiając ją przy tym ludzkiej godności. Jej wstrząsająca
historia jest ostrzeżeniem dla wielu młodych ludzi poszukujących
własnej drogi życiowej. Na płycie wykład koordynatora Śląskiego
Centrum Informacji o Sektach Dariusza Pietrka. Czas: film 25 min.,
zdaniem specjalisty 15 min. Nr inw. 272DVD
o Bezpieczna miłość [Film]
Film pokazuje, że bycie nastolatkiem nie jest dobrym okresem na
planowanie rodziny, ponieważ rodzicielstwo powinno być czymś
pięknym, zaplanowanym i bezpiecznym. Filmy zalecane są do pokazów
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edukacyjnych, a skierowane do nauczycieli i pedagogów
z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach dla młodzieży w wieku
od 12 do 19 lat oraz rodziców i katechetów.
Płyta zawiera: 1. Bezpieczna miłość (18 min.); 2. Licencja na bezpieczną
miłość (20 min.). Nr inw. 345DVD
o Spisane na kamiennych tablicach [Film]
10 programów telewizyjnych, inspirujących do przemyśleń i dyskusji
nad problemami wiary i jej potrzeby, a także zasad moralnych,
wynikających z religii, jak również z etyki laickiej. Prowadzący program:
ks. Mateusz Matuszewski i etyk Tomasz Merta dyskutują na temat
funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, w kontekście
takich problemów jak: ochrona zdrowia i życia, kodeks współżycia
seksualnego, wolność i niezależność, miłość do ludzi oraz
poszanowanie dla zwierząt i całej natury, szacunek dla wyznawców
innych religii, zachowanie godności życia i śmierci. Zagrożenia ze strony
sekt. Problem wiary i religii w rozwoju cywilizacji.
Płyta zawiera: 1. Potrzeba wiary (ok. 15 min.); 2. W co wierzymy?
(ok. 14 min.); 3. Sacrum (ok. 16 min.); 4. Godność i szacunek
(ok. 16 min.); 5. Nie zabijaj! (ok. 14 min.); 6. Świętość i ciało (ok. 13
min.); 7. Być, mieć, dać (ok. 13 min.); 8. Prawda (ok. 14 min.);
9. Pożądanie (ok. 15 min.); 10. Miłość (ok. 15 min.). Nr inw. 467AF
o Filmowe godziny wychowawcze 1 [Film]
Filmy dotyczą problemów, z którymi młody człowiek styka się
w codziennym życiu.
Płyta zawiera: 1. Bezsilna nienawiść? (6 min.); 2. Poświęcić życie?
(ok. 8 min.); 3. Czy dobro można narzucić? (6 min.) ; 4. Radujcie się?
(ok. 7 min.). Nr inw. 395DVD
o Filmowe godziny wychowawcze 2 [Film]
Filmy dotyczą problemów, z którymi młody człowiek styka się
w codziennym życiu.
Płyta zawiera: 1. Obiecałeś (ok. 5 min.); 2. Czcij ojca swego i matkę
swoją (4 min.); 3. Nie zabijaj (5 min.); 4 Miłość (4 min.). Nr inw.
597DVD
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o Faustyna [Film]
Filmowa opowieść o polskiej mistyczce, siostrze zakonnej, św. Marii
Faustynie Kowalskiej. Młodej i wrażliwej Faustynie objawia się
Chrystus. Święta spotyka się z niezrozumieniem otoczenia. Czas:
74 min. Nr inw. 577DVD
o Franciszek [Film]
Film o życiu świętego Franciszka z Asyżu. 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. Czas: ok. 120 min. Nr inw.
209DVD
o Brat papieża [Film]
Film jest poświęcony Edmundowi – zmarłemu w powszechnej opinii
świętości – starszemu bratu Karola Wojtyły. To poruszająca opowieść
o człowieku, który z pełnym oddaniem służąc innym – jako lekarz,
poświęcił swoje życie, umierając na śmiertelną wówczas szkarlatynę,
którą zaraził się od sowich pacjentów. Życie prowadzone z pasją
służenia chorym, a zakończone w wieku zaledwie 26 lat, wywarło duży
wpływ na młodego Karola, dla którego Edmund był wielkim
autorytetem i wsparciem. Film, w konwencji fabularyzowanego
dokumentu, przybliża nam bardzo trudne lata życia rodziny Wojtyłów,
ich wojenne tułaczki, zmagania i rodzinne dramaty. Czas: 52 min.
Nr inw. 150DVD
o Gdy świat wstrzymał oddech [Film]
Płyta zawiera: 1. Uroczystość mszy świętej pogrzebowej Ojca Świętego
Jana Pawła II - 8 kwietnia 2005 (95 min.); 2. Testament Jana Pawła II
czyta Krzysztof Kolberger (22 min.); 3. Oczami dziennikarzy TVN
(12 min.); 4. Galeria zdjęć Super Expressu (3 min.). Nr inw. 363DVD
o Karol człowiek, który został papieżem [Film]
Śledzimy przejmujące losy Karola Wojtyły aż do wyboru na papieża
16 października 1978 roku. Czas: 186 min. Nr inw. 364DVD
o Karol papież, który pozostał człowiekiem [Film]
Poznajemy dzieje niezwykłego pontyfikatu, a także codzienne życie
papieża Polaka. Czas: 146 min. Nr inw. 365DVD
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o Jan Paweł II człowiek, który zmienił świat [Film]
Film dokumentujący historię życia Jana Pawła II od dzieciństwa, aż po
wybór na Stolicę Piotrową i ponad ćwierć wieku Wielkiego Pontyfikatu.
Czas: 100 min. Nr inw. 368DVD
o Nieznane życie Jana Pawła II [Film]
Płyta zawiera: 1. Tajemnica Jana Pawła II (40 min.); 2. Nieznane życie
Jana Pawła II (26 min.). Nr inw. 388DVD
o Dzień z życia mnicha [Film]
Film zaprasza do towarzyszenia tynieckim benedyktynom, poczynając
od porannej modlitwy, jutrzni, aż do kończącej dzień komplety. Podczas
wspólnej wędrówki można zobaczyć mnichów wśród zwykłych zajęć,
jak modlą się i pracują. Możemy zobaczyć miejsca ich pracy:
wydawnictwo, jednostkę gospodarczą, bibliotekę, posłuchać ich
wypowiedzi o powołaniu, modlitwie, pracy. Czas: 42 min. Nr inw.
387DVD
o A jest to wezwanie najważniejsze [Film]
Płyta zawiera: 1. A jest to wezwanie najważniejsze (film o papieskim
apelu do modlitwy z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, ukazujący
Papieża jako męża modlitwy; 31 min.); 2. Miłosierdzie Boże nadzieją dla
świata (dokument o Bożym Miłosierdziu temacie przewodnim ostatniej
pielgrzymki bł. Jana Pawła II do Polski; 43 min.); 3. Pragnę... choćby
życie złożyć w ofierze (film o św. Maksymilianie Kolbe, Rycerzu
Niepokalanej i męczenniku Auschwitz; 29 min). Nr inw. 633DVD
Wkrótce dostępne będą w naszych zbiorach:
o Wypłyń na głębię [Film]
Zbiór trzech filmów będących pomocą katechetyczną w przygotowaniu
młodzieży do sakramentu bierzmowania. Znajdziemy w nich
odniesienia do podstawowych zagadnień wiary katolickiej. Co to jest
osoba ludzka? Kim jesteśmy? Co to jest pokusa? Co to jest grzech? Za
kogo uważamy Jezusa w swoim życiu? Kim jest Duch Święty? Co to jest
Kościół? Co to jest wspólnota? Czym jest przebaczenie? Co to znaczy
być dorosłym? Na te pytania powinien znaleźć własną odpowiedź każdy
młody człowiek przystępujący do bierzmowania. Zaletą filmów jest
nowoczesna, dynamiczna kompozycja, odpowiednia dla młodego
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widza. Wypowiedzi przeplatane są współczesną muzyką religijną.
Ponadto film ukazuje i omawia najważniejsze momenty z liturgii
i obrzędu sakramentu bierzmowania.
o Kościół w godzinie próby [Film]
Seria sześciu filmów o walce z wiarą katolicką i Kościołem w Polsce
w okresie od drugiej wojny światowej do lat 80. Ich celem jest ukazanie
młodemu pokoleniu prawdy o rzeczywistości tej brutalnej walki.
Znakomita pomoc dla katechetów i nauczycieli historii, którzy powinni
przekazać uczniom wiedzę o tamtych czasach.
Tytuły filmów: Odium fidei – nienawiść do wiary, Proces kurii
krakowskiej, Spalić kościół, W obliczu cudu, Rodzina Ulmów.
Sprawiedliwi wśród narodów świata, Donos na Wojtyłę.
W pakiecie także scenariusze katechez prowadzonych na podstawie
filmów.
o Chodźmy do domu. Czym naprawdę jest małżeństwo? [Film]
Chodźmy do domu” to edukacyjny film fabularny, który ma stać się
pretekstem do refleksji i dyskusji na temat małżeństwa. Przeznaczony
jest szczególnie dla ludzi młodych, którzy najważniejsze wybory
związane z małżeństwem i założeniem rodziny mają jeszcze przed sobą,
ale także dla tych, którzy są już po sakramentalnych słowach przysięgi,
a nawet dla tych, którzy przeżywają kryzys małżeński. Film oraz pomoce
do niego dołączone można z powodzeniem wykorzystywać w szkołach
ponadgimnazjalnych, na warsztatach, spotkaniach i kursach
przedmałżeńskich, wreszcie na terapiach małżeńskich. Twórcom filmu
zależało szczególnie na przywróceniu pewnej hierarchii wartości
dotyczącej tej sfery życia i zaszczepienia sceptycyzmu wobec modelu
małżeństwa lansowanego przez kulturę masową. Refleksja ma
kierować widza w stronę odpowiedzialności, dojrzałości, zrozumienia
wagi słów przysięgi małżeńskiej, właściwego rozwiązywania kryzysów...
Do filmu dołączono konspekty pracy z uczniami szkół
ponadgimnazjalnych,
które
można
również
zaadaptować
do warsztatów i zajęć z narzeczonymi lub małżonkami.
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