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Drodzy Nauczyciele,
Oddajemy w Wasze ręce tematyczny informator o gromadzonych
w Wydziale Wspomagania Edukacji i Multimediów Biblioteki Pedagogicznej
w Elblągu materiałach multimedialnych przydatnych na lekcjach religii.
Mamy nadzieję, że prezentowane audiowizualne uatrakcyjnią Państwa
zajęcia edukacyjne.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!
Pracownicy
Wydziału
Wspomagania Edukacji i Multimediów
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Laboratorium wiary
Cykl zawiera dziesięć filmów. Ich bohaterem jest Profesor Kręcony oraz
jego asystenci – Sylwia i Przemek, którzy przeprowadzają niezwykłe
doświadczenia w pracowni chemicznej, a także wyruszają w plener
w poszukiwaniu darów Pana Boga. Samodzielnie wykonywane
eksperymenty pozwalają młodym badaczom poznać katechizmowe
prawdy w sposób niebanalny i bardzo bezpośredni. Cykl powstał wg
pomysłu ks. Łukasza Piórkowskiego i grupy młodych katechetów, na co
dzień uczących religii w krakowskich szkołach. Do każdego odcinka
dołączona jest propozycja scenariusza katechezy.
 Tarcza modlitwy [Film]
Film może być wykorzystany podczas lekcji, której celem jest
rozwijanie w uczniach wiary i kształtowanie potrzeby codziennej
modlitwy. Czas: ok. 14 min. Nr inw. 245DVD
 Niebezpieczna mikstura grzechu [Film]
Film może być wykorzystany podczas lekcji, której celem jest
uwrażliwienie uczniów na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą
grzech. Czas: ok. 12 min. Nr inw. 246DVD
 Ważna, ważna operacja [Film]
Film może być wykorzystany podczas lekcji, której celem jest
uwrażliwienie uczniów na potrzebę korzystania z sakramentu pokuty
i przypomnienie warunków dobrej spowiedzi. Czas: ok. 10 min.
Nr inw. 247DVD
 Mur zła [Film]
Film może być wykorzystany podczas lekcji, której celem jest
uwrażliwienie uczniów na potrzebę korzystania z sakramentu pokuty
i przypomnienie warunków dobrej spowiedzi. Czas: ok. 14 min.
Nr inw. 248DVD
 Walka o tytuł Mistrzyni Królestwa Niebieskiego [Film]
Film może być wykorzystany podczas lekcji, której celem jest
rozwijanie w uczniach zamiłowania do trzech cnót boskich
i kształtowanie dobrego zachowania wobec bliźnich. Czas: ok. 14 min.
Nr inw. 249DVD
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 Poszukiwacze skarbów [Film]
Film może być wykorzystany podczas lekcji, której celem jest
rozwijanie w uczniach zamiłowania do czytania Pisma Świętego
i kształtowanie postaw dobrego zachowania wobec bliźnich. Czas: ok.
14 min. Nr inw. 250DVD
 Miecz słowa Bożego [Film]
Film może być wykorzystany podczas lekcji, której celem jest
rozwijanie w uczniach zamiłowania do czytania Pisma Świętego
i kształtowanie postaw dobrego zachowania wobec bliźnich. Czas: ok.
14 min. Nr inw. 251DVD
 Rycerska cnota i obyczaj [Film]
Film może być wykorzystany podczas lekcji, której celem jest
rozwijanie w uczniach zamiłowania do czytania Pisma Świętego,
kształtowanie postaw dobrego zachowania wobec bliźnich oraz
ćwiczenie sposobów wyrażania życzliwości, przyjaźni, uprzejmości,
szacunku dla innych. Czas: ok. 14 min. Nr inw. 252DVD
 Hobby Św. Krzysztofa [Film]
Film może być wykorzystany podczas lekcji, której celem jest
rozwijanie w uczniach zamiłowania do Eucharystii i kształtowanie
postaw skupienia i zaangażowania podczas Mszy Świętej. Czas: ok. 14
min. Nr inw. 253DVD
 Pierwsza Komunia Święta [Film]
Film może być wykorzystany podczas lekcji, której celem jest
rozwijanie w uczniach zamiłowania do uczestnictwa we Mszy Świętej
i kształtowanie postaw dobrego zachowania wobec bliźnich. Czas: ok.
14 min. Nr inw. 254DVD
 Laboratorium wiary: piosenki i słuchowisko [Dokument dźwiękowy]
Płyta zawiera: 1. Eucharystia (1'14"); 2. Laboratorium wiary (2'22");
3. Modlitwa (2'23"); 4. Niebezpieczna mikstura grzechu (2'29");
5. Operacja (1'25"); 6. Słowo Boże (1'01"); 7. Tarcza modlitwy (1'36");
słuchowisko "Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan" (8'29").
Nr inw. 98CD
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o Pierwsza Komunia Święta bez tajemnic [Film]
Filmowa podróż po treściach katechetycznych, które są obowiązujące
w nauczaniu Kościoła i spójne z programem przygotowań do przyjęcia
sakramentu Eucharystii. Ewa, która przygotowuje się do I Komunii
Świętej, ma dużo pytań i wątpliwości. Ks. Łukasz, zabiera Ewę
w niezwykłą podróż.
Na płycie znajdują się pliki do szybkiego wydruku (pdf) z poziomu
komputera, zawierające wiadomości katechetyczne dla dziecka
przygotowującego się do I Komunii Świętej. Z myślą o dzieciach z wadą
wzroku, wszystkie wiadomości katechetyczne są czytane przez lektora –
Krzysztof Gadacz.
Płyta zawiera wiadomości katechetyczne: Akt wiary, Dekalog - dziesięć
przykazań, Główne prawdy wiary, Modlitwy chrześcijańskie,
Najważniejsze dobre uczynki, Pięć warunków dobrej spowiedzi, Podział
Pisma Świętego na księgi, Przykazania kościelne, Przykazanie miłości,
Rady ewangeliczne, Siedem grzechów głównych, Siedem sakramentów
świętych, Trzy cnoty Boskie, Cztery cnoty główne.
Płyta zawiera filmy: 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Wszechmogący?
(5 min.); 2. Dlaczego grzech jest niebezpieczny? (4 min. 30 s.); 3. Jak
sakrament Pokuty i Pojednania może mi pomóc? (4 min. 30 s.); 4. Co to
jest Wiara, czyli jak usłyszeć Pana Boga, który mówi, a nie widać Go?
(6 min. 30 s.); 5. Jak Pan Jezus śmierć pokonał? (6 min. 30 s.). Nr inw.
668DVD
o Niezwykłe opowieści [Film]
Filmy animowane przybliżające dzieciom objawienia Matki Bożej
w Lourdes i w Fatimie, a także przypominające im, że Anioł Stróż nie tylko
się nami opiekuje, ale także pomaga w przemianie życia na lepsze.
Płyta zawiera: Mój przyjaciel Anioł Stróż (ok. 32 min); Bernadetta księżniczka z Lourdes (ok. 33 min); Cudowna Pani z Fatimy (ok. 30 min).
Nr inw. 501DVD
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o Ziarno z piosenkami Arki Noego [Film]
Zawiera fragmenty różnych odcinków programu telewizyjnego "Ziarno",
które skupiają się wokół tematu "Ja i moja rodzina". Czas: 60 min. Nr
inw. 431AF
o Kościół [Film]
W filmie pokazano i omówiono Mszę Świętą w tradycyjnym podziale na
liturgię słowa i liturgię eucharystyczną. Omówiono rolę Kapłana,
lektorów ministrantów i Sióstr zakonnych w odniesieniu do
wykonywanych niezbędnych czynności zarówno przed mszą świętą jak
i w trakcie jej trwania. Pokazano wspólnotę wiernych uczestniczących w
Mszy Świętej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i ich rodziców.
Wyjaśniono kim był Jezus Chrystus, na czym polega przeistoczenie, co to
jest hostia konsekrowana i komunikant. Pokazano ubiór Kapłana
i ministrantów, naczynia liturgiczne niezbędne do sprawowania przez
Kapłana Mszy Świętej. Wyjaśniono kto odprawił pierwszą Mszę Świętą
i kto był założycielem Kościoła. Czas: ok. 21 min. Nr inw. 563DVD
o Opowieści Starego Testamentu [Film]
Film w przystępny sposób wprowadza dzieci w świat Starego
Testamentu. Połączenie znakomitej interpretacji z animowanymi
scenami pozwoli dzieciom poznać najciekawsze historie biblijne od
stworzenia świata, poprzez arkę Noego, dzieje Mojżesza i przyniesienie
odpowiedzi na pytania kto pokonał silnego Goliata, dlaczego Jakub
oszukał ojca, jak Bóg ukarał żonę Lota i wiele innych pytań, jakie stawia
przed nami ta wspaniała Księga.
Płyta zawiera: 1. Ulepieni z gliny (ok. 3 min.); 2. Żebro Adamowe
(ok. 6 min.); 3. Bracia (ok. 4 min.); 4. 40 dni deszczu (ok. 6 min.); 5. Wieża
Babel (ok. 3 min.); 6. Izaak (ok. 5 min.); 7. Nie oglądaj się (ok. 3 min.);
8. Ezaw i Jakub (6 min.); 9. Kto płacze w szuwarach? (ok. 6 min.);
10. Przejście przez Morze Czerwone (ok. 3 min.); 11. Manna (ok. 3 min.);
12. Opowieści o Dawidzie i Goliacie (ok. 5 min.). Nr inw. 348DVD
o Opowieści o życiu Pana Jezusa [Film]
Film ukazuje dzieciom historię Jezusa od Zwiastowania po męczeńską
śmierć na krzyżu. Opowiadania napisane barwnym językiem
z odwołaniem do doświadczeń dziecka w świetnej interpretacji
znakomitej krakowskiej aktorki Alicji Bienicewicz wzbogacone zostały
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o animowane sceny. To doskonały sposób na to, by w przystępny sposób
ułatwić dzieciom zrozumienie istoty Nowego Testamentu.
Płyta zawiera: 1. Zwiastowanie (ok. 5 min); 2. Narodzenie Pana Jezusa
(ok. 5 min); 3. Trzej królowie (ok. 5 min); 4. Ofiarowanie Pana Jezusa (ok.
4 min); 5. Chrzest Pana Jezusa (ok. 4 min); 6. U Marty, Marii i Łazarza (ok.
5 min); 7. Córka Jaira (ok. 4 min); 8. Przypowieść o siewcy (ok. 4 min); 9.
Krzew winny (ok. 5 min); 10. Kuszenie na pustyni (ok. 4 min); 11. Ogród
Oliwny (ok. 4 min); 12. Wniebowstąpienie (ok. 4 min). Nr inw. 349DVD
o Opowiastki familijne [Audiobook]
Pakiet „Opowiastek Familijnych” to zbiór czterdziestu starannie
wybranych opowiadań przygotowanych w formie audiobooka dla dzieci
przedszkolnych i szkolnych z kl. I-III. Każde z opowiadań porusza ważny
problem wychowawczy i stanowi pretekst do zajęć i dyskusji z dziećmi
na ten temat. Pomocny w tym jest przygotowany zbiór konspektów
dołączony do pakietu (nr inw. 324DT). Opowiastki kształtują
wartościowe cechy charakteru, dostarczają wielu cennych informacji:
właściwego zachowania i życia w społeczeństwie. Jest to przewodnik,
który pomaga małemu dziecku zrozumieć i rozwiązywać różnorodne
problemy, a także przekazuje jak najlepsze wzory.
Dziecko odczuwa bardzo silnie emocje takie jak radość, złość, żal i strach
i nie zawsze potrafi sobie z tymi uczuciami radzić a „Opowiastki
Familijne” pomogą otworzyć się dziecku na świat i samego siebie.
Płyta 1 zawiera: 1. Czy Edyta jest bardzo brzydka (ok. 12 min) Opowiadanie traktuje o problemie wyśmiewania dziecka biednego,
postrzeganego przez grupę rówieśniczą jako ,,gorsze”, inne. Bohaterką
jest dziewczynka z Domu Dziecka. Próba rozwiązania konfliktu pomiędzy
dziećmi, a dziewczynką poprzez uświadomienie grupie rówieśniczej jej
uczuć i przeżyć. 2. Krzysiu chce psa (ok. 16 min.) - Opowiadanie uczące
odpowiedzialności za zwierzęta, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
obowiązki dziecka wobec zwierząt, poprzez ukazanie mocno
zarysowanych przykładów z życia chłopca opiekującego się psem.
3. Karolina i Karol (ok. 15 min.) - Przysłowiowe zetknięcie ,,dobra ze
złem”, z próbą zwrócenia uwagi na silną osobowość dziewczynki, która
nie ulega złu, nie ma w niej chęci naśladownictwa (tak częstej u dzieci),
a pragnie zwalczyć je dobrem. Celem opowiadania jest również
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nakłonienie dzieci do analizy postaci Karola: ,,Dlaczego nagle stał się
niegrzeczny?”. 4. Nikt mnie nie lubi (ok. 15 min.) - Meritum tego
opowiadania stanowi myśl iż: ,,Najwięcej miłości potrzebują dzieci, które
najmniej na nią zasługują”. Próba dotarcia do niegrzecznej dziewczynki
poprzez życzliwość i serdeczność. Zwalczanie złych zachowań, wyłącznie
dobrym postępowaniem. 5. Dzidzia (ok. 18 min.) - Zazdrość o młodsze
rodzeństwo. Próba wytłumaczenia dzieciom, dlaczego rodzice
poświęcają więcej czasu młodszym członkom rodziny. Utwierdzenie
dzieci w przekonaniu, że są bardzo przez rodziców kochane. Nr inw.
347CD
Płyta 2 zawiera: 1. Lena chce mieć lalkę Barbi (ok. 25 min.) Opowiadanie o kradzieży, która jest wynikiem ogromnej chęci
posiadania lalki. Analiza uczuć dziewczynki w związku z kradzieżą.
Uświadomienie dzieciom, jak należy się zachować w przypadku, gdy
zdarzy im się przywłaszczyć cudzą własność. 2. Bajka o zranionym
serduszku (ok. 10 min.) - Próba przekonania dzieci, aby słuchały głosu
własnego serduszka, aby czyniły dobrze w swoim życiu i kierowały się
własną wrażliwością. 3. Gabrysia szuka przyjaciela (ok. 13 min.) - Próba
znalezienia odpowiedzi na pytanie” Jakie cechy powinien posiadać dobry
przyjaciel? I dlaczego? Jakim ja powinienem być przyjacielem? Jaką
powinnam być przyjaciółką? 4. Prezent dla Agatki (ok. 14 min.) - Autorka
zachęca
dzieci
do
wykonywania własnych, oryginalnych,
niepowtarzalnych prezentów. ,,Prezent dla Agatki” to także opowieść o
prawdziwej przyjaźni dwóch dziewczynek, dla których to właśnie
przyjaciel jest najcenniejszym danym od życia prezentem. 5. Inny (ok. 12
min.) - Problem dzieci upośledzonych umysłowo, opóźnionych w
rozwoju. Głównym zamierzeniem tego opowiadania jest dyskusja na
temat prawidłowych relacji z osobami chorymi oraz ukazanie, jak wiele
można się od nich nauczyć. Nr inw. 348CD
Płyta 3 zawiera: 1. Zazdrośnica (ok. 16 min.) - Porusza problematykę
zazdrości wśród dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fakt, iż nie
jest możliwe posiadanie wszystkiego. W tym kontekście analiza uczucia
zazdrości i próba radzenia sobie z nią. 2. Okularnik (ok. 14 min.) Odrzucenie chłopca przez grupę. Typowy przykład ,,ofiary klasowej”.
Rozwiązanie problemu poprzez sprowokowanie sytuacji (rola
nauczycielki), w której chłopiec (sprawca zamieszania i kłopotów
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,,Okularnika”) potrzebuje jego pomocy. 3. Jagoda (ok. 14 min.) Opowiadanie porusza upośledzenie fizyczne. Prowokuje do szerokiej
dyskusji na temat dzieci ,,wyglądających inaczej”. Kształtuje prawidłowe
relacje i rozwija wrażliwość. 4. Pyskata Renata (ok. 10 min.) - W
opowiadaniu poruszono częsty problem niewłaściwego wykorzystania
słów i tonu głosu. W ustach dzieci stają się one narzędziem, którym
próbują bronić się bądź ranić innych; innymi słowy walczyć. 5. Nic nie
cieszy Klaudii (ok. 21 min.) - Próba odpowiedzi na pytanie; dlaczego tak
wiele dzieci nie potrafi cieszyć się drobnymi rzeczami, dlaczego do
zaspokojenia potrzeb, do radości i uśmiechu potrzebują głównie rzeczy
materialnych? Opowiadanie uświadamia dzieciom, jaką radość mogą
dać rzeczy niematerialne. Mówi o tym, że trzeba cieszyć się życiem i
każdą jego chwilą. Nr inw. 349CD
Płyta 4 zawiera: 1. Chłopiec na wózku (ok. 13 min.) - Próba zwrócenia
uwagi na problemy niepełnosprawnych rówieśników i zachęta do
zawierania przyjaźni. Poruszony został tutaj również problem empatii.
Zdrowy chłopiec postanawia przez jakiś czas poruszać się na wózku. To
doświadczenie pozwala mu spojrzeć na problemy niepełnosprawnych
rówieśników zupełnie z innej perspektywy. 2. Kto kogo przezywa tak
samo się nazywa (ok. 15 min.) - Opowiadanie porusza temat przezwisk.
Kładzie nacisk na szczególnie uciążliwe przezwiska, sprawiające
przezywanym dzieciom przykrość. Próbuje ukazać krzywdę dziecka,
które naznaczone jest mało sympatyczną ,,ksywką”, często nawiązującą
do wyglądu bądź widocznego mankamentu. Opowiastka jest próbą
zniechęcenia dzieci do przezywania i dokuczania swoim rówieśnikom. 3.
Tajemnicze Czamisie (ok. 13 min.) - Główne przesłanie opowiadania to
kształtowanie umiejętności i chęci dawania innym własnego czasu,
miłości i siebie. 4. Martyniczka (ok. 15 min.) - Zaczarowana laleczka
pokrywa się plamami zawsze wtedy, gdy dziecko do którego należy jest
niegrzeczne. Opowiadanie o dziecięcych konfliktach i próbie ich
rozwiązania. 5. Kłamczucha (ok. 14 min.) - Analiza częstego zjawiska
u dzieci jakim jest kłamstwo. Próba rozróżnienia konfabulacji
od kłamstwa, a także wymyślania różnych historii, których powodem jest
,,bujna wyobraźnia”. Nr. inw. 350CD
Płyta 5 zawiera: 1. To jest mój tatuś! (ok. 17 min.) - Opowiadanie
porusza trudne relacje ojczyma i córki. Pokazuje bunt dziewczynki
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i przekonuje do budowania pozytywnych więzi między nimi. 2. Łatka (ok.
14 min.) - Historia poruszająca trudne zagadnienie utraty przez dziecko
czegoś niezwykle ważnego w życiu. Opowiadanie ukazuje związek
pomiędzy utratą, a otrzymaniem w to miejsce ,,daru od losu”. 3.
Drzewko marzeń (ok. 16 min.) - Opowiadanie o łzach, próba
zastanowienia się nad tym, dlaczego ludzie płaczą i co można zrobić, aby
łez smutku było jak najmniej. 4. Obrażalski Grześ (15 min.) - Ukazanie
częstych wad przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym; obrażanie się,
dąsanie, kapryszenie i próba podporządkowania sobie innych. Podczas
analizy tekstu dzieci, jako obserwatorzy mogą spojrzeć na swoje własne
wady. Pozwala to na pewien dystans i relatywną ocenę zachowań
bohatera, a poprzez to kształtuje umiejętność właściwego spojrzenia na
samego siebie. 5. Coś lepszego (ok. 14 min.) - Historia przekonująca
dzieci do pracy w grupie, do wzajemnej pomocy, do troski o drugiego
człowieka. Nr inw. 351CD
Płyta 6 zawiera: 1. O Iwonie, która postanowiła wierzyć w to czego nie
widziała (ok. 14 min.) - Opowiadanie poruszające kwestię miłości między
rodzicami, a dziećmi, udzielające odpowiedzi na podstawowe pytania:
,,Czy, jeśli mama jest na mnie zła, to nadal mnie kocha? Czy, jeśli tatuś
na mnie nakrzyczał, to kocha mnie, czy już nie?” Inspirujące do rozmowy
o uczuciach i emocjach, utwierdzające dzieci w przekonaniu, że są
kochane, choć w sytuacji konfliktowej tego nie widać. Pozwalające
zrozumieć negatywne emocje rodziców i uczące rozdzielać te emocje od
rodzicielskiej miłości, która trwa zawsze. 2. Czarodziejska podróż (ok. 19
min.) - Zwrócenie uwagi dzieci na szczegóły, radości i smutki, które mijają
dążąc do upragnionego celu. 3. Bucik Łukasza (ok. 16 min.) - W tej
opowiastce główną rolę grają marzenia. Opowieść o tym, jak bardzo
wzbogacają one życie wewnętrzne dzieci. 4. Kaziu i zasady (ok. 11 min.)
- Historia o ,,zasadach” i ich przestrzeganiu, w życiu każdego dziecka i
każdego dorosłego człowieka. Opowiadanie uświadamiające, iż brak
zasad nie oznacza wolności lecz samowolę, a ich przestrzeganie pomaga
w bezpiecznej wędrówce przez życie. 5. Antek rozrabiaka (ok. 15 min.) Historia opowiedziana w tym przypadku ma na celu skłonienie
do dyskusji, w której dzieci rozważą, w jaki sposób ułożyć sobie relacje
z rówieśnikami, którzy nie zawsze postępują dobrze. Wyeksponowano
zasadniczy problem: ,,Czy potępiać niegrzeczne dzieci, czy ich
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zachowanie?” Odpowiedź jest prosta. Nie tolerujemy złych zachowań,
natomiast staramy się szanować rówieśników. Nr inw. 352CD
Płyta 7 zawiera: 1. Historia ukryta w czekoladzie (ok. 22 min.) Opowiadanie traktujące o kradzieży i jej motywach. W tym wypadku
braku pieniędzy i trosce o młodsze rodzeństwo. Celem historii jest
uświadomienie dzieciom, iż każda kradzież jest zła bez względu na
motywy, choć w tym wypadku dzieci odczuwają współczucie dla głównej
bohaterki i jej rodziny. Pozwala to spojrzeć na tę sama rzecz, na różnych
płaszczyznach i z wielu perspektyw, co stanowi wyjście do ciekawej
dyskusji. 2. Krótka bajka o miłości (ok. 8 min.) - Meritum opowiastki
stanowi ,,Miłość”, jako uczucie i jako słowo wypowiedziane. Mówi o
naturalnej potrzebie każdego człowieka i tęsknocie za usłyszeniem tego
słowa. 3. Czarne, albo białe (ok. 14 min.) - ,,Dobro albo zło” Historia ma
na celu uświadomienie dzieciom, iż czasem wybór pomiędzy dobrem a
złem jest prosty. Zachęca do stawiania prostych pytań i udzielania na nie
jednoznacznych odpowiedzi. Przekonuje, iż znajomość prostych reguł
wyboru pomiędzy dobrem a złem pomaga w życiu i jest podstawą
rozwiązywania problemów bardziej złożonych. 4. Zwyczajne słowo (ok.
19 min.) - Główną bohaterką tej opowiastki jest biedna dziewczynka i
bogaty chłopiec. Historia porozumienia i współżycia pomiędzy ludźmi
biednymi i bogatymi; różnice i podobieństwa, a także rola dziecka, które
w żadnym z wyżej wymienionych przypadków nie jest odpowiedzialne za
to, w jakiej rodzinie funkcjonuje. 5. Trzy słowa (ok. 14 min.) - Wspaniałe
opowiadanie dla przedszkolaków (od najmłodszych do starszaków)
zwracające uwagę na trzy zwroty grzecznościowe: ,,Proszę, dziękuję,
przepraszam”. Problematyka osadzona w scenerii bajkowej zachęca
do słuchania i dyskusji na ten temat. Nr inw. 353CD
Płyta 8 zawiera: 1. Tatusiu wróć (ok. 19 min.) - Opowiadanie poruszające
problem rozstania się rodziców i sytuacji dziecka w rodzinie po tak
traumatycznym wydarzeniu. 2. Biedne dziecko (ok. 14 min.) Bohaterem opowiadania jest chłopiec, któremu kilka lat wcześniej
zmarła mama. Szybko uświadamia sobie, że w związku z tragiczną
sytuacją, ludzie traktują go zupełnie inaczej niż rówieśników.
Początkowo okazują współczucie, troskę, ofiarowują opiekę, a z czasem
zaczyna się to przeradzać w pobłażliwość. Bohater zaczyna
wykorzystywać sytuację. 3. Szansa (ok. 13 min.) - Opowiadanie o tym, że
12

nie należy osądzać innych dzieci po pozorach. Historia o uprzedzeniu, o
zacietrzewieniu i nieuzasadnionej wrogości wobec drugiego dziecka. 4.
Zmienić siebie (ok. 15 min.) - Meritum opowiadania stanowi motto:
,,Jeśli chcesz kogoś zmienić, zacznij od samego siebie”. 5. Miś (ok. 13
min.) - Opowiadanie o kradzieży, ale i o stracie, rozwijające się na dwóch
płaszczyznach. Dominują uczucia i emocje dziewczynki, która tytułowego
misia utraciła. Pozwala wczuć się w rolę osoby pokrzywdzonej, spojrzeć
na stratę z jej perspektywy. Nr inw. 354CD
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
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o Karol papież, który pozostał człowiekiem [Film]
Poznajemy dzieje niezwykłego pontyfikatu, a także codzienne życie
papieża Polaka. Czas: 146 min. Nr inw. 365DVD
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 Inna szkoła [Film]
Płyta 1 zawiera: 3. Tolerancja (czym jest tolerancja i jak traktować osoby
innego wyznania i religii?; 17 min.). Nr inw. 83AF
Płyta 2 zawiera: 2. My i oni (lekcja z udziałem ks. Michała Czajkowskiego:
dyskusja dzieci na temat religii i wyznań innych niż katolicyzm.
Różnorodność ras, wyznań i religii a problem tolerancji; 18 min.); 3.
Spotkanie (z reprezentantami różnych wyznań i religii: judaizmu,
luteranizmu, prawosławia i katolicyzmu. Zajęcia integracyjne; 26 min).
Nr inw. 84AF
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
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