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Dział Zbiorów Specjalnych poleca 

FILMY EDUKACYJNE PORUSZAJĄCE PROBLEM PRZEMOCY 

zestawienie bibliograficzne 

 

1. Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne [Film] 

podręcznik metodyczny / red. Jacek Pyżalski, Erling 

Roland. - Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, 

2010. 

Hasła przedmiotowe: Przemoc w szkole - film 

edukacyjny, Przemoc w szkole - zapobieganie i 

zwalczanie 

Sygnatura: CD 579 

Teksty rozdziałów 

Filmy szkoleniowe 

Scenariusze zajęć 

Pytania sprawdzające 

 

 

2. Dręczyciele [Film]. - Sosnowiec : Wydawnictwo 

Projekt-Kom, [2010?]. 

(Nie zamykaj oczu) 

Hasła przedmiotowe: Agresywność - zapobieganie i 

zwalczanie - Polska - film edukacyjny, Uczniowie - 

psychologia, Przemoc w szkole - zapobieganie - film 

edukacyjny, Przemoc w szkole - zwalczanie - film 

edukacyjny, Film edukacyjny polski 

Sygnatura: CD 700 

Materiał porusza zagadnienie przemocy uczniów wobec 

nauczycieli. 

 

 

3. Nie warto ryzykować! [Film] : film edukacyjny dla 

młodzieży ponadgimnazjalnej / scen. Paweł Drozd, 

Damroka Kwidzińska; reż. Adam Ciborski. - Warszawa, 

na zlec. Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu M. St. Warszawy, 2011. 

Hasła przedmiotowe: Przemoc w szkole - zapobieganie 

- metody, Przemoc w szkole - zwalczanie - metody, 

Wychowanie komunikacyjne - metody - szkoły średnie, 

Film edukacyjny polski 

Sygnatura: CD 709 

Zawiera filmy edukacyjne: "Przemoc w szkole" (18 

min.), "Jazda samochodem" (13 min.). 

 

 

4. Oni [Film] / adaptacja tv., reż. Dariusz Regucki ; 

kompoz. Bartłomiej Regucki ; wyk. Michał Rykowski, 

Gabriela Ganczarska, Rafał Zawierucha. - Kraków : 

Dom Wydawniczy Rafael, 2006. 

(Lekcje przestrogi : filmowy pakiet edukacyjny) 

Hasła przedmiotowe: Przemoc - film edukacyjny, 

Agresywność - film edukacyjny, Młodzież a przemoc - 

film edukacyjny, Film edukacyjny 

Sygnatura: CD 53 

Fabularna opowieść o losach młodych ludzi dotkniętych 

problemem przemocy. Film powstał na kanwie 

scenariusza spektakli wystawianych przez grupę 

teatralną R. Turleja w setkach polskich szkół, 

mówiących o współczesnych zagrożeniach młodzieży. 
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5. Powstrzymać agresję. [Film] / scen., realiz. Marcin 

Wołkowicz ; realiz. Kuba Snochowski ; Zespół 

teatralno-happenerski "Próg". - Rubikon, 2008. 

Hasła przedmiotowe: Film edukacyjny, Agresywność -

- zapobieganie i zwalczanie - film edukacyjny, 

Agresywność -- a młodzież - film edukacyjny 

Sygnatura: CD 310 

Film porusza kwestię przemocy wśród młodych ludzi. Z 

założenia ma być interaktywną pomocą dla nauczyciela/ 

pedagoga/terapeuty w prowadzeniu lekcji 

wychowawczej. Materiał filmowy jest tylko pretekstem 

do dyskusji z uczniami. Po raz kolejny proponujemy 

sprawdzony już schemat całości podzielonej na trzy 

części. Pierwsza i trzecia, to fabularyzowane scenki 

dotyczące przemocy w szkole, druga; dokumentalna - to 

wypowiedzi więźniów osadzonych właśnie za przemoc. 

Tak jak w poprzednich projektach świadomie 

przeciwstawiamy prostotę fikcji w fabule z siłą prawdy 

dokumentu. Ta różnica może być skutecznie 

wykorzystana w moderowaniu dyskusji na lekcji. Mamy 

nadzieję, że uczniowie sami zwrócą na nią uwagę. 

Pozornie banalna historia szkolna nabiera innego 

wymiaru, kiedy słyszymy wypowiedzi osadzonych. Rady, 

które przekazują młodzieży są proste - lepiej się uczyć, 

stronić od złego towarzystwa, aktywnie i twórczo 

spędzać wolny czas. 

 

 

6. Przemoc [Film] / realiz. Aleksandra Rymarowicz. - 

Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon 

Katarzyna Król, cop. 2015. 

(Mówię wam, nie warto ; 4) 

Hasła przedmiotowe: Przemoc - zapobieganie, 

Uczniowie - wychowanie, Młodzież - wychowanie, 

Godzina wychowawcza - gimnazja - film edukacyjny, 

Godzina wychowawcza - szkoły ponadgimnazjalne - 

film edukacyjny, Film edukacyjny polski 

Sygnatura: CD 736 

Film przedstawia konfrontację dwóch postaw życiowych. 

Poznajemy Bogusława, skazanego na 12 lat więzienia za 

bójki i rozboje oraz dwóch młodych ludzi, którym udało 

się zejść ze złej drogi i zamiast przemocy wybrali sport. 

 

 

7. Przewodnik do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie [Dokument elektroniczny] : 

Program / Instytut Psychologii Zdrowia PTP. 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar. - Warszawa : 

Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2005. 

(Razem przeciw przemocy) 

Hasła przedmiotowe: Przemoc w rodzinie - 

zapobieganie i zwalczanie - dokument elektroniczny], 

Dokument elektroniczny 

Sygnatura: CD 322 

Zawiera: Eksperci radzą [pełny tekst publikacji 

książkowej]; Wzory pism procesowych; Plakat 

 

 

8. Starszy Pan, starsza Pani [Dokument dźwiękowy] : 

[cykl audycji radiowych] / autor Patrycja Michońska. - 

Warszawa : :  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 

[2006]. 

Hasła przedmiotowe: Ludzie starzy - psychologia - 

dokument dźwiękowy, Przemoc wobec ludzi starych - 

dokument dźwiękowy, Pomoc społeczna - dokument 

dźwiękowy 

Sygnatura: CD 321 

Cykl audycji radiowych przygotowanych przez Patrycję 

Michońską  1. Dawać i brać na starość - Hanna 

Dąbrowiecka, "Stowarzyszenie po 60-tce" [16:38]  2. 

Psychologia starzenia się - Grażyna Płachcińska, 

Instytut Psychologii  Zdrowia PTP [14:59] 3. 

Ustawiczne kształcenie - Alina Maria Bogart, 

Uniwersytet III Wieku [17:49]  4. Opiekunowie i chorzy 

na Alzheimera - Alicja Sadowska, Polskie 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 

[17:44]  5. Towarzyszenie umierającym - ks. Władysław 

Duda, Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki 

Paliatywnej w Warszawie [22:03]  6. Program "Starszy 

Pan, Starsza Pani" - Dorota Kozieł, Maja Kuźmicz - 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w 



3 
 

Rodzinie "Niebieska Linia" [31:49]  7. Świadczenia 

społeczne dla osób starszych - Teresa Lipowska, Dział 

Pomocy Środowiskowej w Wolskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Warszawie oraz Monika Wieteska - Dom 

Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku przy ul. 

Syreny w Warszawie [27:19] 

 

 

 

9. Zaplątani w sieć. 1, Happy slapping [Film] / realiz. 

Tutto Arts & Media ; reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków 

: Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 

cop. 2013. 

(Internet Zagrożenia) 

Hasła przedmiotowe: Cyberprzemoc, Film edukacyjny 

polski 

Sygnatura: CD 652 

Film dotyczy zjawiska tzw. happy slappingu, czyli 

filmowania aktu przemocy, wcześniej specjalnie 

zainicjowanego. Nagrany materiał - najczęściej film lub 

zdjęcia danej osoby w kompromitującej dla niej sytuacji, 

ośmieszającej ją i poniżającej rozpowszechniane są 

później w Internecie. 

Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy 

ekspertów. 

 

 

10. Zaplątani w sieć. 2, Cyberbullying [Film] / realiz. 

Tutto Arts & Media ; reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków 

: Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 

cop. 2013. 

(Internet Zagrożenia) 

Hasła przedmiotowe: Cyberprzemoc, Film edukacyjny 

polski 

Sygnatura: CD 653 

Film dotyczy zjawiska tzw. cyberbullyingu - formy 

przemocy psychicznej, wykorzystującej m.in. Internet 

(blogi, fora, portale społecznościowe) do publikowania 

obraźliwych treści, zdjęć, komentarzy dotyczących danej 

osoby. 

Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy 

ekspertów. 

 

 

 

11. Zaplątani w sieć. 3, Sexting [Film] / realiz. Tutto 

Arts & Media ; reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : 

Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 

cop. 2013. 

(Internet Zagrożenia) 

Hasła przedmiotowe: Cyberprzemoc, Cyberseks, 

Zaburzenia i dewiacje seksualne, Film edukacyjny 

polski 

Sygnatura: CD 654 

Trzeci film z serii "Zaplątani w sieć" poruszający 

zjawisko tzw. sextingu, tj. fotografowania się przez 

młodych ludzi nago lub w erotycznych pozach, a 

następnie rozpowszechniania tych zdjęć w Internecie, 

np. na portalach społecznościowych. 

Materiał składa się z części fabularnej i komentarzy 

ekspertów. 

 

 

12. Znalezione, nie kradzione [Film] / reż. Dariusz 

Regucki ; scen. Dariusz Regucki, Bartłomiej Regucki. - 

Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 

(Asertywność : szkoła podstawowa ; 5) 

Hasła przedmiotowe: Asertywność - nauczanie, 

Przemoc w szkole - zapobieganie, Nieletni przestępcy - 

psychologia, Rozbój, Uczniowie - psychologia, Godzina 

wychowawcza - szkoły podstawowe, Film edukacyjny 

polski 

Sygnatura: CD 744 

Film edukacyjny z serii "Asertywność". W materiale 

filmowym poznajemy historię Marcina, szantażowanego 

przez starszych chłopców, którzy wymuszają od niego 

pieniądze. Dowiadujemy się też jakie są konsekwencje 

takiego zachowania - m.in policyjna izba dziecka i 

nadzór kuratora sądowego. 

Uzupełnieniem filmu jest komentarz psychologa. 

Zawiera także scenariusz zajęć na godzinę 

wychowawczą. 
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Polecamy również pozostałe filmy z serii „Asertywność. Szkoła podstawowa”: 
 

 

 

1. Kłamstwo [Film] / reż. Dariusz Regucki ; scen. 

Dariusz Regucki, Bartłomiej Regucki. - Sosnowiec : 

Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 

(Asertywność : szkoła podstawowa ; 1) 

Hasła przedmiotowe: Asertywność - nauczanie, 

Kłamstwo - psychologia, Komunikacja społeczna - 

psychologia, Uczniowie - psychologia, Godzina 

wychowawcza - szkoły podstawowe, Film edukacyjny 

polski 

Sygnatura: CD 740 

Film z serii "Asertywność" o kłamstwie. 

Uzupełnieniem filmu jest komentarz psychologa i 

pedagoga. 

Zawiera scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą. 

 

 

2. Koledzy [Film] / reż. Dariusz Regucki ; scen. 

Dariusz Regucki, Bartłomiej Regucki. - Sosnowiec : 

Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 

(Asertywność : szkoła podstawowa ; 2) 

Hasła przedmiotowe: Asertywność - nauczanie, 

Uczniowie - psychologia, Palenie tytoniu - a młodzież, 

Godzina wychowawcza - szkoły podstawowe, Film 

edukacyjny polski 

Sygnatura: CD 741 

Film z serii "Asertywność" poruszający kwestię 

wpływu środowiska rówieśniczego na dzieci. Bohater 

stanie przed wyborem, czy ulec nowym znajomym i 

zacząć palić papierosy, czy nie. 

Uzupełnieniem materiału filmowego jest komentarz 

psychologa i pedagoga. 

Zawiera scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą. 

 

 

 

3. Telefon [Film] / reż. Dariusz Regucki ; scen. 

Dariusz Regucki, Bartłomiej Regucki. - Sosnowiec : 

Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 

(Asertywność : szkoła podstawowa ; 3) 

Hasła przedmiotowe: Asertywność - nauczanie, 

Kradzież - psychologia, Uczniowie - psychologia, 

Godzina wychowawcza - szkoły podstawowe, Film 

edukacyjny polski 

Sygnatura: CD 742 

Film z serii "Asertywność" o kradzieży. 

Dodatkowym elementem filmu jest rozmowa z 

psycholog Iwoną Anną Wiśniewską, która odpowiada na 

pytania związane z tematem asertywności. 

Do płyty dołączony jest szczegółowy konspekt do 

przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem filmu. 

 

 

4. Wagary [Film] / reż. Dariusz Regucki ; scen. 

Dariusz Regucki, Bartłomiej Regucki. - Sosnowiec : 

Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. 

(Asertywność : szkoła podstawowa ; 4) 

Hasła przedmiotowe: Asertywność - nauczanie, 

Wagary, Uczniowie - psychologia, Godzina 

wychowawcza - szkoły podstawowe, Film edukacyjny 

polski 

Sygnatura: CD 743 

Film edukacyjny z serii "Asertywność". Filmowy 

bohater, Maciek, musi dokonać wyboru. Spotyka dwóch 

starszych kolegów z gimnazjum, którzy namawiają go na 

wagary. Maciek nie jest przekonany o słuszności tego 

pomysłu. 

Materiał jest wzbogacony o komentarz psychologa. 

Dodatkowo zawiera scenariusz zajęć na godz. wych. 

Oprac. Anna Wojtynka
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