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(lipiec - wrzesień) 

 

Dokumenty dźwiękowe 

Audiobooki dla dzieci 

 

Cztery pory baśni. Wiosna. Cz. 1 / Włodzimierz Dulemba. Czyta 
Bożena Stachura ; reż. Ewa Szamańska. Audiobook MP3. Czas 

trwania: 2 godz. 27 min. 

PK 4584 

Cztery pory baśni. Wiosna. Cz. 2 / Włodzimierz Dulemba.  
Czyta Bożena Stachura ; reż. Ewa Szamańska.. Audiobook MP3. 

Czas trwania: 2 godz. 16 min. 

PK 4588 

Cztery pory baśni. Wiosna. Cz. 3 / Włodzimierz Dulemba.  
Czyta Bożena Stachura ; reż. Ewa Szamańska. Audiobook MP3. 

Czas trwania: 2 godz. 16 min. 

PK 4592 



Cztery pory baśni. Lato. Cz. 1 / Włodzimierz Dulemba.  Czyta 
Wojciech Malajkat ; reż. Ewa Szamańska. Audiobook MP3. Czas 

trwania: 2 godz. 2 min. 

PK 4585 

Cztery pory baśni. Lato. Cz. 2 / Włodzimierz Dulemba. Czyta 
Wojciech Malajkat ; reż. Ewa Szamańska. Audiobook MP3. Czas 

trwania: 2 godz. 8 min. 

PK 4589 

Cztery pory baśni. Lato. Cz. 3 / Włodzimierz Dulemba. Czyta 

Wojciech Malajkat ; reż. Ewa Szamańska. Audiobook MP3. Czas 

trwania: 2 godz. 9 min. 

PK 4593 

Cztery pory baśni. Jesień. Cz. 1 / Włodzimierz Dulemba.  Czyta 
Bożena Stachura ; reż. Ewa Szamańska. Audiobook MP3. Czas 

trwania: 2 godz. 1 min. 

PK 4586 

Cztery pory baśni. Jesień. Cz. 2 / Włodzimierz Dulemba.  Czyta 

Bożena Stachura ; reż. Ewa Szamańska. Audiobook MP3. Czas 

trwania: 2 godz. 3 min. 

PK 4590 

Cztery pory baśni. Jesień. Cz. 3 / Włodzimierz Dulemba.  Czyta 

Bożena Stachura ; reż. Ewa Szamańska.. Audiobook MP3. Czas 

trwania: 2 godz. 4 min. 

PK 4594 

Cztery pory baśni. Zima. Cz. 1 / Włodzimierz Dulemba.  Czyta 

Bożena Stachura ; reż. Ewa Szamańska. Audiobook MP3. Czas 

trwania: 2 godz. 3 min. 

PK 4587 

Cztery pory baśni. Zima. Cz. 2 / Włodzimierz Dulemba.  Czyta 

Bożena Stachura ; reż. Ewa Szamańska. Audiobook MP3. Czas 

trwania: 125 min.  2 godz. 5 min. 

PK 4591 



Cztery pory baśni. Zima. Cz. 3 / Włodzimierz Dulemba. Czyta 
Bożena Stachura ; reż. Ewa Szamańska. Audiobook MP3. Czas 

trwania: 2 godz. 1 min. 

PK 4595 

Seria „Cztery pory baśni” Włodzimierza Dulemby to historie związane                       

z czterema porami roku. Połączenie realnego i fantastycznego świata  

przedstawionego w opowiadaniach pokazuje dziecku najbliższą 

rzeczywistość. Dzięki opowiadaniom dziecko poznaje zmieniające się                   

w zależności od pory roku otoczenie. Dowiaduje się m.in. o życiu                        

i zwyczajach zwierząt, znaczeniu niektórych roślin, wadach i zaletach ludzi. 

W części Wiosna znajdują się np. opowieści o budzącej się do życia 

przyrodzie. Te krótkie opowiadania słuchane kolejno tworzą baśniowy 

kalendarz. Wplecione zostały tutaj historie związane z rokiem liturgicznym, 

np. Niedziela Palmowa i Wielkanoc, a także uroczystości świeckie takie jak 

Święto Pracy czy Dzień Dziecka. Podróż z Czterema porami baśni to 

fantastyczna, edukacyjna przygoda dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat. 

 

Mazurscy w podróży: Bunia kontra fakir / Agnieszka 

Stelmaszyk. Czyta Wojciech Chorąży. Audiobook MP3. Czas 

trwania: 3 godz. 51 min. 



PK 4597 

Mazurscy w podróży: Porwanie Prozerpiny / Agnieszka 

Stelmaszyk. Czyta Wojciech Chorąży. Audiobook MP3. Czas 
trwania: 4 godz. 20 min. 

PK 4598 

Mazurscy w podróży to seria bestsellerowych opowiadań Agnieszki 

Stelmaszyk. Seria przedstawia losy rodziny Mazurskich w czasie ich 

wakacyjnych podróży po Europie. Każdy tom przestawia inne kraje. Rodzina 

przemierza samochodem państwa, zatrzymując się w różnych miejscach, 

zwiedzając i przeżywając przy tym wiele zabawnych perypetii. 

Filmy fabularne i dokumentalne 

 

Midway / reż. Rolad Emmerich. Dramat filmowy. Film wojenny. 

Czas trwania: 2 godz. 13 min. 

DVD 7243  

 



Amerykański film wojenny z 2019 roku w reżyserii Rolanda Emmericha 

oparty na historii bitwy lotniczo-morskiej stoczonej w czerwcu 1942 r. 

pomiędzy okrętami japońskimi a amerykańskimi w pobliżu atolu Midway na 

Oceanie Spokojnym.  

Piłsudski / reż. i scen. Michał Rosa. Film historyczny. Film 

biograficzny. Czas trwania: 1 godz. 43 min. 

DVD 7257  

W filmie poznajemy Marszałka Józefa Piłsudskiego podczas ucieczki                     

z rosyjskiego szpitala psychiatrycznego w 1901 r. Po powrocie do kraju 

Piłsudski staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Kiedy 

zbliża się rok 1914 Piłsudski przeczuwa szansę na możliwą walkę                                

o niepodległość. W filmie wplecione są również wątki z prywatnego życia 

marszałka - małżeństwo z Marią Piłsudską, romans z Aleksandrą 

Szczerbińską i śmierć pasierbicy Wandy Juszkiewiczównej.  

Legiony / Dariusz Gajewski. Film fabularny. Film wojenny. 

Czas trwania: 2 godz. 14 min. 

DVD 7259  

Opowieść o legionowym pokoleniu lat 1914-1916, które walczyło                               

o niepodległość Polski. Historia jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym 

planie miłości.  

Ostatnia góra / Dariusz Załuski. Film dokumentalny. Czas 

trwania: 1 godz. 22 min. 

DVD 7239  

Grupa kilkunastu himalaistów, pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego, 

przygotowuje się  do zimowego wejścia na K2, drugiego najwyższego 

szczytu Ziemi. W skrajnie trudnych warunkach poszczególne zespoły 

docierają do kolejnych obozów. Wyprawę przerywa tragedia rozgrywająca 

się na niedalekiej Nanga Parbat. Denis Urubko z Adamem Bieleckim oraz 

swoją ekipą przerywają próbę zimowego zdobycia K2, kiedy otrzymali 

wiadomość, że Tomasz Mackiewicz oraz jego partnerka Elisabeth Revol 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_wojenny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roland_Emmerich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Midway
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Spokojny


utknęli na Nanga Parbat. W wyniku brawurowej akcji Adamowi Bieleckiemu 

i Denisowi Urubko udaje się uratować Elisabeth Revol. Tomasz Mackiewicz, 

partner Elisabeth Revol zostaje pod szczytem Nanga Parbat na zawsze. 

Brawurowa akcja ratunkowa odbija się szerokim echem w mediach na całym 

świecie.   

Siedem światów, jedna planeta: nowe spojrzenie / prod. serii 
Scott Alexander. Film dokumentalny. Film przyrodniczy. Czas 

trwania: 6 godz. 50 min. 

DVD 7218/CD 1-3  

Siedem światów, jedna planeta: nowe spojrzenie to serial przedstawiający 

powstanie siedmiu kontynentów. Każdy z nich z biegiem czasu rozwinął 

swój niezwykły świat przyrody. Dokument pokazuje nieznane dotąd 

zachowania zwierząt oraz niezliczone, nieopowiedziane dotąd historie 

dzikiej przyrody każdego z lądów. Ukazuje także wyzwania, jakie stoją 

przed zwierzętami w ukształtowanym przez człowieka świecie.  

 

 

https://lowicz.naszemiasto.pl/tag/akcja-ratunkowa.html#utm_medium=alz&utm_source=polskatimes.pl&utm_campaign=artykul


Richard Jewell / reż. Clint Eastwood. Dramat filmowy. Film 
biograficzny. Czas trwania: 2 godz. 5 min.  

DVD 7225  

 „Richard Jewell" to najnowszy, oparty na faktach film Clinta Eastwooda. 

Amerykański dramat opowiada o losach Richarda Jewella, pracownika 

ochrony, który udaremnił zamach bombowy, do jakiego miało dojść podczas 

letnich igrzysk olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Natomiast media 

oskarżają Richarda Jewella o udział w zamachu i podają fałszywą informację 

opinii publicznej.  

 

Szczygieł / reż. John Crowley. Adaptacja filmowa. Dramat 

filmowy. Czas trwania: 2 godz. 23 min.  

DVD 7254 

"Szczygieł" w reżyserii Johna Crowlay’a to ekranizacja bestsellerowej 

powieści Donny Tartt. Film zawiera w sobie zagadkę kryminalną i pokazuje 

jak kształtuje się osobowość głównego bohatera, Theo. Trzynastoletni 

chłopiec przeżywa szok, kiedy podczas pobytu w Metropolitalnym Muzeum 

Sztuki w Nowym Jorku na jego oczach ginie jego matka w wyniku zamachu  

terrorystycznego. Z ruin muzeum wykradł ulubiony obraz matki, 

przedstawiający szczygła przykutego łańcuchem do drążka. Film opowiada  

o walce bohatera z rzeczywistością. Nie mogąc pogodzić się ze śmiercią 

matki, Theo dużo podróżuje, bierze narkotyki. W pewnym momencie  

chłopak wprowadzony zostaje do podziemnego świata handlarzy sztuką, 

którego nie jest tak prosto opuścić.  

Boże Ciało / reż. Jan Komasa. Film obyczajowy. Dramat 

filmowy. Czas trwania: 1 godz. 50 min.  

DVD 7256  

Dwudziestoletni Daniel, który zostaje warunkowo zwolniony                                         

z poprawczaka, wyjeżdża na drugi koniec Polski, aby pracować w stolarni. 

Wpada jednak na pomysł, aby poszukać azylu w wiejskiej parafii                                

i spróbować  swoich  sił jako ksiądz. Doskonale improwizuje, a na zapadłej  

 

https://www.filmweb.pl/film/Szczygie%C5%82-2019-814935
https://www.filmweb.pl/person/Donna+Tartt-2663625


 

wiosce, gdzie nikt nie podejrzewa Daniela o udawanie, staje się duchowym 

przewodnikiem parafian. Przy okazji zmienia liturgię w mazurską noc 

kabaretową.  

 

LeMans’66 / reż. James Mangold. Dramat filmowy. Film 
biograficzny. Czas trwania: 2 godz. 27 min.  

DVD 7220  

Trzymający w napięciu pojedynek gigantów samochodowych - 

pragmatycznego Forda i pięknie zaprojektowanego Ferrari. Ich ostateczne 

starcie na torze 24-godzinnego ekstremalnego wyścigu  LeMans to filmowe 

mistrzostwo łączące najlepsze cechy kina akcji, thrillera i dramatu 

psychologicznego. 

Pan T. / reż. Marcin Krzyształowicz. Film fabularny. 

Komediodramat. Czas trwania: 1 godz. 41 min.  

DVD 7237  

 



 

Tytułowy bohater, pisarz i dziennikarz mieszka w powojennej Warszawie,  

w hotelu dla artystów. W czasach komunizmu nikt nie chce wydawać jego 

książek, a teksty dziennikarskie są publikowane sporadycznie. Na co dzień 

Pan T. utrzymuje się z udzielanych korepetycji. Ale też większość dni 

poświęca fantazjowaniu, np. o wysadzeniu Pałacu Kultury, romansie                     

z przygotowującą się do matury uczennicą. W rzeczywistości pełnej 

absurdu, niepewności, donosów i kontroli Urząd Bezpieczeństwa zaczyna 

śledzić każdy jego ruch. 

Proxima / reż. i scen. Alice Winocour. Film fabularny. Dramat 
filmowy. Czas trwania: 1 godz. 47 min. 

DVD 7248  

Główną bohaterką filmu jest Sahar, kobieta, która od dzieciństwa marzy       

o byciu astronautką. Kiedy pojawia się taka możliwość musi nie tylko przejść 

ciężki trening, ale i także zostawić ukochaną córkę Stellę. Sahar bierze 

udział w szkoleniu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wśród astronautów jest 

jedyną kobietą i musi dostosować się do obowiązujących reguł.   

 



 

Parasite / reż. Bong Joon Ho. Film fabularny. Dramat filmowy. 

Czas trwania: 2 godz. 12 min.  

DVD 7255  

Parasite to koreański dramat, który opowiada o społecznych  

dysproporcjach językiem satyry, komedii, groteski i dramatu społecznego.  

Kochająca się, bezrobotna rodzina mieszkająca w zalewanej wodą miejskiej 

suterenie, otrzymuje nieoczekiwaną szansę od losu. Po wielu nieudanych 

próbach założenia przez seniora rodu własnego biznesu jego dorastający 

syn, dzięki protekcji kolegi, zostaje korepetytorem u bogatych ludzi. 

Wykorzystuje szansę, aby znaleźć zatrudnienie dla siostry i ojca.  

Mayday / reż. Sam Akina. Adaptacja filmowa. Komedia. Czas 

trwania: 1 godz. 53 min.  

DVD 7236  

Film w reżyserii Sama Akina powstał na podstawie sztuki Raya Cooneya  

„Run for your wife”. Mężczyzna, który ma dwie żony bardzo umiejętnie 

lawiruje pomiędzy nimi. Prawda wychodzi na jaw, kiedy pojawiają się 

kłopoty.    

1800 gramów / reż. Marcin Głowacki . Dramat filmowy. Czas 
trwania: 1 godz. 36 min. 

DVD 7233  

„1800 gramów” to wzruszająca historia niezwykłej kobiety, która zajmuje 

się poszukiwaniem nowych opiekunów dla dzieci pozbawionych rodzin. Ewa 

jest wulkanem energii, bardzo dużo robi dla osieroconych dzieci, aby 

zapewnić im opiekę. W pewnym momencie, tuż przed Świętami Bożego 

Narodzenia na jej drodze pojawia się dziewczynka, niemowlę pozostawione 

przez matkę. Ewa bezinteresownie ratuje dziecko, poświęca jej cały czas              

i uwagę. Czy jednak poświęcając się dziecku, kosztem siebie, zdoła  

uratować siebie.   

 



Bajki dla dzieci 

 

 

Młody renifer Alex / reż. Guillaume Maidatchevsky. Film 
fabularny. Film przygodowy. Film przyrodniczy. Czas trwania:  

1 godz. 25 min.  

DVD 7235  

Prawdziwa historia przedstawiająca losy młodego renifera pochodzącego               

z mroźnej Laponii. Jego narodzinom i dorastaniu bacznym okiem przygląda 

się kamera, uwieczniając przy tym obrazy przedstawiające skutą lodem 

tajgę i majestatyczne szczyty fiordów. Wśród oprószonych śniegiem drzew 

dostrzec można zarówno przyjaciół, jak i naturalnych wrogów bohatera. 

Sztuki przetrwania uczy Alexa matka, która przygotowuje go do zajęcia roli 

pełnoprawnego członka stada. Film przeznaczony jest dla dzieci od 6 do 13 

lat. 

Czarownica 2 / reż. Joachim Rønning. Film fabularny. Film 

familijny. Fantasy. Czas trwania: 113 min. 1 godz. 53 min.  

DVD 7227  



 

Czarownica 2 – amerykański film fantasy produkcji Walt Disney Picture              

i Roth Films jest kontynuacją filmu „Czarownica” z 2014 roku. "Czarownica" 

to alternatywna wersja baśni o śpiącej królewnie. Twórcy dokonali zmian            

w stosunku do oryginału, skupiając uwagę nie na złotowłosej Aurorze, lecz 

odpowiedzialnej za jej nieszczęście Diabolinie. Czarownica 2 zaprasza 

widzów do śledzenia dalszych losów Aurory. Film przeznaczony jest dla 

dzieci w wieku od 9 do 13 lat. 

 

 

Doktor Dolittle / reż. Stephen Gaghan. Film fabularny. Film 

familijny. Film przygodowy. Komedia. Fantasty. Czas trwania:  

1 godz. 37 min. 

DVD 7252  

Amerykański film przygodowy w reżyserii Stephena Gaghana, stworzony 

został na podstawie książki Podróże Doktora Dolittle z 1922 roku. Doktor 

Dolittle wyrusza na mityczną wyspę, by z pomocą zwierząt,  zdobyć 

lekarstwo na chorobę królowej Anglii. Do atrakcji widowiska można  zaliczyć 

https://www.filmweb.pl/film/Czarownica+2-2019-747140


nie tylko mówiące zwierzęta, ale też wątek poszukiwania zaginionego 

artefaktu, co prowadzi do podjęcia przez bohaterów wyprawy pełnej cudów 

i niezwykłych przygód.   

Kraina lodu II  / reż. Jennifer Lee, Chris Buck. Film 

animowany. Film przygodowy. Film muzyczny. Czas trwania:  
1 godz. 39 min.  

DVD 7222  

Kraina lodu II to animowana baśń Disneya. Elsa i Anna wraz z przyjaciółmi 

postanawiają wybrać się do Zaczarowanego Lasu, aby szukać pomocy dla 

swego Królestwa. Film dostarcza  wielu wzruszeń, opowiadając  o wartości 

rodziny i poświęceniu dla innych.  

 

 
Dorota Pająk 

Wydział Zbiorów Audiowizualnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


