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Filmy fabularne  

 

 

Zmruż oczy / reż. i scen. Andrzej Jakimowski. Film fabularny. 

Komediodramat. Czas trwania:  1 godz. 17 min. 

DVD 7293 

„Zmruż oczy” w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego to połączenie  dramatu 

filozoficznego z komedią. Po ucieczce z domu dziesięcioletnia dziewczynka 

zamieszkuje u swojego byłego nauczyciela-outsidera, który wyprowadził się 

z miasta i osiadł na opustoszałej farmie. Nauczyciel pracuje jako nocny 

stróż. Dziewczynka zadomawia się na odludziu na przekór swoim rodzicom, 

a nauczyciel pozwala jej mieszkać razem z nim. 



Cedry pod śniegiem / reż. Scott Hicks. Dramat filmowy. 
Kryminał. Thriller. Romans. Adaptacja filmowa. Czas trwania:  

2 godz. 2 min.  

DVD 7290 

„Cedry pod śniegiem” to amerykański film obyczajowy na podstawie 

powieści Davida Gutersona o tym samym tytule.  Mieszkańcami wyspy San 

Piedro wstrząsnął proces o morderstwo. Spokojna wieś staje się centrum 

dramatycznych wydarzeń, kiedy jeden z mieszkańców zostaje 

zamordowany, a jego przyjaciel z dzieciństwa zostaje oskarżony o jego 

zabójstwo. Rozpoczyna się śledztwo, a następnie proces sądowy. 

Wbrew regułom / reż. Lasse Hallström. Dramat filmowy. 

Adaptacja filmowa. Czas trwania: 2 godz.   

DVD 7292 

Oparta na powieści Johna Irvinga, historia Homera Wellsa, małego chłopca, 

który jest sierotą wychowanym w prowincjonalnym domu dziecka. Dom 

dziecka prowadzony jest przez dr. Wilbura Larcha, właściciela kliniki 

ginekologicznej. Wychowanek doktora nauczył się wiele z medycyny, ale w 

którymś momencie ważne stało się to, aby odnaleźć własną drogę życiową. 

Pewnego dnia Homer spotyka grupę młodych ludzi, z którymi opuszcza 

sierociniec. Niebawem przekonuje się, że jego wyobrażenia o świecie były 

zupełnie inne. 

Dworzec nadziei / reż. Walter Salles. Dramat filmowy.  Czas 

trwania: 2 godz. 5 min.  

DVD 7291 

Film psychologiczno-obyczajowy. Wzruszającą opowieść o przyjaźni 

emerytowanej nauczycielki z małym osieroconym chłopcem, która na 

zawsze odmieniła ich życie. 

Sobibór / reż. Konstantin Chabienski. Dramat filmowy. Film 
wojenny. Czas trwania: 1 godz. 50 min.  

DVD 7295 

https://pl.wikipedia.org/wiki/David_Guterson
https://www.filmweb.pl/person/Lasse+Hallstr%C3%B6m-11531
https://www.filmweb.pl/person/Lasse+Hallstr%C3%B6m-11531


Bunt w obozie zagłady w Sobiborze na Lubelszczyźnie wybuchł                          

4 października 1943 r. Film opowiada historię ostatnich tygodni przed                   

i w trakcie powstania. Gdy do obozu trafił Aleksander Peczerski, pułkownik 

Armii Radzieckiej, stanął na czele konspiracji, której celem była ucieczka 

wszystkich osadzonych. 600 wycieńczonych więźniów podjęło próbę 

ucieczki, ostatecznie po krwawej walce z obozu uciekło blisko 200 osób. 

Poznasz przystojnego bruneta / reż. i scen. Woody Allen. Film 

obyczajowy. Komedia. Czas trwania: 1 godz. 38 min.  

DVD 7296 

Amerykańsko-hiszpańska komedia romantyczna Woody’ego Allena to 

miłosny trójkąt gwiazd kina i historia serii przypadkowych romansów, które 

prowadzą do zabawnych komplikacji.  

 

 

Big Lebowski / reż. Joel Coen. Film fabularny. Komedia 
kryminalna. Czas trwania: 1 godz. 52 min.  

DVD 7305 



Historia Jeffa Lebowskiego, który padł ofiarą fatalnej pomyłki. Dwóch zbirów 

włamuje się do mieszkania zasiedziałego w latach 70-tych, zblazowanego, 

bezrobotnego Jeffa Lebowskiego. Włamywacze są w głębokim przekonaniu, 

że napadają na Jeffa Lebowskiego, milionera z Pasadeny. 

Piąty element / scen. i reż. Luc Besson. Film akcji. Film 

przygodowy. Science fiction. Czas trwania: 2 godz.1 min. 

DVD 7301 

“Piąty element” to film z gatunku science fiction. Akcja filmu rozgrywa się    

w 2263 r. Ziemia i jej mieszkańcy znajdują się w ogromnym                

niebezpieczeństwie. Zło zbliża się, by zniszczyć planetę i jej mieszkańców. 

Były komandos, a obecnie taksówkarz wplątany zostaje w misję ratowania 

świata przed siłami zła pojawiającymi się raz na pięć tysięcy lat. Do jej 

zrealizowania potrzebuje mitycznych pięciu elementów. Pięć Elementów 

symbolizujących żywioły są w stanie powstrzymać nadciągające Zło. 

Okręt / reż. i scen. Wolfgang Petersen. Film historyczny. 
Dramat filmowy. Adaptacja filmowa. Czas trwania: 3 godz. 18 

min. 

DVD 7306  

Niemiecki film wojenny w reżyserii Wolfganga Petersena, który jest 

adaptacją filmową powieści „Das Boot” („Okręt”) Lothara-Günthera 

Buchheima. Okręt to dramat wojenny, który przedstawia losy załogi 

jednego z niemieckich okrętów w okresie  II wojny światowej. Zadaniem 

załogi okrętu jest patrolowanie wód Oceanu Atlantyckiego. Na pokładzie 

okrętu znajduje się tez korespondent wojenny, który opisuje działania 

marynarzy III Rzeszy. 

Koniec z Hollywood / reż. i scen. Woody Allen. Film fabularny. 

Komedia. Romans. Czas trwania: 1 godz. 7 min. 

DVD 7304 

Komedia Woody'ego Allena. Po latach kariery reżyser filmowy realizuje 

spoty reklamowe. Kiedy pojawia się życiowa szansa powrotu do zawodu         

i dostaje propozycję zrealizowania filmu, niespodziewanie traci wzrok. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Petersen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lothar-G%C3%BCnther_Buchheim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lothar-G%C3%BCnther_Buchheim
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Atlantycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza


 

 

Spokojny człowiek /reż. i scen. Frank A. Cappello. Dramat 
filmowy. Thriller. Czas trwania: 1 godz. 39 min. 

DVD 7324 

Bob Maconel jest człowiekiem na skraju załamania nerwowego. Przez swoją 

wrodzoną nieśmiałość i strachliwość ma trudności w pracy. Piastuje niskie 

stanowisko, a ludzie z niego drwią. Jego jedynym przyjacielem, któremu 

zwierza się ze swych problemów, jest wyimaginowana, mówiąca akwariowa 

rybka. To właśnie ona radzi mu, by pozbył się dręczących go osób. Maconel 

najpierw pozbywa się Colemana, swojego oprawcy, a potem ratuje piękną 

Vanessę. W tym momencie jego życie zmienia się  i  staje się miejscowym 

bohaterem.   

Uprowadzona / reż. Pierre Morel. Film fabularny, sensacyjny. 

Czas trwania: 1 godz. 30 min. 

DVD 7325 

Bryan, były agent służb specjalnych wyrusza do Paryża w poszukiwaniu 

swojej 17-letniej córki. Dziewczyna została porwana przez handlarzy żywym 



towarem. Były szpieg wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności, aby 

odnaleźć i uratować córkę. 

Młody Adam /reż. i scen. David MacKenzie. Dramat filmowy. 

Romans. Czas trwania: 1 godz. 34 min. 

DVD 7326 

Film ilustruje losy Joe’go, młodego chłopaka, który znajduje pracę na 

rzecznej barce, która jest własnością Lesa i jego żony Elli. Płynąc barką  

pomiędzy Glasgow i Edynburgiem, cała trója natrafia na ciało młodej 

kobiety unoszące się na wodzie. Gdy policja podejmuje śledztwo                 

wychodzi na jaw, że Joe wie znacznie więcej o utopionej dziewczynie.   

The Full Monty = Goło i wesoło /reż. Peter Cattaneo. Film 

fabularny. Film muzyczny. Komedia. Czas trwania: 1 godz.            

28 min. 

DVD 7327 

Dwaj młodzi pracownicy stalowni w Sheffield tracą zajęcie w wyniku redukcji 

etatów. Gdy do miasta przyjeżdża męski zespół striptizerski, obaj  

przyjaciele obserwują podczas występu entuzjastyczną reakcję damskiej 

widowni. Postanawiają założyć zespół. 

Zatrute pióro / reż. Philip Kaufman. Dramat filmowy. Film 

kostiumowy. Czas trwania: 1 godz. 49min. 

„Zatrute pióro”, to amerykańsko-brytyjski film, który powstał na podstawie 

sztuki Douga Wrighta. Przestawia ostatnie lata życia francuskiego pisarza 

markiza de Sade'a, który zostaje osadzony w przytułku dla obłąkanych                 

w Charenton. Stamtąd potajemnie wysyła w świat rękopisy swoich 

kolejnych coraz bardziej bulwersujących utworów. 

DVD 7328 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_biograficzny
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doug_Wright&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Donatien_Alphonse_Fran%C3%A7ois_de_Sade


 

Władca pierścieni: powrót króla / reż. Peter Jackson. Film 

przygodowy. Adaptacja filmowa. Fantasy. Czas trwania:                        
5 godz. 28 min. 

DVD 7297/1-4  

Film zrealizowany na podstawie trzeciej części trylogii zatytułowanej 

"Władca Pierścieni" Tolkiena. 

Władca pierścieni: dwie wieże / reż. Peter Jackson. Film 

przygodowy. Adaptacja filmowa. Fantasy. Czas trwania:                      

4 godz. 75 min. 

DVD 7298/1-4  

Film zrealizowany na podstawie drugiej części trylogii zatytułowanej 

"Władca Pierścieni" Tolkiena. 

Drużyna pierścienia / reż. Peter Jackson. Film przygodowy. 

Adaptacja filmowa. Fantasy. Czas trwania: 4 godz. 36 min. 

DVD 7299/1-4  



Film zrealizowany na podstawie pierwszej części trylogii zatytułowanej 

"Władca Pierścieni" Tolkiena. 

Bajki dla dzieci 

 

Szczęście to fistaszki: Przyjaciele na zawsze / reż. Bill 

Melendez. Film animowany. Czas trwania: 46 min. 

DVD 7318 

Nowa kolekcja opowiadań o przyjaźni. Charlie Brown pod koniec roku 

szkolnego ma wreszcie okazję poznać małą dziewczynkę z rudymi włosami. 

Na płycie znajduje się również epizod z The Charlie Brown  & Snoopy Show, 

zawierający 5 krótkich historyjek. 

Księżniczka Mononoke / reż. i scen. Hayao Miyazaki. Film 

przygodowy, animowany. Fantasy. Czas trwania : 2 godz.                   

7 min. 

DVD 7317 

Książę  Ashitaka, broni swej wioski przed złym potworem. Choć zwycięża, 

zostaje przeklęty przez demona. Wyrusza w podróż, by poprosić 



legendarnego boga zwierząt o zdjęcie uroku. Wkrótce staje w środku 

konfliktu pomiędzy cywilizacją i mitycznymi siłami natury, które zagrożone 

przez człowieka wypowiedziały mu wojnę. 

Mysia: urodziny / reż. Mark Estdale. Film animowany. Serial 

filmowy dla dzieci młodzieży. Czas trwania: 53 min.   

DVD 7315 

Animowany serial filmowy dla dzieci i młodzieży opowiadający przygodach 

uroczej myszki Mysi i jej przyjaciołach.   

Walentynki. Charlie Brown / reż. Bill Melendez. Film 
animowany. Film familijny. Czas trwania: 47 min. 

DVD 7314 

Charlie Brown zdobywa się na odwagę, aby zaprosić małą rudowłosą 

dziewczynkę na walentynkowe tańce. Peppermint Patty natomiast 

postanawia, że to właśnie Charlie będzie towarzyszył jej podczas tanecznej 

zabawy. 

 

Dorota Pająk 

   Wydział Zbiorów Audiowizualnych 

 

 

 

 

 


