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Filmy fabularne  

 

 

Od nowa / reż.  Susanne Bier. Adaptacja filmowa. Film 
fabularny. Film psychologiczny. Thriller. Czas trwania:           

5 godz., 18 min. 

 
DVD 7445 

 
„Od nowa” to składający się z sześciu odcinków mini-serial kryminalny  

oparty na powieści  „You Should Have klown” Jean Hanff Korelitz. Serial 

wydany został na dwóch płytach DVD po 3 odcinki na każdej. Film ma 

charakter kryminału, choć najważniejsza staje się tu strona obyczajowa. 

Pokazuje niejednoznaczne charaktery bohaterów, ich intrygujące relacje, 

które prowadzą do dramatu.  

 



Powrót do przyszłości : trylogia / reż. Robert Zemeckis. Film 

przygodowy. Komedia. Science fiction. Czas trwania: CD 1 -             

1 godz. 51min., CD 2 – 1 godz. 44min., CD 3 – 1 godz. 53 
min., CD 4 – 2 godz. 2 min. 

 
DVD  7444/CD 1-4  

„Powrót do przyszłości: trylogia” to seria trzech filmów science-fiction               

w reżyserii Roberta Zemeckisa, nakręconych w latach 1985, 1989 i 1990. 

Bohaterami filmów są dwaj przyjaciele, podróżujący w czasie  

DeLoreanem, który został wyposażony w kondensator strumienia 

umożliwiający takie podróże.  

Skłodowska / reż. Marjane Satrapi. Adaptacja filmowa. 

Dramat filmowy. Film biograficzny. Dramat. Czas trwania:              
1 godz. 43 min.  

 
DVD 7455  
 

Angielski film biograficzny powstał na podstawie powieści  „Radioactive: 

Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout" Lauren Redniss. Film 

przedstawia losy Marii Skłodowskiej, od momentu przyjazdu do Francji       

i podjęcia studiów na Sorbonie. Nieprzeciętnie inteligentna i pracowita 

Skłodowska rozpoczyna swoją karierę naukową prowadząc badania nad 

radiochemią. Jednocześnie zmaga się ze stereotypami, próbując 

udowodnić swoją wartość w świecie zdominowanym przez 

uprzywilejowanych mężczyzn. W 1898 roku wraz ze swoim mężem 

Piotrem Curie, odkrywa dwa pierwiastki – polon i rad. Jej zasługi dla nauki 

i dla całej ludzkości są niepodważalne.  

 

I zbaw nas ode złego / reż. Won-Chan Hong. Film fabularny. 

Film akcji. Thriller. Czas trwania: 1 godz. 47 min.  
 
DVD 7458  

 
Bohaterem nasączonego akcją koreańskiego thrillera "I zbaw nas ode 

złego" jest In-nam, były agent południowokoreańskich służb specjalnych. 

Mężczyzna obecnie pracuje jako płatny zabójca. Po wykonaniu ostatniego 
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zamachu In-nam chce zakończyć obecne zajęcie i wyjechać. Wyjazd 

przerywa mu jednak wiadomość o morderstwie bliskiej mu osoby              

i porwaniu córki ofiary. Były agent wyrusza na poszukiwanie dziecka i ludzi 

odpowiedzialnych za morderstwo. Jednocześnie znany z okrucieństwa 

zabójca poszukuje go, aby pomścić śmierć swojego brata.  

 

 
 

Babyteeth / reż. Shannon Murphy. Film fabularny. Komedio-

dramat. Czas trwania: 2 godz.  
 
DVD 7463  
 

„Babyteeth”  w odważny sposób opowiada o chorobie i tragedii. Milla, to 

dziewczyna poważnie chora, ale i nieprzeciętnie mądra i opanowana jak na 

swój wiek w obliczu kryzysu egzystencjalnego. Próbuje odkryć, kim jest. 

Milla zakochuje się w Moresie, chłopaku, który obarczony jest problemami. 

Jej rodzice są przeciwni związkowi. Jednak Milla po spotkaniu Moresa, 

wbrew przeciwnościom losu, jest pełna życia i pokazuje wszystkim wokół, 

jak żyć, pomimo ograniczeń jakie niesie choroba. 

 



Emma / reż. Autumn de Wilde. Adaptacja filmowa. Film 

fabularny. Film kostiumowy. Komediodramat. Czas trwania:  

2 godz.   
 
DVD 7453  

 
„Emma” to amerykańsko-brytyjski komediodramat kostiumowy z 2020 

roku na podstawie powieści Emma Jane Austen. Emma Woodhouse 

mieszka z ojcem na angielskiej prowincji. Rozpuszczona młoda kobieta,  

wysoko ocenia swoje umiejętności jako swatka, nie dostrzega 

niebezpieczeństwa, jakie pociąga za sobą manipulowanie ludźmi.  

 

#tuiteraz / reż. Eric Lartigau. Film fabularny. Komedia. Czas 

trwania: 1 godz. 37 min.  
 
DVD 7462  
 

Stéphane, francuski szef kuchni, który wiedzie spokojne życie mężczyzny 

w średnim wieku poznaje na Instagramie zupełnie przypadkowo 

tajemniczą kobietę z Korei o imieniu Soo. Zupełnie przypadkowa 

znajomość przeradza się w bliższy kontakt. Pewnej nocy Stéphane 

decyduje się na spontaniczny i szalony wyjazd do Seulu. 

 

Szarlatan / reż. Agnieszka Holland. Dramat filmowy. Film 

biograficzny. Czas trwania: 1 godz. 53 min.  
 

DVD 7450  

 
"Szarlatan" to opowieść inspirowana życiem słynnego czeskiego znachora, 

który naturalnymi metodami leczył z sukcesem wielu ludzi. Jan Mikolášek 

korzystał z wrodzonego daru czytania chorób z próbki moczu. Swoją 

działalność rozpoczął po I wojnie światowej i kontynuował do końca lat 50. 

Owiany tajemnicami życiorys znachora posłużył Agnieszce Holland do 

sportretowania Mikoláška jako człowieka wewnętrznych kontrastów                     

i sprzeczności, rozdartego między wykorzystywaniem swych umiejętności 

do pomagania ludziom, a uleganiem słabościom.  
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Zieja / reż. Robert Gliński. Dramat filmowy. Film 

biograficzny. Czas trwania: 1 godz. 47 min.  
 
DVD 7451 

 
Film opowiada o legendarnym warszawskim kapłanie, księdzu Janie Ziei, 

kapelanie Szarych Szeregów i współzałożycielu Komitetu Obrony 

Robotników. Jako młody kapłan brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, 

później był duszpasterzem Szarych Szeregów, kapelanem w czasie 

powstania warszawskiego, a po wojnie działaczem społecznym 

i współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników. Film ogranicza się do 

pokazania kilku kluczowych wydarzeń w życiu księdza, a ramą opowieści 

staje się przesłuchanie księdza w Urzędzie Bezpieczeństwa pod koniec lat 

70.  

 

 

Tajemniczy ogród / reż. Marc Munden. Adaptacja filmowa. 

Dramat filmowy. Film familijny. Fantasy. Czas trwania:           
1 godz. 36 min.  

 
DVD 7449  
 



Film powstał na podstawie powieści „Tajemniczy ogród” Frances Hodgson 

Burnett. Mary, która zostaje sierotą, przyjeżdża do swojego wuja, by 

zamieszkać z nim w tajemniczej posiadłości w Yorkshire. Mimo surowych 

zakazów, dziewczynka poznaje ukryte zakątki posiadłości i odkrywa 

ogromny ogród. Zafascynowana miejscem, często w nim przebywa. Tam 

też spotyka się z miejscowymi chłopcami Dickonem i Colinem. To dzięki 

nim Mary poznaje, czym jest przyjaźń.   

 

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy / reż. Jan 
Holoubek. Dramat filmowy. Film biograficzny.  Czas trwania: 

1 godz. 52 min.  

 
DVD 7441  

 

Dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach przedstawia 

historię Tomasza Komendy, młodego chłopaka, który niesłusznie został 

skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. Po 18 latach 

kary pozbawienia wolności Tomasz Komenda został uniewinniony. Twórcy 

filmu próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego niewinny człowiek 

musiał tak długo czekać na sprawiedliwość. 

 

Gniazdo / reż. Sean Durkin. Dramat filmowy. Thriller. Czas 
trwania: 1 godz. 43 min. 

 
DVD 7447 

 
Rory, szczęśliwy mąż i ojciec, który lubi życie w luksusach jest 

odnoszącym sukcesy brokerem inwestycyjnym. Kiedy dostaje propozycję 

pracy w angielskiej firmie wraz z rodziną przeprowadza się do Londynu. 

Doskonale odnajduje się w społecznych konwenansach odgrywając rolę 

czarującego, pewnego siebie i bogatego mężczyzny. Szybko też zyskuje 

uznanie brytyjskiej elity. Jednak na liście kosztów prowadzenia idealnego 

życia znajduje się małżeńskie szczęście, które zaczyna coraz widoczniej 

ulegać korozji w wyniku nieustannych kłamstw i przekraczanych 

moralnych granic.  



Jak najdalej stąd / reż. i scen. Piotr Domalewski. Film 

fabularny. Komediodramat. Czas trwania: 1 godz. 33 min. 

 
DVD 7448  

Opowieść o siedemnastoletniej dziewczynie imieniem Ola, która nigdy 

wcześniej nie znała dobrze swojego ojca. Pewnego dnia otrzymuje 

wiadomość z Irlandii, o tragicznym wypadku, w którym zginął jej ojciec. 

Matka Oli nie zna języka angielskiego, a poza tym opiekuje się 

niepełnosprawnym bratem dziewczyny. Ola musi więc sama pojechać 

do Irlandii, aby sprowadzić ciało ojca do Polski. Bohaterka wyrusza                    

w podróż, która dla młodej dziewczyny jest lekcją dojrzałości.  

Filmy dla dzieci 

 

 

Książę Czaruś / reż. i scen. Ross Venokur.  Film animowany. 
Komedia. Film muzyczny. Czas trwania: 1 godz. 12 min.  
 

DVD 7459 



Kanadyjsko-amerykański musical opowiadający o księciu, który jako 

dziecko padł ofiarą klątwy, nałożonej przez kobietę zajmującą się czarną 

magią. Ciążąca nad księciem Czarusiem klątwa powoduje, że zakochuje 

się w nim każda napotkana dziewczyna. Aby przełamać zaklęcie, książę 

musi zakochać się ze wzajemnością w dziewczynie, która nie została 

zmanipulowana przez jego osobisty urok. 

Pinokio / reż. Matteo Garrone. Film fabularny. Adaptacja 

filmowa. Fantasy. Czas trwania: 2 godz.  
 
DVD 7442 
 

Film zrealizowany na podstawie powieści „Pinokio” Carlo Collodi 

przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Stolarz o imieniu 

Gepetto postanawia wystrugać z drewna postać chłopca. Mężczyzna czuje, 

że w tym z pozoru martwym przedmiocie kryje się jakaś magiczna siła. 

Stworzona przez niego figurka ożywa. Pinokio, bo tak dał mu na imię 

Gepetto zaczyna mówić, biegać i śmiać się. Wkrótce Pinokio wyrusza        

w podróż pełną przygód i życiowych lekcji, a jego śladami podąża 

zaniepokojony Gepetto. Wyprawa na zawsze odmieni ich życie.  

 

O czym marzą zwierzęta / reż. Ricard Cussó. Film animowany. 
Film przygodowy. Czas trwania: 1 godz. 25 min.  

 
DVD 7460 

Przygodowy film animowany dla dzieci w wieku do 8 lat. W odległym 

zakątku Ziemi leży Sanktuarium, miejsce, gdzie zagrożone gatunki 

zwierząt znajdują schronienie. Źródłem szczęścia zwierząt jest magiczne 

drzewo, które spełnia życzenia. W krainie tej mieszka mała oposica Klara, 

która marzy o tym, aby zobaczyć śnieg. Kiedy nadchodzi ostatni dzień 

jesieni, Klara wypowiada swe pragnienie,  a tajemnicza kraina zostaje 

zamrożona. Klara, wraz z siostrą Paulą wyruszają w długą wędrówkę, aby 

przywrócić dawny blask Sanktuarium i zapobiec niebezpieczeństwu, które 

grozi mieszkańcom krainy.  



Trolle 2 / reż. Walt Dohrn. Film animowany. Film 

przygodowy. Komedia. Czas trwania: 1 godz. 27 min.  

 
DVD 7465 

 
Amerykański film animowany, który jest kontynuacją animowanego 

musicalu Trolle z 2016 r. przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 13 

lat. Królowa Poppy i Mruk, którzy mieszkają w jednej wiosce odkrywają, 

że  istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle. Kiedy dowiadują się, że  

całej populacji Trolli grozi niebezpieczeństwo, wyruszają w podróż by 

wspólnie stawić czoło przeciwnikowi.  

Audiobooki  

 

Taśmy rodzinne / Maciej Marcisz. Czyta Marcin Stec. CD-MP3. 

Czas trwania: 7 godz. 38 min.  

 
PK 4699 

„Taśmy rodzinne” to powieściowy debiut Macieja Marcisza. Głównym 

bohaterem jest Marcin Małys, którego poznajemy w trudnym momencie 

życia. Trzydziestoletni mężczyzna, który nie ma pomysłu na swoje życie 
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nie pracuje, całe dnie spędza w mieszkaniu. Marcin czeka na obiecane 

pieniądze od ojca, w szczególności dlatego, że ma ponad sześćdziesiąt 

tysięcy złotych długu. Sytuacja się komplikuje, kiedy dowiaduje się, że 

niestety pieniędzy z majątku nie dostanie. Zdruzgotany mężczyzna 

postanawia pojechać do rodzinnego domu, aby wpłynąć na decyzję ojca. 

Stopniowo poznajemy trudną i bolesną historię jego rodziny. 

Żywopłoty / Maria Karpińska. Czyta Henryk Simon. CD-MP3. 

Czas trwania: 3 godz. 40 min. 
 
PK 4694 
 

„Żywopłoty” to powieściowy debiut Marii Karpińskiej. W opowieści autorka 

przedstawia losy zwykłych ludzi. Konstruuje historie z elementów 

codzienności. Przedstawia prawdę o sensie istnienia, przeznaczeniu,          

a przede wszystkim: miłości i śmierci. Pokazuje czytelnikowi to, co 

pozornie może zdawać się niewidoczne.  

 

Żarcik i inne (bardzo różne) opowiadania / Antoni Czechow. 
Czyta Adrian Chimiak. Czas trwania: 3 godz. 46 min.  

 
PK 4691 
 

„Żarcik oraz inne (bardzo różne) opowiadania” Antoniego Czechowa to              

28 miniatur literackich z życia urzędników, kupców, ziemian i chłopów, 

łączące komizm z akcentami krytyki społecznej. 

 

Pani Róża / Edward Raczyński. Czyta Zuzanna Gaińska. CD-

MP3. Czas trwania: 6 godz. 30 min. 
 
PK 4696 

Edward Raczyński, wybitny dyplomata i polityk, ambasador Polski                        

w Londynie, minister spraw zagranicznych oraz prezydent RP na 

Uchodźstwie przedstawia biografię swojej matki, Róży z Potockich 

Raczyńskiej. Biografia arystokratki, chrześnicy gen. Chłopickiego, synowej 

Zygmunta Krasińskiego i przyjaciółki wielu wybitnych osobistości 



 

wzbogacona jest o fragmenty jej zapisków oraz wypowiedzi rodziny              

i znajomych.  

Zielony Konstanty czyli opowieść o życiu i poezji Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego / Kira Gałczyńska. Czyta  Elżbieta 

Kijowska. CD-MP3. Czas trwania: 15 godz. 11 min. 

PK 4701 

„Zielony Konstanty czyli opowieść o życiu i poezji Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego” to niezwykła opowieść o życiu i twórczości poety napisana 

przez jego córkę. Opowieść jest jedyną pełną biografią, która ukazuje 

przemilczane dotąd aspekty życia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.  

W biografię autorka wplata fragmenty notatek Gałczyńskich, listy, 

wspomnienia żony Natalii, oraz nieznane dotąd wiersze poety.  

Audiobooki dla dzieci 

 

Szkoła magicznych zwierząt / Margit Auer. Przełożyła Agata 
Janiszewska. Czyta Maria Seweryn. CD-MP3. Czas trwania:      

3 godz. 15 min. 

 
PK 4703 



„Szkoła magicznych zwierząt” to opowieść o przyjaźni i dorastaniu. 

Głównymi bohaterami książki są dzieci, które po raz pierwszy przychodzą 

do szkoły. Dzieci nawiązują nowe kontakty, rodzą się więzi, a kiedy 

nauczycielka obiecuje, że każdy z uczniów dostanie magiczne zwierzę 

rozpoczyna się fascynująca przygoda. Młodym czytelnikom łatwo 

utożsamić się z parą głównych bohaterów, z którymi mogą odnaleźć 

wspólne cechy i zainteresowania.  

Tajemnica szkolnego podwórka / Margit Auer. Przełożyła 

Agata Janiszewska. Czyta Maria Seweryn. CD-MP3. Czas 

trwania: 3 godz. 23 min. 

PK 4704 

Druga część serii Szkoła magicznych zwierząt zaprasza do przeżywania 

kolejnych przygód bohaterów, którymi są dzieci. Książka opowiada                    

o szkolnych więziach, przyjaźni, adaptacji w nowej klasie, nawiązywaniu 

nowych znajomości i akceptacji przez rówieśników. Wszystko jest 

okraszane nutką magii w postaci magicznych zwierząt.  

Gorzka czekolada. T. 2. Nowe opowiadania o ważnych 

sprawach / Paweł Beręsewicz, Katarzyna Ryrych, Katarzyna 

Terechowicz, Katarzyna Majgier, Kazimierz Szymeczko. 
Czytają Ambasadorzy kampanii społecznej „Cała Polska czyta 

dzieciom”. CD-MP3. Czas trwania: 9 godz. 43 min. 

 
PK 4708 

 
„Gorzka czekolada, tom 2. Nowe opowiadania o ważnych sprawach"   

zostały napisane z myślą o młodzieży. Każde z opowiadań podejmuje inny 

temat: od skomplikowanych relacji oraz emocji, konsekwencji naszych 

zachowań, więzi, które tworzą się w rodzinie i w grupie rówieśniczej po  

historie o miłości i rywalizacji. Wszystkie opowiadania uzupełnione 

krótkimi rozmowami z psychologami prowadziła Irena Koźmińska, prezes 

Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom".  



Studium w szkarłacie. Adaptacja Stephanie Baudet. Przekład 

Mariusz Berowski. Czyta Maciej Więckowski. CD-MP3. Czas 

trwania: 2 godz. 9 min. 

PK 4711 

Detektyw-amator Sherlock Holmes spotyka się z byłym lekarzem 

wojskowym dr Johnem Watsonem, aby poprowadzić wspólnie śledztwo 

dotyczące dwóch niezwykłych zbrodni w Londynie. Mimo pozornego braku 

motywów udaje im się wskazać sprawcę dwóch morderstw, będących 

zemstą za zbrodnię popełnioną przed laty w Ameryce. 

Znak czterech. Adaptacja Stephanie Baudet. Przekład Mariusz 

Berowski. Czyta Maciej Więckowski. CD-MP3. Czas trwania:    

2 godz. 31 min. 

PK 4712 

Klasyczna opowieść detektywistyczna Arthura Conan Doyle'a o Sherlocku 

Holmesie w adaptacji Stephanie Baudet to propozycja dla wielbicieli 

zagadek. Mary Morstan prosi Holmesa i Watsona o rozwiązanie zagadki 

tajemniczych prezentów, które dostaje od roku, po śmierci swojego ojca. 

Historia prowadzi do rozszyfrowania tajemnicy zbrodni sprzed lat                         

i rozwikłania znaczenia „Znaku Czterech”. 

 

Oprac. Wydział Zbiorów Audiowizualnych 

 


