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(wrzesień-październik) 

Filmy familijne i bajki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tom i Jerry na Dzikim Zachodzie, reż. Darrell Van Citters. Film 
animowany. 

DVD 7700 

Tom i Jerry łączą siły, by uratować farmę. 

Czas trwania: 1 godz. 11 min. 

 

Alvin i Wiewiórki 3, reż. Mike Mitchell. Film animowany. 

DVD 7687 

Kiedy wiewiórki płyną statkiem, wypadają za burtę i trafiają na 
bezludną wyspę. 

Czas trwania: 1 godz. 27 min. 

 

Dziennik cwaniaczka 3, reż. David Bowers. Film familijny/ 
komedia. 

DVD 7693 

Ojciec grozi Gregowi, że wyśle go do szkoły wojskowej, jeśli 
znowu wpakuje się w tarapaty. 

Czas trwania: 1 godz. 34 min. 

 

Mała wielka stopa 2 W rodzinie siła, reż. Jeremy Degruson , Ben 
Stassen. Film animowany. 

DVD 7699 



Kontynuacja przygód Adama i jego taty, oraz bandy kosmatych 
przyjaciół. Czy razem ocalą rezerwat przed wielką korporacją? 
 

 

Czas trwania: 1 godz. 29 min. 

 

Opowieść wigilijna Myszki Miki, reż. Burny Mattinson. Film 
animowany. 

DVD 7670 

Ebenezer Scrooge jest chciwym i bezdusznym bankierem, 
który całe życie poświęcił dla pieniędzy. W Wigilię skąpca 
odwiedzają trzy duchy. 

Czas trwania: 25 min. 

 

Wilk na 100%, reż. Alexs Stadermann. Film animowany. 

DVD 7708 

Poznajcie włochatą watahę wilkołaków i kandydata na ich 
nowego przywódcę, którego niecodzienny wygląd niezbyt 
pasuje do wilczego kanonu. 

Czas trwania: 1 godz. 36 min. 

 

To nie wypanda, reż. Domee Shi. Film animowany. 

DVD 7701 

Nastoletnia Mei cierpi na specyficzną przypadłość, gdy się 
mocno ekscytuje zmienia się w pandę rudą. 



Czas trwania: 1 godz. 47 min. 

 

Rodzina Adamsów 2, reż. Greg Tiernan/ Conrad Vernon. Film 
animowany. 

DVD 7690 

U Addamsów daje o sobie znać konflikt pokoleń. Etap buntu 
nie omija dorastających Wednesday i Pugsleya. Choć 
Addamsowie niekoniecznie wpisują się w model tradycyjnej 
rodziny, nawet Morticię martwi, że potomkowie po raz kolejny 
nie stawiają się na kolacji. 

Czas trwania: 1 godz. 29 min. 

 

Sing 2, reż. Garth Jennings. Film animowany. 

DVD 7705 

Aby wystąpić w teatrze Crystal, Buster Moon i jego ekipa 
muszą odnaleźć i przekonać legendę rocka do powrotu na 
scenę. 

Czas trwania: 1 godz. 50 min. 

 

Chłopiec z chmur, reż. Nicolas Vanier. Film animowany. 

DVD 7691 

Opowieść o niezwykłej przyjaźni, wielkiej odwadze i 
przygodzie, która odmieni życie pewnego chłopca i jego 
skrzydlatych przyjaciół. 



Czas trwania: 1 godz. 53 min. 

 

Skarb Mikołajka, reż. Julien Rappeneau. Film animowany. 

DVD 7671 

W życiu Mikołajka najważniejsi są: mama, tata, szkoła                      
i przyjaciele – banda nierozłącznych kumpli, bez których 
wszystko inne nie ma sensu. Kiedy więc tata chłopca awansuje 
i rodzina musi przeprowadzić się na dalekie południe, 
Mikołajek wpada w rozpacz. Bo jak tu wyobrazić sobie 
rzeczywistość bez najlepszych przyjaciół? 

Czas trwania: 1 godz. 43 min. 

 

Nasze Magiczne Encanto, reż. Jared Bush /  Byron Howard. Film 
familijny/ komedia. 

DVD 7697 

Dziewczynka pochodzi z kolumbijskiej rodziny, która 
obdarzona jest magicznymi mocami. Niestety ona sama nie 
posiada tego daru. 

Czas trwania: 1 godz. 39 min. 

 

 

Wiki i jej sekret, reż. Denis Imbert. Film familijny/ komedia. 

DVD 7698 



Victoria, ośmioletnia dziewczynka, której matka właśnie 
zmarła, przeprowadza się wraz z ojcem do małej górskiej 
wioski. Ukojenie znajduje w adopcji szczeniaka niewiadomego 
pochodzenia, znalezionego w odosobnionym gospodarstwie. 

Czas trwania: 1 godz. 34 min. 

 

 

 

Filmy fabularne  i seriale 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Susza, reż. Robert Connolly. Kryminał/ thriller. 

DVD 7673 

Agent federalny Aaron Falk wraca do ogarniętego suszą 
rodzinnego miasta, aby wziąć udział w pogrzebie przyjaciela       
z dzieciństwa. Niewyjaśniona śmierć krewnych zmarłego 
sprawia, że postanawia rozpocząć śledztwo. 
Czas trwania: 1 godz. 55 min. 
 
Belfast, reż. Robert Connolly. Dramat. 

DVD 7688 

Życie młodego chłopca i jego robotniczej rodziny w burzliwych 
latach sześćdziesiątych XX w. 
Czas trwania: 1 godz. 38 min. 
 
Spencer, reż. Pablo Larraín. Biograficzny / Dramat. 

DVD 7689 

W bożonarodzeniowy weekend księżna Diana podejmuje 
decyzję o rozwodzie z księciem Karolem. 
Czas trwania: 1 godz. 51 min. 
 

Śmierć na Nilu, reż. Kenneth Branagh. Kryminał. 

DVD 7703 

W czasie wakacji spędzanych nad Nilem Hercules Poirot będzie 
musiał rozwiązać sprawę morderstwa młodej milionerki. 
Czas trwania: 2 godz. 7 min. 
 

 



Free Guy, reż. Shawn Levy. Komedia/ Sci-fi. 

DVD 7706 

Pracownik banku odkrywa, że jest postacią niezależną                   
w brutalnej przygodowej grze akcji. 
Czas trwania: 1 godz. 55 min. 
 

Batman, reż. Matt Reeves. Akcja/ Sci-fi. 

DVD 7702 

Batman i James Gordon stawiają czoła nieobliczalnemu 
Człowiekowi-Zagadce w skorumpowanym Gotham City. 
Czas trwania: 2godz. 56 min. 
 
Ostatni pojedynek, reż. Ridley Scott. Dramat historyczny. 

DVD 7681 

Opowieść o zdradzie i zemście rozgrywająca się w scenerii 
czternastowiecznej Francji, gdzie brutalność i przemoc wobec 
kobiet są na porządku dziennym. 
Czas trwania: 2 godz. 32 min. 
 

Boscy, reż. Mariano Cohn / Gastón Duprat. Dramat/ komedia. 

DVD 7692 

Bogaty biznesmen wynajmuje słynnego reżysera, aby pomógł 
mu nakręcić przebojowy film. 
Czas trwania: 1 godz. 54 min. 
 

 



Dom Gucci, reż.  Ridley Scott . Biograficzny/ dramat. 

DVD 7696 

Historia Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego, która 
planowała zabić swojego męża, wnuka znanego projektanta 
mody Guccio Gucci. 
Czas trwania: 2 godz. 27 min. 
 
West Side Story, reż.  Steven Spielberg . Dramat / musical. 

DVD 7704 

W tle nowojorskiej wojnie gangów rozwija się miłość dwójki 
nastolatków. 
Czas trwania: 2 godz. 36 min. 
 

Córka, reż.  Maggie Gyllenhaal . Dramat. 

DVD 7662 

Leda spędza wakacje nad morzem. Musi skonfrontować się ze 
swoją przeszłością. 
Czas trwania: 2 godz. 1 min. 
 

Detektyw, reż. Cary Joji Fukunaga . Serial. 

DVD 7694 

… detektywi i partnerzy zostają przypisani do makabrycznego 
morederstwa… 
Czas trwania: 439 min. 
 

 



Jeźdźcy sprawiedliwości, reż.  Anders Thomas Jensen. Kryminał/ 
akcja. 

DVD 7685 

Markus wraca z misji wojskowej, by zająć się córką Mathilde, 
po tym, jak jego żona ginie w katastrofie kolejowej. Wszystko 
wskazuje na zwykły wypadek, do czasu... kiedy do jego drzwi 
puka Otto – ocalały z wypadku matematyk. 
Czas trwania: 1 godz. 56 min. 
 
Nietykalni, reż.  Brian de Palma. Kryminał/ akcja/gangsterski. 

DVD 7669 

Chicago, rok 1931, czas prohibicji i rządów Ala Capone. 
Przybyły do miasta agent Eliot Ness wraz z grupką 
"Nietykalnych" walczy z nielegalnym handlem alkoholem. 
Czas trwania: 1 godz. 55 min. 
 
 
Szef roku, reż.  Fernando Leon de Aranoa. Komedia/ dramat. 

DVD 7674 

Właściciel lokalnej fabryki chce otrzymać nagrodę dla 
najlepszego biznesu, jednak napotyka po drodze rozmaite 
przeciwności, choćby żądnego zemsty byłego pracownika. 

Czas trwania: 2 godz. 

 
Tajemnice Dumbledorea, reż.  David Yates. Familijny/fantasy. 
DVD 7683 



Grindelwald wraz ze swoją armią dąży do przejęcia władzy na 
świecie. Dumbledore i Newt z pomocą przyjaciół chcą temu 
zapobiec. 
Czas trwania: 2 godz. 17 min. 
 
 
Zaułek Koszmarów, reż.  Guillermo del Toro. Kryminał/ dramat/ 
thriller. 

DVD 7684 

Młody i ambitny kuglarz wchodzi w romans z kobietą-
psychiatrą. Wkrótce para postanawia wykorzystać naiwność 
nowojorskiej elity, by się wzbogacić. 
Czas trwania: 2 godz. 30 min. 
 
Star Wars Nowa nadzieja, reż.  George Lukas. Przygodowy            
i sci-fi. 

DVD 7664 

Obi-Wan opowiada młodemu Luke'owi, że jego ojcem był 
potężny rycerz Jedi, który walczył w wojnach klonów. 
Czas trwania: 1 godz. 60 min. 
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