
NOWOŚCI 2019 

(styczeń - marzec) 

 

FILMY FABULARNE I DOKUMENTALNE 

 

 

 
Pozycja obowiązkowa / reż. Bill Holderman. Komedia 
romantyczna. Czas trwania: 99 min.  
 
DVD 6768 

„Pozycja obowiązkowa” to jedna z najzabawniejszych komedii 

opowiadająca o spotkaniach przyjaciółek w klubie czytelniczym, w którym 

dzielą się wrażeniami z przeczytanej lektury. „Pięćdziesiąt twarzy Greya” 

okaże się książką, która je zauroczy i zainspiruje do działania.  



Dziewczyna we mgle / scen. i reż. Donato Carrisi. Thriller. 
Czas trwania: 2 godz. 8 min.   
 
DVD 6795 

Ekranizacja bestsellerowej powieści Donato Carrisi. Włoski thriller 

opowiada o tajemniczym zaginięciu szesnastoletniej dziewczyny w małym 

prowincjonalnym, górskim miasteczku. Na miejsce przybywa detektyw, 

który próbuje rozwiązać tajemnicę zaginięcia szesnastolatki i odnaleźć 

ewentualnego porywacza lub mordercę.  

 
 

 Kształt wody / reż. Guillermo del Toro. Dramat. Czas trwania:      
1 godz. 59 min.  
 

DVD 6766 

„Kształt wody” to baśniowa opowieść osadzona w realiach Ameryki czasów 

zimnej wojny. Elisa Esposito pracuje w laboratorium rządowym, w którym 

przeprowadzany jest ściśle strzeżony eksperyment. Elisa odkrywa istotę 

podobną do bestii, która została stworzona w celach naukowych, ale i też 

do wykorzystania w walce z bolszewikami. Okazuje się, że tajemnicza 

postać obdarzona jest ludzkimi uczuciami. Elisa nawiązuje kontakt            

z bestią, a z czasem rodzi się pomiędzy nimi więź. W wykreowanym 

świecie baśniowym dobro przeplata się ze złem, a piękno z dramatem.  

 
41 dni nadziei / reż. Baltazar Kormákur. Film biograficzny. 
Dramat. Czas trwania: 1 godz. 36 min.    

DVD 6793 

Film oparty na podstawie biograficznej powieści Tami Oldham Ashcraft 

zatytułowanej "Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss, and 

Survival at Sea" ("Tragedia na morzu"). Dwoje zakochanych żeglarzy, 

Tami Oldham i Richard Sharp, wyruszają w wymarzony rejs  przez Pacyfik 

do Kalifornii, nie zdając sobie sprawy, że płyną wprost na spotkanie 

jednego z największych huraganów. Szkwał rozbija jacht, a narzeczony 



Tami zostaje ranny. „41 dni nadziei” to relacja Tami Oldham, która przez 

41 dni dryfuje po oceanie na pokładzie roztrzaskanego jachtu. To 

opowieść o ogromnej determinacji, odwadze, sile woli i miłości.  

 

Bóg nie umarł: światło w ciemności / scen. i reż. Michael 
Mason. Dramat. Czas trwania: 1 godz. 45 min.  

DVD 6798 

Wokół kościoła Św. Jakuba, który stoi na terenie uniwersytetu narasta 

coraz większy konflikt. Przeciwnikom wiary przeszkadza fakt, iż kościół 

znajduje się na terenie uniwersytetu. Kiedy wybucha pożar niszczący 

kościół, władze uczelni chcą usunąć parafię ze swojego terenu. Pastor, 

pomimo poparcia parafian, musi poradzić sobie z pogróżkami i rozważyć 

ewentualne przeniesienie parafii. Przesłaniem filmu jest opowieść o tym, 

że w życiu osób wierzących nie powinna mieć miejsca walka za wiarę,        

a dawanie świadectwa wiary.   

 

Zabicie świętego jelenia / reż. Yorgos Lanthimos. Thriller. 
Czas trwania: 2 godz. 1 min.   

DVD 6799 

Thriller opowiada o lekarzu, kardiochirurgu, który stal się sprawcą tragedii 

we własnej rodzinie. Kardiochirurg popełnił lekarski błąd w operacji 

pacjenta doprowadzając do jego zgonu. Po latach bieg zdarzeń sprawia, że 

lekarz staje przed bardzo trudnym wyborem odkupienia swojej winy 

kosztem swoich bliskich.  



 
 
Ignacy Loyola / scen. i reż. Paolo Dy.  Film biograficzny. Dramat. 
Czas trwania: 1 godz. 58 min.  
 

DVD 6726 

Historia życia i wewnętrznej przemiany Ignacego Loyoli, jednej                

z najważniejszych postaci kościoła katolickiego, założyciela Towarzystwa 

Jezusowego.   

 
Długa noc. Odc. 1-8 / reż. Steven Zaillian, James Marsh. Dramat. 
Czas trwania: 504 min.  
  

DVD 6718/CD1-3  

Amerykański dramat, którego akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. 

Student, pochodzący z Pakistanu, zostaje oskarżony o morderstwo młodej 

dziewczyny, z którą spędził noc po wspólnej imprezie. Oczekując              

w areszcie na proces musi  zmierzyć się z niebezpiecznym światem 

przestępczym. 

 



Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy / reż. Jerzy Sztwiertnia 
Fabularny serial historyczny, odc. 1-13. Czas trwania: 801 min.  

DVD 6728/CD1-4  

Historyczny serial w reżyserii Jerzego Sztwiertni pokazuje walkę naporem 

germanizacyjnym w Wielkopolsce w latach 1815-1918 na przykładzie 

polskich rodzin. Serial uznany za jeden z najistotniejszych filmów polskich 

ukazuje nieznaną z kart podręczników historię polskiej wojny w okresie 

XIX wieku.  

 
 
Paweł, apostoł Chrystusa / scen. i reż. Andrew Hyatt. Film 
biograficzny. Czas trwania: 1 godz. 48 min.   

 
DVD 6736 
 
Filmowa opowieść o życiu św. Pawła, od momentu prześladowania 

chrześcijan i nieprzejednanego przeciwnika Chrystusa po najbardziej 

wpływowego apostoła. Film przedstawia nawrócenie św. Pawła, działalność 

ewangeliczną, podróże misyjne i jego męczeńską śmierć, na którą został 

skazany za głoszenie Ewangelii.  

 
 
Królowa Panoram / scen i reż. Marcin Bradke. Film dokumentalny. 
Czas trwania: 50 min. 
 
DVD 6752  

Dokumentalny film edukacyjny przedstawiający historię płótna „Bitwa pod 

Racławicami” namalowany przez zespół malarzy pod kierownictwem Jana 

Styki i Wojciecha Kossaka. Dzieje „Panoramy Racławickiej” przedstawione 

zostały na tle wydarzeń politycznych i społecznych drugiej połowy XX 

wieku. Film opowiada o kulisach powstania Panoramy, jej wojennych 

losach oraz staraniach władz polskich o sprowadzenie obrazu z Lwowa do 

Wrocławia.   



 

 

Demony da Vinci. Odc. 1-8 / twórca David S. Goyer, scen. i reż. 
David S. Goyer. Dramat. Czas trwania: 400 min. 

DVD 6772/CD 1-2 

Serial „Demony da Vinci” łączy prawdziwą historię z fikcją, ukazując losy 

Leonarda da Vinci, największego geniusza świata. Da Vinci jako młody 

mężczyzna mieszka w okresie Renesansu we Florencji. W wieku 25 lat 

staje się nie tylko artystą, ale i wynalazcą. Jego inteligencja pozwala mu 

przewidywać rzeczy, których inni nie dostrzegają. Dzięki wspaniałym 

projektom odkrywa tajemnice wszechświata. Równocześnie zmaga się       

z problemami rzeczywistości swoich czasów.  

Koniec defilady. Odc. 1-3 / reż. Susanna White. Dramat. Czas 
trwania: 4 godz. 47 min. 

DVD 6775/CD 1-2 

Adaptacja filmowa powieści "Parade's End" (“Koniec defilady) Forda 

Madoxa Forda. Fascynująca opowieść o losach brytyjskiego arystokraty, 



który jest rozdarty pomiędzy lojalnością wobec niewiernej żony,                

a prawdziwym uczuciem do młodej kobiety. Historię bohaterów 

ostatecznie odmienia wybuch I wojny światowej.  

Wielkie nadzieje. CD 1-2, odc. 1-3 / reż. Brian Kirk. Dramat. Czas 
trwania: 150 min.  

DVD 6776/CD 1-2  

 „Wielkie nadzieje” to adaptacja filmowa powieści Charlesa Dickensa. 

Rozgrywająca się w wiktoriańskiej Anglii opowieść o chłopcu, którego życie 

zmienia się, gdy pomaga zbiegłemu z więzienia przestępcy. Po latach 

chłopak otrzymuje dużą sumę pieniędzy od anonimowego darczyńcy, 

którym po czasie okazuje się Abel Magwitch, zbieg który wyszedł              

z więzienia i dorobił się ogromnego majątku w Australii. Chłopak dzięki 

funduszom może podjąć edukację w Londynie.  

 



Przeklęty: życie i śmierci Roberta Dursta. Odc. 1-6. / reż. Andrew 
Jarecki. Kryminalny serial dokumentalny. Czas trwania: 4 godz.  
33 min.  

DVD 6781/CD1-2 

Robert Durst, nowojorski biznesmen i dziedzic fortuny, któremu,              

w tajemniczych okolicznościach zaginęła żona, jest podejrzany                  

o morderstwa,  za które nigdy nie odpowiedział, ani nie został osądzony. 

Po ujęciu domniemanego sprawcy sprawa morderstw została zamknięta.  

Postać Roberta Dursta od wielu lat budziła zainteresowania Andrewa 

Jareckiego, który postanowi przeprowadzić własne śledztwo. Serial jest 

przełomowym dokumentem odkrywającym tajemnicze zbrodnie sprzed lat.  

Z Lark Rise do Candleford. Seria 1. CD 1-3 / reż. Charlie Palmer, 
John Greening, Marc Jobst. Dramat. Czas trwania: 500 min. 

DVD 6777/CD1-3 

 

Z Lark Rise do Candleford. Seria 2. CD 1-4 / reż. Moira Armstrong 
[et al.]. Adaptacja filmowa. Dramat. Czas trwania: 625 min. 

DVD 6778/CD1-4 

 

Z Lark Rise do Candleford. Seria 3. CD 1-4 / reż. Moira Armstrong 
[et al.]. Adaptacja filmowa. Dramat. Czas trwania: 600 min. 

DVD 6779/CD1-4 

“Z Lark Rise do Candleford” jest adaptacją autobiograficznej powieści    

Flory Thompson. Akcja filmu osadzona jest w realiach XIX – wiecznego 

Oxfordshire. Obfitująca w zaskakujące wydarzenia opowieść o mieszkań-

cach małej osady Lark Rise, którzy preferują tradycyjny styl życia oraz 

społeczności Candleford, które rozwija się z postępem czasu. 



  

Phantom thread = Nić widmo / scen. reż. i zdj. Paul Thomas 
Andersen. Dramat. Czas trwania: 2 godz. 10 min.  

DVD 6711  

„Nić widmo” jest połączeniem obrazów, na których obserwujemy zderzenie 

pierwiastków kobiecych i męskich, świata sztuki, pasji i miłości. Reynolds 

Woodcock to mistrz swojego rzemiosła, mistrz sztuki krawieckiej, którego 

kreacje noszą wytworne brytyjskie damy. Porządek jego świata burzy 

Alma, nowo poznana młoda kobieta, która przechodzi pod wpływem 

Woodcocka  przemianę.   
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