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polecamy najnowsze zbiory audiowizualne

Z licznych zakupionych filmów polecamy i przybliżamy:

FILMY
____________________________________________________________________________

Imigranci
„Imigranci”  jest  filmem luźno  oparym  na życiu  Jesuthasana
Antonythasana,  byłego żołnierza Tamilskich Tygrysów, które
od lat  70-tych  XX wieku  roku  prowadzą  wojenne  działania
na Sri  Lance. Konflikt  tamilsko-syngaleski  pochłonął  setki
tysięcy istnień ludzkich – o czym świat zapomina. Wcielający
się  w główną  rolę  Dheepana,  Antonythasan  został  siłą
wcielony do Tamilskich Tygrysów, od których  uciekł w wielu
16 lat. Przybył  do Francji  jako  nie  znający  języka  imigrant.
Dziś jest nie tylko aktorem, ale również pisarzem. 
Reszta obsady „Imigrantów” to podobnie jak on naturszczycy, 
z wyjątkiem Kalieaswari Srinivasan, wcielająca się w „żonę”.
Co  widać  na ekranie.  Antonythasan  ma w sobie  jakąś  zwie-
rzęcą  siłę,  pierwotny instynkt  aktorski,  który  pewnie  wykuł
zabijając  dla  Tygrysów. Jego  kreacja  to coś  więc  niż  rola.
To wejście  głąb  samego  siebie.  Zmierzenie  się  z własnymi
demonami.

Imigranci [Film DVD] / reż. Jacques Audiard ; scen. Jacques 
Audiard, Thomas Bidegain, Noé Debré ; zdj. Éponine 
Momenceau ; muz. Nicolas Jaar ; obsada: Jesuthasan 
Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine 
Vinasithamby [et al.]. - Warszawa : Solopan, [2016].

syg. DVD 5955

Rozumiemy się bez słów

Przyjemny,  serdeczny  film  o  najtrudniejszej  dla  rodziców
chwili przejścia ich dziecka w dorosłość. Prostota. 
Nie  jeden  raz  okazywało  się,  że  jest  najskuteczniejsza.
Również w sztuce. Francuskie kino potrafi ujmująco prostotę
życia  pielęgnować.  I  nawet  gdy opowiada o niej  w historii
przewidywalnej,  to  nieodmiennie  potrafi  wzruszyć  i  pode-
przeć przesłaniem, któremu warto dać się porwać.

Rozumiemy się bez słów [Film DVD] / reż. Eric Lartigau ;
scen. Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg, Thomas
Bidegain, Eric Lartigau ; zdj. Romain Winding ; muz.
Evgueni Galperine, Sacha Galperine ; obsada: Louane
Emera, Karin Viard, François Damiens [et al.]. - Warszawa :
Monolith Video, [2015].
syg. DVD 5980
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Niezłomny

"Niezłomny"  jest  prawdziwą  historią  Louisa
Zamperiniego,  słynnego biegacza,  który na igrzyskach
olimpijskich  w  Monachium  pobił  rekord  szybkości,  
w  jakim  pokonał  jedno  z  okrążeń.  Jego  wielkim
marzeniem był  wyjazd  na  olimpiadę  do  Tokio,  ale  ta
została  odwołana  z  powodu  wybuchu  II  wojny
światowej. Zamperini walczył  w niej jako bombardier,
jednak  samolot,  którym  leciał,  został  zestrzelony.
Dryfując przez wiele dni z dwójką ocalałych przyjaciół,
w końcu trafił do japońskiej niewoli.

Niezłomny [Film DVD] / reż. Angelina Jolie ; scen. Joel
Coen, Ethan Coen, Richard LaGravenese, William 
Nicholson ; zdj. Roger Deakins ; muz. Alexandre 
Desplat ; obsada: Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, 
Garrett Hedlund [et al.]. - Warszawa : Polityka, 2015. 
syg. DVD 5225

Obywatel

Głównym bohaterem filmu jest  Jan Bratek,  który musi
odnaleźć się w przełomowych momentach historii Polski.
Mężczyzna  ściąga  na  siebie  lawinę  nieszczęść  w  naj-
mniej oczekiwanych chwilach.

Obywatel [Film DVD] / scen. i reż. Jerzy Stuhr ; zdj. 
Paweł Edelman ; muz. Adrian Konarski ; obsada: Jerzy 
Stuhr, Maciej Stuhr, Sonia Bohosiewicz [et al.]. - 
Warszawa : Imperial CinePix, [2015]. 
syg. DVD 5272
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Żyć nie umierać

Historia  trzech  miesięcy  z  życia  człowieka,  który  dowiaduje  się,  że  ma  tylko  tyle  czasu  na  naprawienie
wszystkich życiowych błędów. Film inspirowany jest historią aktora Tadeusza Szymkowa. Choroba stanie się
dla  bohatera  pretekstem,  by  odkręcić  błędy  przeszłości  
i naprawić relacje z bliskimi.

Żyć nie umierać [Film DVD] / reż. Maciej Migas ; scen. Cezary Harasimowicz ; zdj. Radosław Ładczuk ; muz. 
Tomasz Wiracki ; obsada: Tomasz Kot, Janusz Chabior, Jacek Braciak [et al.]. - Warszawa : Kino Świat, 
[2016].
syg. DVD 5957

Foxcatcher
Foxcatcher −  amerykański  dramat  biograficzny z elementami  dreszczowca z 2014.  Opowiada autentyczną
historię morderstwa dokonanego na zapaśniku olimpijskim Davidzie Schultzu (Channing Tatum) przez Johna
Du Ponta  (Steve  Carell)  w 1996 roku.  Du  Pont  był  chorym  na  schizofrenię  dziedzicem wielkiej  fortuny.
Zbudował na swojej posiadłości kompleks treningowy dla zapaśników - Team Foxcatcher. Schultz był przez
lata  jego bliskim przyjacielem.  Policja  nigdy nie  ustaliła  dokładnych motywów tego morderstwa.  Du Pont
zmarł w więzieniu w Pensylwanii w wieku 72 lat. Scenariuszem filmu "Foxcatcher" zajęli się E. Max Frye  
i Dan Futterman. W rolach głównych występują Steve Carell, Channing Tatum oraz Mark Ruffalo

 

 syg. DVD 5805

Foxcatcher [Film DVD] / reż. Bennett Miller ; scen. E. Max Frye, Dan Futterman ; zdj. Greig Fraser ; muz. 
Rob Simonsen ; obsada: Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo [et al.]. - Warszawa : Imperial CinePix, 
[2015].
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Nie zapomnieliśmy o najmłodszych polecamy trzy pozycje filmowe

Home

Komedia  animowana  w  polskiej
wersji  językowej  zrealizowana  
w  studio  Dreamworks  Animation,  
w  którym  powstały  takie  przeboje,
jak "Shrek" i "Madagaskar". 
Ekscentryczny przybysz  z kosmosu,
który  doprowadza  wszystkich  do
szału swym wiecznym optymizmem,
musi  uciekać  przed  ścigającymi  go
przedstawicielami swej własnej rasy
i  ukrywa  się  na  Ziemi.  Tu  za-
przyjaźnia  się  z  wyjątkowo  upartą
kilkunastoletnią dziewczyną i wspól-
nie  z  nią  musi  ocalić  naszą  planetę
przed kosmiczną inwazją.

Home [Film DVD] = Dom / reż. Tim Johnson ; scen. Tom J. Astle, Matt Ember ; muz. Lorne Balfe ; reż. wersji 
pol. Jerzy Dominik ; dialogi pol. Michał Wojnarowski ; obsada dubb. pol. Przemysław Stippa, Monika Dryl, 
Mariusz Czajka [et al.]. - Warszawa : Imperial CinePix, [2015].
syg. DVD 5992

Piłkarzyki rozrabiają, czyli Wielka Liga Małych Mistrzów

Piłkarzyki... to nie tylko bajka o piłce nożnej, ale opowieść o przyjaźni i i pokonywaniu trudności, przed jakimi
stajemy w życiu. Pokazuje, że jedyną właściwą drogą do zwycięstwa jest współpraca.

Nikt  przecież  nie  rodzi  się
mistrzem,  ale  każdy  (z  małą
pomocą) może nim zostać!
Głównym  bohaterem  jest  mały
chłopiec, który musi podjąć próbę
uratowania  miasteczka  przed
niemiłym  mistrzem  piłki  nożnej
Kosmosem.  W  zmaganiach
pomogą mu... piłkarzyki! Figurki  
z ulubionej gry chłopca ożyją,  by
wspólnymi siłami rozegrać mecz  
o przyszłość miasteczka. Ci mali  
i  niezwykle  gadatliwi  gracze
pokażą  chłopcu,  jak  wielką  moc
ma przyjaźń.
Czy  ta  niezwykła  drużyna  wygra
mecz z zawodowcami?

Wszystko jest przecież możliwe, póki piłka w grze!

Piłkarzyki rozrabiają [Film DVD] / reż. Juan José Campanella ; scen. Juan José Campanella, Gastón Gorali, 
Eduardo Sacheri ; zdj. Félix Monti ; muz. Emilio Kauderer ; reż. dubb. pol. Wojciech Paszkowski ; dialogi pol. 
Jakub Wecsile ; dubb. pol. wyk. Jacek Bończyk, Jarosław Boberek, Tomasz Steciuk [et al.]. - Warszawa : 
Imperial CinePix, [2014]
syg. DVD 5738



Piorun i magiczny dom

Nadciąga  burza.  Mały  kotek  Piorun szukając  schronienia  trafia  do tajemniczego  domu magika  "Lorenzo".
Kiedy ekscentryczny staruszek trafia do szpitala,  Piorun razem z imponującą ożywioną kolekcją zabawek  
i robotów, postanawia bronić jego posiadłości.

Piorun i magiczny dom [Film 
DVD] / reż. Jeremy Degruson, 
Ben Stassen ; scen. James 
Flynn, Domonic Paris, Ben 
Stassen ; muz. Ramin 
Djawadi ; reż. wersji pol. 
Marek Robaczewski ; dialogi 
polskie Jakub Kowalczyk ; 
obsada dubb. pol. Mateusz 
Ceran, Dominika Kluźniak, 
Wiktor Zborowski [et al.]. - 
Warszawa : Imperial CinePix, 
[2015].

syg. DVD 5986

DOKUMENTY DŹWIĘKOWE
____________________________________________________________________________

dla starszych

I góry odpowiedziały echem
„I góry odpowiedziały echem” jest historią o rodzeństwie – Pari i Abdullah, którzy zostają rozdzieleni i muszą
przeżyć życie osobno. Skutki ich rozdzielenia odbijają się echem przez lata w Kabulu, Paryżu, San Francisco i
na greckiej wyspie Timos. Książka rozpoczyna się opowieścią o mężczyźnie, który musi poświęcić jedno ze
swoich dzieci, aby ocalić resztę. Wybrał najmłodszego syna, a myśl ta prześladuje go przez całe życie, więc

rozpoczyna  podróż  aby
uratować  swojego  ukocha-
nego syna.

I góry odpowiedziały echem 
[Płyta komp.] / Khaled 
Hosseini ; tł. Magdalena 
Słysz ; czyta Maria Seweryn. 
- Warszawa : Wydawnictwo 
Albatros A. Kuryłowicz, cop. 
2014.
syg. PK 3820
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Zjawa
Na  podstawie  powieści  powstał  znakomity  film  z  Leonardo  Di  Caprio  w  roli  głównej!  W  roku  1823
trzydziestosześcioletni  Hugh Glass zaciąga  się  do oddziału  formowanego przez Kompanię  Futrzarską Gór
Skalistych,  który wyrusza na  niebezpieczną wyprawę przez dziewicze,  niezbadane terytoria.  Pewnego dnia
zostaje straszliwie poturbowany przez niedźwiedzia grizzly i oddany pod opiekę dwóch ludzi z oddziału- Johna

Fitzgeralda,  bezwzględne-
go najemnika  oraz  młode-
go Jima Bridgera, przyszłe-
go „Króla ludzi gór”. Gdy
do ich obozowiska zbliżają
się  Indianie,  Fitzgerald  
i  Bridger  pozostawiają
Glassa  na  pastwę  losu.  
Co gorsza, zabierają ranne-
mu broń i  całe  wyposaże-
nie - wszystko to, co dawa-
łoby  mu  jakąś  szansę  na
samodzielne przeżycie.
Opuszczony,  bezbronny  
i  wściekły,  Glass  składa
samemu sobie obietnicę, że
przetrwa.  I  że  dokona
zemsty. „Fascynująca opo-
wieść  o  heroizmie  i  obse-
syjnym pragnieniu  wymie-
rzenia  kary”  -  Publishers

Weekly.  „Zjawa  to  jedna  z  najbardziej  poruszających,  surowych  i  fascynujących  opowieści  o  samotnej
wędrówce,  jakie  kiedykolwiek  czytałem”.  -  Akiva  Goldman,  scenarzysta  filmu  Piękny  umysł,  zdobywca
Oscara.
Zjawa [Płyta komp.] / Michael Punke ; przeł. Przemysław Hejmej ; czyta Jarosław Łukomski. - Katowice : 
Wydawnictwo Sonia Draga, 2016.
syg. PK 3855

Sokół 
Polski Kontrwywiad Wojskowy trafia na ślad grupy terrorystycznej przygotowującej zamach na wielką skalę.
Terroryści zostają namierzeni, a sytuacja wydaje się opanowana. Do czasu.

Kilka lat wcześniej pułkownik Karol Siennicki natrafił w Afganistanie na ślad podwójnego agenta. `Sokół`,
oficer  wywiadu wyszkolony przez  PRL-owskie  służby,  po transformacji  ustrojowej  zapadł  się  pod ziemię.
Wygląda  jednak  na  to,  że  nadal  działa,  a  złapanie  go  jest  jedyną  szansą  na  ocalenie  setek  tysięcy  ludzi.

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Dominik W. Rettinger - polski pisarz i scenarzysta. Napisał scenariusze między innymi do serialu Ekipa (2007)
i filmu Kamienie na szaniec (2014). Na swoim koncie ma nominację do nagrody Złota Kaczka za najlepszy
scenariusz filmowy - do filmu.
Sokół / [Płyta komp.] / Dominik W. Rettinger ; czyta Jakub Wieczorek. - Warszawa : Biblioteka Akustyczna ; 
Kraków : we współpr. z Wydawnictwem Otwarte, 2015.
syg. PK 3841

dla młodszych

Baśniobór
Przez wiele wieków czarodziejskie istoty ukrywały się w tajemnym miejscu zwanym Baśnioborem, który jest
dziś  jedną  z  ostatnich  przystani  prawdziwej  magii.  Czarodziejską?  Oczywiście.  Ekscytującą?  Jasne.
Bezpieczną? Cóż, właściwie wręcz przeciwnie.
Kendra i jej brat Seth nie mają pojęcia, że ich dziadek jest obecnym opiekunem Baśnioboru. W otoczonym
murami  lesie  pradawne  reguły  wprowadzają  porządek  między  chciwymi  trollami,  złośliwymi  satyrami,
kłótliwymi wiedźmami, psotnymi chochlikami i zazdrosnymi wróżkami. Gdy jednak zasady te zostają złamane,

ujawniają się potężne moce zła,  
a  Kendra  i  jej  brat  muszą
zmierzyć  się  z  największym  
w  swym  życiu  wyzwaniem,  by
uratować  rodzinę,  Baśniobór,  
a może i cały świat...

Baśniobór. 1 [Płyta komp.] / 
Brandon Mull ; czyta Janusz 
Zadura. - Warszawa : Biblioteka 
Akustyczna : we współpr. z 
Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 
2015.
syg. PK 3857

Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu
Kuba i Buba są bliźniakami.  Jak łatwo się zorientować, jedno z nich jest dziewczynką, a drugie chłopcem.
Rzecz w tym, że nie zawsze wiadomo, które jest które, bo Kuba zachowuje się czasami jak dziewczynka,  
a Buba wręcz przeciwnie.  Oboje zgodnie występują w zbiorze opowiadań Kuba i Buba, czyli  awantura do
kwadratu. Książka w doskonały sposób łączy zabawę z elementem dydaktycznym. Czyta się je z nieustającym
zainteresowaniem i ciekawością, co też jeszcze wymyślą pomysłowe dzieciaki.
Dodatkowymi  zaletami  książki
jest  ujęcie  przygód  bliźniaków  
w  ramy  roku  kalendarzowego
oraz  dołączenie  zestawu  prze-
pisów  kulinarnych  do  samo-
dzielnej realizacji.

Kuba i Buba, czyli awantura do
kwadratu [Płyta komp.] /
Grzegorz Kasdepke ; czyta Jacek
Kiss. - Warszawa : Biblioteka
Akustyczna, 2014.
syg. PK 3885
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Piotruś Pan i Wendy 
Oto jedna z najsłynniejszych książek dla dzieci wszech czasów! Doskonale napisana, pełna niezapomnianych
przygód  historia,  która  już  od stu  lat  zachwyca  i  inspiruje  czytelników na całym świecie.  Wejdź  i  Ty do
magicznego  świata  Nibylandii  i  razem  z  Piotrusiem  Panem,  Wendy  i  Cynowym  Dzwoneczkiem  odkryj
tajemnice magicznej krainy, w której spełniają się wszystkie marzenia!

Piotruś Pan i Wendy [Płyta 
komp.] / James Matthew 
Barrie ; [ tł. Michał Rusinek] ;
czyta Janusz Zadura. - 
Warszawa : Biblioteka 
Akustyczna, cop. 2015.
syg. PK 3833

Abecelki i duch Bursztynowego Domu 
Audiobook polecany przez FUNDACJĘ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.
Abecelki to ciepła, zabawna opowieść o przygodach pierwszoklasistów: Franka, Olka i Doroty, klimatem 
przypominająca „Dzieci z Bullerbyn”. Narratorem jest sympatyczny, ciekawy świata Franek, który z humorem 
opowiada o swoich szkolnych sukcesach, potknięciach, a nawet katastrofach. Opowieść ukrywa też tajemnicę - 
ducha, który podobno straszy, choć nikt go nie widział…
“Zbliża się początek roku szkolnego.
Franek nie może się doczekać pójścia
do pierwszej klasy. Nareszcie będzie
miał prawdziwe wakacje jak jego
starsza siostra. I nareszcie wykrzyczy
się na przerwach, bo w domu nikomu
nie podobają się hałasy”. 

Abecelki  i  duch  Bursztynowego
Domu  [Płyta  komp.]  /
Małgorzata Strękowska-Zaremba
;  czyta  Waldemar  Dolecki.  -
Warszawa :  Sztuka Audiobooka,
cop.2011.
syg. PK 3891

Wieczorynki z żółwiem Antosiem  
Amelka marzy, żeby wreszcie zamieszkać ze swoim mężem - żółwiem Antosiem. Próbują wspólnie znaleźć
odpowiedni dom… Zabawna opowieść dla 5-7 latków i ich zabieganych rodziców - króciutkie rozdziały są
idealne do słuchania przed snem, a pełen absurdalnych smaczków humor rozbawi każdego, niezależnie od
wieku.  Druga z  trzech części  "wieczorynkowego"  cyklu,  w którym ukazały się  już "Wieczorynki  z  kotem
Miśkiem". Dzieci odnajdą w niej bohaterów, z którymi zaprzyjaźniły się w części poprzedniej.



Wieczorynki z żółwiem 
Antosiem [Płyta komp.] / 
Anna Onichimowska ; czyta 
Janusz Zadura. - Warszawa :
Biblioteka Akustyczna, 2010.
syg. PK 3888

Pulpet i Prudencja  
Pompon, słynny smok przygarnięty przez rodzinę Fisiów, ożenił się i ma dwoje dzieci. Są to bliźniaki Pulpet i
Prudencja. Chodzą do zwykłej szkoły z dziećmi, które je zaakceptowały i wcale się nie dziwią, że w ławce
siedzą dwa bystre smoki w kolorze limonkowym. Pewnego dnia Pulpet i Prudencja wybierają się z przyjaciółmi

do  Transylwanii  w  poszu-
kiwaniu swoich przodków…
Fantastyczne  poczucie  hu-
moru i wartka akcja!

Pulpet i Prudencja : [Płyta 
komp.] Smocze Pogotowie 
Przygodowe / Joanna 
Olech ; czyta Krzysztof 
Tyniec. - Warszawa : 
Biblioteka Akustyczna ; we 
współpr. z Znak.
syg. PK 3837

oprac. Magdalena Marczyńska
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