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Z licznych zakupionych filmów polecamy i przybliżamy:

FILMY
____________________________________________________________________________

Idol

Danny Collins był  kiedyś  piękny i  młody.  Teraz jest  już tylko
piękny.  I odcina kupony od swej piosenkarskiej  kariery.  Wciąż
żyje szybko, nadużywa ile się da i zadaje się z nieprzyzwoicie
młodymi  kobietami.  Gdy odkryje list napisany do niego 40 lat
temu przez samego Johna Lennona, postanowi dać sobie jeszcze
jedną  szansę.  Rzuci  scenę,  zbyt  młodą  kochankę  i  większość
innych  używek,  by zaszyć  się  w małym hotelu  i  zacząć  pisać
nowe  piosenki.  Choć  okaże  się  to  trudniejsze  niż myślał,
uświadomi mu, że jeszcze nie jest za późno, by zejść na ziemię 
i spróbować zrealizować młodzieńcze marzenia, poznać kobietę
swego życia, a przede wszystkim odszukać nigdy nie widzianego
dorosłego syna.

Idol [Film DVD] / scen. i reż. Dan Fogelman ; zdj. Steve Yedlin ; 
muz. Theodore Shapiro ; obsada: Al Pacino, Annette Bening, 
Jennifer Garner [et al.]. - Warszawa : Monolith Films, [2015]. 

syg. DVD 5983

Sherlock i upiorna panna młoda

Poznajcie Sherlocka w roku 1895!
Sherlock i upiorna panna młoda to film, którego akcja toczy
się w wiktoriańskim Londynie roku 1895. Jego scenariusz
został napisany przez Stevena Moffata i Marka Gatissa. Na
ekranie  poza  Cumberbatchem i  Freemanem pojawią  się
między innymi Rupert Graves, Una Stubbs, Louise Brealey,
Amanda  Abbington.  Reżyserem  jest  Douglas  Mackinnon
("Doctor Who", "Line of Duty").  
W pełnometrażowym odcinku specjalnym twórcy bawią się
konwencją  jak  jeszcze  nigdy  wcześniej,  dodając  do  tej
piekielnie  inteligentnej  i  zabawnej  mieszanki  elementy
gotyckiego horroru.

Sherlock i  upiorna panna młoda.  CD 1-2 [Film DVD] /  reż.
Douglas Mackinnon ; scen. Mark Gatiss, Steven Moffat ; zdj.
Suzie  Lavelle  ;  muz.  David  Arnold,  Michael  Price  ;  obsada:
Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs [et al.]. -
Warszawa : Best Film CO Sp. z o.o., [2016].

syg. DVD 5991

http://www.filmweb.pl/serial/Line+of+Duty-2012-658891
http://www.filmweb.pl/serial/Doktor+Who-2005-199691
http://www.filmweb.pl/person/Douglas+Mackinnon-1715697
http://www.filmweb.pl/person/Amanda+Abbington-243950
http://www.filmweb.pl/person/Louise+Brealey-467153
http://www.filmweb.pl/person/Una+Stubbs-60700
http://www.filmweb.pl/person/Rupert+Graves-7119
http://www.filmweb.pl/person/Martin+Freeman-61851
http://www.filmweb.pl/person/Benedict+Cumberbatch-232426
http://www.filmweb.pl/person/Mark+Gatiss-188414
http://www.filmweb.pl/person/Steven+Moffat-214394


 Sypiając z innymi 

Współczesna  komedia  o  przyjaźni,  związkach,  miłości  i
seksie, nominowana do głównej narody na festiwalu Sundance

z Jasonem Sudeikisem ("Millerowie", "Szefowie wrogowie"),
Amandą  Peet  ("Lepiej  późno  niż  później",  "Miłość  bez
końca") oraz Alison Brie ("Jeszcze dłuższe zaręczyny", "Mad
Man") w rolach głównych.

Lainey i Jake spali ze sobą tylko raz, ale za to ten pierwszy.
Kilka  lat  później,  wpadają  na  siebie  przypadkiem.  Jake  to
nałogowy  kobieciarz,  a  Lainey  uzależniła  się  od
niewłaściwego faceta, który ma żonę i dziecko w drodze. Na
kilometr  widać,  że  są  dla  siebie  stworzeni,  tylko  oni  wciąż
tego nie wiedzą. Może wszystko by się zmieniło, gdyby tylko
przestali sypiać z innymi…

Sypiając z innymi [Film DVD] / scen. i reż. Leslye Headland ; zdj.
Ben Kutchins ; muz. Andrew Feltenstein, John Nau ; obsada:
Jason Sudeikis, Alison Brie, Adam Scott [et al.]. - Warszawa : Best
Film, [2016].                                                                                     

syg. DVD 5982

Obce ciało

Angelo i  Kasia poznali  się  we  Włoszech  w  grupie
modlitewnej  Focolari,  gdzie  połączyła  ich miłość  i  wiara  
w Boga. Ich związek przerywa powrót dziewczyny do Polski
i decyzja o wstąpieniu do klasztoru. Angelo przyjeżdża do
Warszawy, żeby nakłonić Kasię do zmiany zdania. Czekając
na  jej  decyzję,  podejmuje  pracę  w  międzynarodowej
korporacji.  Firmą  zarządza  bezwzględna  i  cyniczna
Kris przy pomocy swojej asystentki Miry. W korporacyjnej
rzeczywistości,  głęboko  wierzący  Angelo  staje się  ofiarą
drwin i mobbingu. Kris, wykorzystując swoją władzę, bawi
się  nim i  chce  zmusić  do  złamania  zasad  moralnych,  ale
jednocześnie jest zafascynowana jego wiarą.

Obce ciało [Film DVD] /  scen.  i  reż.  Krzysztof Zanussi  ; zdj.
Piotr  Niemyjski  ;  muz.  Wojciech  Kilar  ;  obsada:  Agnieszka
Grochowska,  Weronika  Rosati,  Agata  Buzek  [et  al.].  -
Warszawa : Kino Świat, [2015].

syg. DVD 5963
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Dla najmłodszych polecamy pozycje filmowe

Artur i Minimki 3. Dwa światy

Maltazarowi udaje się uwięzić Artura w krainie Minimków,
a sam przedostaje się do świata ludzi. Zły charakter dzięki
operacji  plastycznej  może  podszyć  się  pod  postać
prawdziwego człowieka i próbuje odnaleźć drogę do domu
dziadków.  Artur,  Selenia  i  Betamesz  nie  dają  jednak  za
wygraną  i  za  wszelką  cenę  starają  się  powrócić  do
rzeczywistych  rozmiarów,  aby  powstrzymać  Maltazara.
Jedynym  sposobem  na  zmianę  wzrostu  jest  zawierający
magiczne moce miód Królowej Pszczół. Trójka przyjaciół
będzie musiała się jednak pospieszyć, jeżeli chce uchronić
swój  świat  przed  zbieraną  przez  Maltazara  armią
gigantycznych moskitów. Czasu jest coraz mniej!

Artur i Minimki 3 [Film DVD] : dwa światy / reż. Luc Besson;
scen. Luc Besson, Céline Garcia ; zdj. Thierry Arbogast ; muz.
Éric  Serra  ;  dialogi  pol.  Katarzyna  Wojsz;  pol.  dubb.  wyk.
Daniel Olbrychski, Kajetan Lewandowski, Barbara Kałużna [et
al.]. - Warszawa : Monolith Films, [2011].

syg. DVD 5734

Afera Renifera 

Afera Renifera to ciepła i barwna opowieść o tym, że nawet
największe  kłopoty można  pokonać,  gdy wokół  są  wierni
przyjaciele. Bary, prosty i poczciwy człowiek, przypadkiem
zamienia się rolami ze Świętym Mikołajem. Wynika z tego
wiele  śmiesznych  sytuacji,  a  pełna  humoru  historia
uświadamia,  że  wartości  takie  jak  bezinteresowność,
zaufanie i  chęć niesienia  pomocy innym są zawsze godne
naśladowania. 

Afera Renifera [Film DVD] = A Very Barry Christmas / tekst
pol.  Agata  Grzymała-Siedlecka  ;  obsada  dubb.  pol.  Gabriela
Czyżewska,  Arkadiusz  Detmer,  Mikołaj  Klimek  [et  al.].  -
Dziekanów Polski : Media Service, [2007].

syg. DVD 6016

http://www.filmweb.pl/film/Artur+i+Minimki+3.+Dwa+%C5%9Bwiaty-2010-399298


Rycerz Blaszka. Pogromca smoków

Blaszka jest najbardziej pogodnym, choć trochę niezdarnym
rycerzem  w  szczęśliwym  królestwie  Zardzezii.  Cieszy  się
powszechną sympatią i podkochuje w rudowłosej księżniczce.
Ale  któregoś  dnia  zły  książę  knuje  przeciw  niemu  spisek.
Oskarżony  o  kradzież,  pozbawiony  tytułu  rycerskiego  i
zamku, Blaszka zostaje wygnany z kraju. Jedyną nadzieją na
powrót  do  domu  jest  dla  niego  pokonanie  groźnego
cybersmoka.  Śmiałek  bez  wahania  rusza  więc  do  starej
kopalni, gdzie mieszka dwugłowy, ziejący ogniem potwór. W
niebezpiecznej  misji  wspierają  Blaszkę  mechaniczny
wierzchowiec  i  oswojony  mały  smok.  Czy  razem  zdołają
pokonać poczwarę, uwolnić piękną księżniczkę i pozbyć się
księcia, który pozbawił tronu dobrego króla Zardzezii?

Rycerz Blaszka [Film DVD] : pogromca smoków / reż. Thomas
Bodenstein ; scen. Mark Slater, Gabriele Walther ; muz. Andreas
Grimm ; reż. wersji pol. Dariusz Błażejewski ; dialogi pol. Bartek
Fukiet ; dubb. pol. wyk. Jacek Braciak, Jarosław Boberek,
Janusz Chabior [et al.]. - Warszawa : Kino Świat, [2014].
syg. DVD 5816

DOKUMENTY DŹWIĘKOWE
____________________________________________________________________________

dla starszych

Salman Rushdie
Dwa lata, osiem miesięcy i dwadzieścia osiem nocy

Erudycyjna baśń dla dorosłych o ponadczasowej
miłości i odwiecznych konfliktach, ścieraniu się
wielkich idei i triumfie rozumu nad fanatyzmem
i nietolerancją
W roku 1195 pod domem Ibn Ruszda zjawia  się
dziewczyna  imieniem  Dunia,  którą  filozof
przyjmuje pod swój dach, nie podejrzewając, że jest
dżinniją,  istotą  z  dymu  bez  ognia,  księżniczką
Peristanu,  czarodziejskiej  krainy  zaludnionej
dżinnami,  ifrytami  i  pomniejszymi  demonami.  
I choć związek tej specyficznej pary nie trwa długo,
dzięki spektakularnej płodności Duni jego owocem
jest liczna gromada nie w pełni zwyczajnych dzieci.
Tysiąc  lat  później  ich  potomkowie,  nieświadomi
początkowo swych nadnaturalnych mocy, odegrają
kluczową rolę w wojnie, która rozegra się na Ziemi 
i  będzie  trwała  dwa  lata,  osiem  miesięcy  
i dwadzieścia osiem nocy. I która zmieni świat na
zawsze.

Mistrz Rushdie po swojemu, z ironicznym humorem i niezwykłym kunsztem, łączy historię i legendy, postaci
rzeczywiste  i  baśniowe,  prawdę  i  zmyślenie,  by  ukazać  naszą  rzeczywistość  z  perspektywy  odległej
przyszłości, w której ludzkość żyje w szczęśliwym, areligijnym świecie. 
Ta nieokiełznana, zwariowana, szkatułkowa powieść mimo baśniowej konwencji stanowi trafny i przenikliwy
komentarz  na  temat  współczesności,  odbijając  w satyrycznym  zwierciadle  dylematy  i  szaleństwo  naszych



czasów. Zainspirowana Księgą tysiąca i jednej nocy, jest także hymnem jednego z największych gawędziarzy
współczesnej literatury na cześć sztuki opowiadania i potęgi wyobraźni.
 
Dwa lata, osiem miesięcy i dwadzieścia osiem nocy [Płyta komp.] / Salman Rushdie ; czyta Andrzej Ferenc ; [przekł. 
Jerzy Kozłowski]. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, cop. 2015.
syg. PK 3814

Tomek Michniewicz 
Świat równoległy

Książka  nominowana  w  Plebiscycie  Książka  Roku
2015  lubimyczytać.pl  w  kategorii  Literatura  faktu.
Pakistan.  Mówi  się,  że  muzułmanie  to  terroryści.
Jednocześnie  80%  ofiar  wszystkich  zamachów
terrorystycznych  to  wyznawcy  islamu.
Polska. Żołnierze polskich sił specjalnych to światowa
elita,  ale  gdy  kończą  czterdzieści  lat,  nasze
społeczeństwo  wyrzuca  ich  na  śmietnik.
USA. Czujemy się bezpiecznie, gdy więzienia są pełne
przestępców,  bo  żyjemy  w  nieświadomości,  że
najgroźniejsze  gangi  są  kontrolowane  zza  krat.
Każda kolejna podróż utwierdza mnie w przekonaniu,
że istnieją  równoległe  światy.  Jeden – który wszyscy
mamy  w  głowach,  wdrukowany  nam  przez  media.
Drugi  –  ten  rzeczywisty.  Z  ich  zderzeń  powstała
niniejsza  książka:  zbiór  ośmiu  reportaży  z  różnych
kontynentów. Wszystkie o ludziach i miejscach, które
wydaje nam się, że znamy.

Świat równoległy [Płyta komp.] / Tomek Michniewicz ;
czyta Krzysztof Gosztyła. - Warszawa : Biblioteka
Akustyczna, cop. 2016.
syg. PK 3842

Truman Capote 
Rozmowy. Lawrence Grobel
Doskonała i zajmująca lektura, tak bardzo kontrowersyjna jak
sam Capote Lawrence Grobel  nie  zawaha się  przed żadnym
pytaniem: o miłość, literaturę, fascynację zbrodnią.
Rozmowy,  które  odbywały  się  w ciągu  ostatnich  dwóch lat
życia  pisarza  ujawniają  wiele  szczegółów  i  anegdot
dotyczących  Capote’a,  a  także  osób  z  którymi  się  stykał:
Jackie  Kennedy,  Marilyn  Monroe,  Tennessee  Williamsa,
Elizabeth  Taylor  i  wielu  innych.  Truman  Capote,  pisarz
amerykański,  (autor  m.  in.  „Śniadania  u  Tiffany’ego”  
i  „Z  zimną  krwią”)  Lawrence  Grobel  znany  polskiemu
czytelnikowi  z  książek  „Al  Pacino.  Rozmowy”,  „Marlon
Brando.  Rozmowy”,  „Ava  Gardner”,  powieści
„Zmartwychwstanie  Laytona  Crossa”,  a  także  głośnych
wywiadów prasowych z największymi gwiazdami Hollywood.

Truman  Capote  :  [Płyta  komp.]  rozmowy  /  Lawrence  Grobel  ;
czyta  Michał  Breitenwald,  Sławomir  Holland.  -  Piaseczno  :
Heraclon International Sp. z.o.o, cop. 2015.
syg. PK 3850

http://lubimyczytac.pl/autor/32997/tomek-michniewicz
http://lubimyczytac.pl/autor/32997/tomek-michniewicz


dla młodszych

Joanna Liszewska , Anna Nowakowska 
A kto to? Motyl

A  kto  To?  Twoja  ulubiona  seria  książeczek  
o przyrodzie. Poznaj nowych przyjaciół, dowiedz
się jak żyją, co lubią, czym się różnią od ciebie.
Wybierz się z rodzicami, dziadkami, opiekunami
na pierwszą wyprawę w świat przyrody.  Już nie
pytasz  "A kto  to?"  Już  wiesz.  To  Motyl.  Twój
nowy przyjaciel.

Motyl [Druk tow.] / tekst Joanna Liszewska ; il. Anna
Nowakowska.  -  Warszawa  :  Multico  Oficyna
Wydawnicza, 2006.
syg. DT 1302
Motyl [Płyta komp.] / tekst Joanna Liszewska ; czyta
Beata Wyrąbkiewicz. - Warszawa : Multico Oficyna
Wydawnicza, 2006.
syg. PK 3912

Mikrut     Izabela
Strasznie trudne wierszyki + CD 
Żonglerka  słowem,  humor,  cudowny  absurd  
i  zaskakujące  puenty,  a  przy  tym  wyzwanie
postawione  małemu  i  dużemu  czytelnikowi:
„przeczytaj  i  nie  połam języka”  –  to  wszystko
znajdziecie w "Strasznie trudnych wierszykach",
które mistrzowsko zinterpretował Maciej Stuhr."
Ta  książeczka  to  zbiór  humorystycznych
wierszyków,  które  mogą  wzbogacić  warsztat
logopedy,  nauczyciela  czy  rodzica  i  ułatwią
dzieciom  w  młodszym  wieku  szkolnym
opanowanie trudnej sztuki ładnego i poprawnego
mówienia. Mogą również zostać wykorzystane do
ćwiczeń  dykcyjnych  nad  udoskonalaniem
techniki  pięknego  i  poprawnego  mówienia,
czytania  i  opowiadania".  Poradnia  Psycho-
logiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie

Strasznie trudne wierszyki [Druk tow.] / Izabela Mikrut ; il. Olga Reszelska. - Kraków : Księgarnia Wydawnictwo
Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2012. 
syg. DT 1318
Strasznie trudne wierszyki [Płyta komp.] / Izabela Mikrut ; czyta Maciej Stuhr. - Kraków : Księgarnia Wydawnictwo
Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2012. 
syg. PK 3926

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Mikrut+Izabela
http://ksiazki.wp.pl/aid,20253,nazwisko,Anna-Nowakowska,autor.html
http://ksiazki.wp.pl/aid,25517,nazwisko,Joanna-Liszewska,autor.html


Jeff Kinney
Dziennik cwaniaczka. 
Szczyt wszystkiego.

 Kolejny tom bestsellerowej serii !

Postawmy  sprawę  jasno.  Greg  był,  jest  
i  będzie  mięczakiem.  Ktoś  musi  to
wyjaśnić  jego  ojcu.  Widzicie,  Frank
Heffley wciąż sobie wyobraża, że zrobi
z  syna  prawdziwego  mężczyznę.
Sprawa  robi  się  naprawdę  poważna,
kiedy wpada na pomysł wysłania go do
szkoły wojskowej…  To  już  naprawdę
szczyt wszystkiego!

Szczyt wszystkiego [Płyta komp.] / Jeff Kinney ;
lektor Wit Apostalakis-Gluziński ; [przeł. Anna
Nowak].  -  Warszawa  :  Wydawnictwo  Nasza
Księgarnia, [2011].  
syg. PK 3929

oprac. Magdalena Marczyńska

http://nk.com.pl/jeff-kinney/249/pisarz.html
http://nk.com.pl/jeff-kinney/249/pisarz.html
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