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Rodzina jako "podstawowa grupa społeczna, na 

której opiera się społeczeństwo"1 z całym swoim 

dobrodziejstwem i złożonością problemów cieszy się 

niesłabnącym zainteresowaniem wielu naukowców, 

socjologów, psychologów, pedagogów i filmowców. 

 

Opracowanie zawiera filmy familijne pomagające 

spojrzeć na rodzinę pod różnym kątem. Są to 

propozycje na udany familijny seans. Filmy te mogą 

stanowić dobry punkt wyjścia do rozmowy, czy 

dyskusji o emocjach, potrzebach jak też aktualnych 

problemach w rodzinnych relacjach.  

 

Zestawienie zostało opracowane w oparciu o zasoby 

Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki 

Pedagogicznej w Ostrołęce. 

 

www.bp.ostroleka.pl 
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1 Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym - jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika 

Społeczna, pod red. T. Pilch, I. Leparczyk, wyd. Żak, Warszawa 1995, s.137 
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Filmy animowane na rodzinne seanse  

 
1.  Bambi [DVD] / scenariusz Larry Morey, Perce Pearce ; na podstawie książki Feliksa 

Saltena ; reżyseria David Hand. - Warszawa : Galapagos, 2014. DVD 2310 

Seria: Najpiękniejsze Historie Wszech Czasów 

Film opisuje przygody młodego jelonka Bambi, który zaprzyjaźnia się z królikiem Tuptusiem 

i skunksem Kwiatkiem. Bambi jest księciem, synem jelenia – Króla Lasu – Wielkiego 

Księcia. Bambi całą młodość spędza z przyjaciółmi, poznając m.in. młodą łanię Felinkę, 

swoją późniejszą żonę. W zimie mama Bambiego zostaje zastrzelona w lesie podczas 

polowania. Bambi zostaje przygarnięty przez pewnego jelenia. 

 

2.  Bambi 2 [DVD] / scenariusz Alicia Kirk ; reżyseria Brian Pimental. - Warszawa : 

Galapagos, 2015. DVD 3726 

Po śmierci matki opiekę nad Bambim przejmuje ojciec. Wielki Książę Lasu uczy swego syna 

wszystkiego, co jeleń powinien wiedzieć. 

 

3.  Basia [DVD] / scenariusz Szymon Jachimek, Zofia Stanecka, Marcin Wasilewski ;  

na podstawie książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak ; reżyseria Marcin Wasilewski, 

Łukasz Kacprowicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, 2018. DVD 3734 

Seria: Kino Dzieci ; 9 

Basia ma 5 lat i tak zwany charakterek. Mieszka w mieście z rodzicami, dwójką braci, 

żółwiem Kajetanem i pluszowym przyjacielem Miśkiem Zdziśkiem. Czasami Basia, jak 

każdy przedszkolak, napotyka wielkie problemy, z którymi musi sobie poradzić. 

Płyta zawiera odcinki: Basia i upał w zoo ; Basia i Anielka ; Basia i nowy braciszek ; Basia  

i biwak ; Basia i dziadkowie. 

 

4.  Basia 2 [DVD] / scenariusz Szymon Jachimek, Zofia Stanecka, Marcin Wasilewski, 

Marcin Graj ; na podstawie książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak ; reżyseria Marcin 

Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Robert Jaszczurowski. - Warszawa : Stowarzyszenie Nowe 

Horyzonty, 2019. DVD 3918 

Seria: Kino Dzieci ; 11 

Basia to pięcioletnia bohaterka każdego przedszkolaka. Ma charakterek, pluszowego 

przyjaciela Miśka Zdziśka, uwielbia żelki i ubrania w paski. Codziennie wymyśla coś nowego 

– dziś chce zostać baletnicą, a jutro treserką dzikich zwierząt. W świecie Basi wszystko jest 

przygodą – nauka piruetów, wspólne gotowanie czy zakupy w supermarkecie. Z Basią nie 

można się nudzić! 

Płyta zawiera odcinki: Basia i taniec ; Basia i pieniądze ; Basia i gotowanie ; Basia i 

telewizor. 

 

5.  Bella i Sebastian 1 [DVD] / scenariusz Jean-Philippe Robin, Nicolas Verpilleux, Nicolas 

Pleskof, Simon Lecocq, Johan Chiron, Sophie Girard, Delphine Dubos ; na podstawie 

powieści Cécile Aubry ; reżyseria Lionel François. - Warszawa : Telewizja Polska, copyright 

2019. DVD 3888 

Treścią serialu są przygody małego Sebastiana i jego wielkiego psa o imieniu Bella. Oboje 

wraz z dziadkiem i jego córką mieszkają w górskiej chacie, w wysokich Alpach. Sebastian 

jest sierotą i jako niemowlę został znaleziony w górach i przygarnięty przez dziadka. Bella 

natomiast, także porzucona, zostaje przygarnięta przez chłopca. 
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6.  Bella i Sebastian 2 [DVD] / scenariusz Jean-Philippe Robin, Nicolas Verpilleux, Nicolas 

Pleskof, Simon Lecocq, Johan Chiron, Sophie Girard, Delphine Dubos ; na podstawie 

powieści Cécile Aubry ; reżyseria Lionel François. - Warszawa : Telewizja Polska, copyright 

2019. DVD 3910 

Treścią serialu są przygody małego Sebastiana i jego wielkiego psa o imieniu Bella. Oboje 

wraz z dziadkiem i jego córką mieszkają w górskiej chacie, w wysokich Alpach. Sebastian 

jest sierotą i jako niemowlę został znaleziony w górach i przygarnięty przez dziadka. Bella 

natomiast, także porzucona, zostaje przygarnięta przez chłopca. 

 

7.  Coco [DVD] / scenariusz Adrian Molina, Matthew Aldrich ; reżyseria Lee Unkrich, 

Adrian Molina. - Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2018. DVD 3487 

Marzący o karierze muzycznej chłopiec imieniem Miguel, przypadkiem trafia do magicznej 

krainy przodków. Na miejscu zaprzyjaźnia się z sympatycznym oszustem Héctorem, który 

pomaga mu odkryć tajemniczą historię jego rodziny. 

 

8.  Dumbo [DVD] / scenariusz Otto Englander, Joe Grant, Dick Huemer ; na podstawie 

książki Helen Aberson ; reżyseria Ben Sharpsteen. - Warszawa : Galapagos, 2014. DVD 2859 

Seria: Najpiękniejsze Historie Wszech Czasów 

Gdy bocian przynosi wreszcie Pani Jumbo jej długo oczekiwane dziecko - malutkiego 

słonika, staje się to wielkim wydarzeniem dla całego cyrku. Lecz wkrótce nasz mały bohater 

staje się dla wszystkich pośmiewiskiem. Przewrotny los wyposażył go bowiem w parę 

nienaturalnie wielkich uszu. Odrzucony i samotny spotyka jednak przyjaciela. Dzięki pomocy 

i lojalności myszy o imieniu Timothy, zdeterminowany Dumbo potrafi przezwyciężyć 

wszystkie kłopoty tak, by zatriumfowała miłość i przyjaźń. Nie jest bowiem ważne tok jak się 

wygląda, ale to, co ma się w sercu! 

 

9.  Dzieciak rządzi [DVD] = The Boss Baby / scenariusz Michael McCullers ; reżyseria Tom 

McGrath. - Warszawa : Imperial CinePix, 2017. DVD 3320 

Gdy w życiu siedmioletniego Tima Templetona pojawia się mały braciszek, , ten natychmiast 

zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy 

biznesmen dzieciak, jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym 

domu. Lecz kiedy odkrywa, że udający bobasa ma do wykonania tajną misję, niechętnie 

zgadza się połączyć z nim siły, w epickiej przygodzie, która może zmienić losy świata! 

 

10.  Dżungla [DVD] = The Wild / scenariusz Ed Decter, John J. Strauss, Mark Gibson, 

Philip Halprin ; reżyseria Steve 'Spaz' Williams. - Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2015. 

DVD 3312 

Seria: Zaczarowana Kolekcja Disneya 

Lew Sebastian jest jedną z gwiazd nowojorskiego ogrodu zoologicznego, gdzie mieszka wraz 

ze swoim synkiem Frankiem. Mały lew, w przeciwieństwie do swojego ojca, jest jednak 

bardzo nieśmiały i nie potrafi nawet porządnie zaryczeć. Wierzy, że uda mu się to dopiero 

wtedy, kiedy trafi do dżungli - miejsca, w którym urodził się jego ojciec i gdzie przeżył wiele 

mrożących krew w żyłach przygód. Po szczególnie gwałtownej rodzinnej awanturze Franek 

trafia na statek płynący do prawdziwej dżungli. Jego śladem podąża zdenerwowany ojciec  

i grupa jego przyjaciół: miś koala Bazyl, wiewiórka Benek, anakonda Krz ysiek i żyrafa 

Bożena. 

 

11.  Fernando [DVD] = Ferdinand / scenariusz Robert L. Baird, Tim Federle, Brad 

Copeland ; na podstawie powieści Munro Leaf ; reżyseria Carlos Saldanha. - Warszawa : 

Imperial CinePix, 2018. DVD 3488 
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Film na podstawie klasycznej bajki dla dzieci i dowodzi, że tak, jak nie należy oceniać książki 

po okładce, tak z całą pewnością nie można oceniać byka po jego powierzchowności. 

500 %a Fernando to ogromny byk z wielkim sercem, który mimo groźnego wyglądu, zamiast 

walczyć, woli leżeć na łące i wąchać kwiatki. Niestety, zostaje pomylony z niebezpieczną 

bestią i zabrany z domu, by wziąć udział w walkach byków w Madrycie. Z grupą 

niezwykłych przyjaciół przeżywa wielką przygodę i z ich pomocą stara się wrócić do rodziny. 

 

12.  Gdzie jest Dory [DVD] = Finding Dory / scenariusz i reżyseria Andrew Stanton. - 

Warszawa : Galapagos, 2016. DVD 2862 

Odkąd Dory była maleńką rybką, cierpiała na amnezję. Pewnego dnia, razem ze swoimi 

rodzicami widzi przypływ, ale - niestety - fala wciąga ją, oddzielając tym samym od 

rodziców. Od razu chciała odnaleźć swoją rodzinę, ale nie pamiętała nawet, jak płynęła w 

kolejne miejsca... W czasie tej wędrówki przypadkiem spotkała Marlina. Kilka lat później, 

Dory postanawia zostać asystentką nauczyciela młodych ryb. Cała gromadka rusza, aby 

zobaczyć wędrówkę płaszczek. Nagle Dory przypomina sobie, że ma swoich rodziców! 

Razem z Marlinem, jego synem Nemo, oraz dzięki pomocy m.in. wielorybicy Nadziei  

i ośmiornicy Hanka, rozpoczyna wędrówkę do Instytutu Życia Morskiego u wybrzeży 

Kalifornii, aby odnaleźć swoją dawno utraconą rodzinę. 

 

13.  Gdzie jest Nemo [DVD] / scenariusz Andrew Stanton, Bob Peterson, David Reynolds ; 

reżyseria Andrew Stanton. - Warszawa : Imperial Entertainment Home Video, [2003?]. DVD 

614, 893 

Mały błazenek imieniem Nemo zostaje porwany przez nurka, a jego nadopiekuńczy ojciec 

Marlin wraz z przyjacielską, lecz zapominalską Dory ruszają mu na ratunek. W trakcie pełnej 

niebezpieczeństw podróży spotkają m.in. trio rekinów-jaroszy, wyluzowane morskie żółwie, 

hipnotyzująco piękne meduzy i bardzo żarłoczne mewy. A wszystko to dzieje się  

w podwodnym świecie australijskiej Wielkiej Rafy Koralowej. 

 

14.  Happy Feet [DVD] : Tupot małych stóp / scenariusz George Miller, Warren Coleman, 

John Collee [et al.] ; reżyseria George Miller. - Warszawa : Galapagos, [200?]. DVD 888 

W wielkim państwie pingwinów cesarskich, gdzieś na Antarktydzie, jesteś nikim, jeśli nie 

potrafisz śpiewać i taki właśnie los spotyka Mambo, który jest najgorszym śpiewakiem  

na świecie. Urodził się, tańcząc, jak sam sobie zagra... czyli stepując. Choć mama Mambo, 

Norma Jean, uważa, że jego taneczny zwyczaj jest uroczy, jego ojciec, Memphis, twierdzi,  

że to nie przystoi pingwinom. Poza tym, oboje wiedzą, że bez "pieśni serca" Mambo może 

nigdy nie zaznać prawdziwej miłości. 

 

15.  Hotel Transylwania [DVD] = Hotel Transylvania / scenariusz Peter Baynham, Robert 

Smigel ; reżyseria Genndy Tartakovsky. - Warszawa : Imperial CinePix, [2013]. DVD 3740 

Hrabia Drakula i jego 118-letnia córka prowadzą hotel w Transylwanii. Przyjaźń dziewczynki 

z ludzkim chłopcem wpędza rodzinę w kłopoty. 

 

16.  Hotel Transylwania 2 [DVD] = Hotel Transylvania 2 / scenariusz Adam Sandler, 

Robert Smigel ; reżyseria Genndy Tartakovsky. - Warszawa : Imperial CinePix, [2016]. DVD 

3741 

W tej zupełnie nowej potwornej komedii, wszystko zdaje się zmieniać na lepsze w Hotelu 

Transylwania. Jednakże Dracula martwi się o swojego wnuka, Dennisa, w połowie człowieka, 

a w połowie wampira, który zupełnie nie wykazuje wampirzych cech. Więc kiedy Mavis jest 

na wakacjach, Drac angażuje swoich potwornych przyjaciół - Franka, Murraya, Wayne’a  

i Griffina - by zorganizowali Dennisowi obóz szkoleniowy, na którym maluch nauczy się,  
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co to znaczy być prawdziwym potworkiem. 

 

17.  Iniemamocni [DVD] / scenariusz i reżyseria Brad Bird. - Warszawa : Imperial 

Entertainment Home Video, [2005]. DVD 891 

Pan Parr, kiedyś znany powszechnie jako Iniemamocny oraz jego żona Helen, prowadzą życie 

emerytowanej pary superbohaterów. Zostali zmuszeni do zaniechania swej działalności 

piętnaście lat wcześniej i dziś spokojnie mieszkają na przedmieściu. Ich dzieci nie wiedzą 

wszystkiego o dawnych zajęciach rodziców. Niespodziewanie jednak przed Iniemamocnym 

pojawia się szansa, by wrócić do branży i przeprowadzić bardzo niebezpieczną, tajną akcję na 

dalekiej wyspie. Parr skorzysta z niej z ochotą, ale długa przerwa w aktywności sprawi, że nie 

będzie to łatwe. 

 

18.  Iniemamocni 2 [DVD] = The Incredibles 2 / scenariusz i reżyseria Brad Bird. - 

Warszawa : Galapagos, 2018. DVD 3579 

Podczas gdy Bob Parr zmaga się z problemami wychowawczymi swoich dzieci, jego żona 

Helen, znana także, jako Elastyna, realizuje swe aspiracje, podejmując pracę w lidze 

antyprzestępczej. 

 

19.  Józef - władca snów [DVD] = Joseph - king of dreams / scenariusz Joe Stillman, 

Raymond Singer, Eugenia Bostwick-Singer, Marshall Goldberg ; reżyseria Robert Ramirez, 

Rob LaDuca. - Warszawa : Imperial CinePix, 2007. DVD 3004 

To wzruszająca opowieść o chłopcu, którego odmienność i niezwykły dar powodują rozłam  

w rodzinie. Józef, ulubieniec ojca, posiada zdolność przewidywania przyszłości poprzez 

swoje sny. Jego młodsi bracia, zazdrośni o miłość ojca, knują przeciw niemu i wkrótce 

skromny, młody człowiek znajduje się w starożytnym Egipcie oddzielony od rodziny i swoich 

korzeni. Gdy zostaje niewolnikiem dobrotliwego, lecz potężnego generała, zdobywa zaufanie 

swojego pana tylko po to, aby wkrótce za sprawą nieporozumienia trafić do więzienia. Tam  

w najmroczniejszym momencie swego życia zaczyna wierzyć w siebie i swoje możliwości. 

Gdy Faraon dowiaduje się o niezwykłych umiejętnościach Józefa, wzywa go,  

by zinterpretował sny władcy i tym samym uratował naród. Józef staje się potężny, znajduje 

szczęście i miłość. Lecz gdy los raz jeszcze łączy go z braćmi Józef musi się sam przekonać 

czy ma w sobie dość siły i czy potrafi wybaczyć wyrządzone mu krzywdy. 

 

20.  Kopciuszek [DVD] = Cinderella / scenariusz Ted Sears ; na podstawie baśni Charles'a 

Perrault ; reżyseria Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Clyde Geronimi. - Warszawa : 

Galapagos Sp. z o.o., 2014. DVD 2309 

Seria: Disney Księżniczka ; 5 

Osierocona dziewczyna jest wykorzystywana do ciężkiej pracy przez macochę i jej dwie 

córki. Sytuacja ulega zmianie, kiedy kopciuszek z pomocą wróżki udaje się na królewski bal, 

gdzie poznaje księcia. 

 

21.  Koralina i tajemnicze drzwi [DVD] = Coraline / scenariusz i reżyseria Henry Selick ; 

na podstawie powieści Neila Gaimana. - Warszawa : TiM Film Studio, [2013]. DVD 2307 

Koralina Jones nudzi się przeokropnie do momentu, gdy odkrywa tajemnicze drzwi, które 

przeniosą ją do innej, lepszej wersji jej życia. Jednak kiedy wymarzony świat zmieni się nagle 

nie do poznania, a jej własna matka zapragnie uwięzić w nim dziewczynkę na zawsze, 

Koralina będzie musiała wytężyć wszystkie siły i wykorzystać wszystkie umiejętności, aby 

wyrwać się z tego niebezpiecznego miejsca i ocalić swoją rodzinę. 
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22.  Kraina lodu [DVD] = Frozen / scenariusz Jennifer Lee ; reżyseria Chris Buck, Jennifer 

Lee. - Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2014. DVD 2306 

Dzielna księżniczka Anna łączy siły z Kristoffem – nieokrzesanym handlarzem bryłami lodu 

oraz jego lojalnym reniferem Svenem i wyrusza w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć 

starszą siostrę Elsę, której niekontrolowane moce sprowadziły na królestwo Arendelle 

wieczną zimę. Po drodze Annę i Kristoffa czeka wiele wyzwań, walka z żywiołami oraz 

spotkanie z tajemniczymi trollami i przezabawnym bałwankiem Olafem. 

 

23.  Król lew [DVD] : kolekcja trzech filmów. - Warszawa : Galapagos, copyright 2016. 

DVD 3727 

Usłysz dziki ryk i zapuść się na rozległą sawannę razem z Królem Lwem! Teraz w 

kolekcjonerskim pakiecie znajdziesz 3 bajecznie kolorowe przygody przepełnione 

ponadczasową muzyką. Niezapomniane historie, zapierająca dech animacja, nagrodzona 

Oscarem ścieżka dźwiękowa i ukochani bohaterowie trylogii Król Lew powracają, by po raz 

kolejny zachwycać całe pokolenia! 

Płyta 1 zawiera: film "Król Lew" / scenariusz Jonathan Roberts, Linda Woolverton ; 

reżyseria Rob Minkoff, Roger Allers ; muzyka Hans Zimmer. 

Płyta 2 zawiera: film Król Lew 2: czas Simby / scenariusz Cindy Marcus, Flip Kobler ; 

reżyseria Darrell Rooney ; muzyka Nick Glennie-Smith, Randy Petersen. 

Płyta 3 zawiera: film Król Lew 3: hakuna matata / scenariusz Tom Rogers ; reżyseria 

Bradley Raymond ; muzyka Hans Zimmer, Martin Erskine, Ennio Morricone, Don Harper. 

 

24.  Król Lew [DVD] = The Lion King / scenariusz Jeff Nathanson ; reżyseria Jon Favreau. 

- Warszawa : Galapagos, 2019. DVD 3911 

Pośród afrykańskiej sawanny przychodzi na świat jej przyszły król. Mały Simba uwielbia 

swojego ojca, króla Mufasę. Jednak nie wszyscy są szczęśliwi z pojawienia się młodego 

lwiątka. Dawny następca tronu, Skaza, ma swoje plany dotyczące przyszłości Lwiej ziemi.  

W efekcie Simba opuszcza swoją rodzinę. Żyjąc na wygnaniu musi dorosnąć i, z pomocą 

zaskakującej dwójki przyjaciół, nauczyć się jak odebrać to, co jest mu należne. 

 

25.  Krudowie [DVD] = The Croods / scenariusz i reżyseria Kirk De Micco, Chris Sanders. - 

Warszawa : Imperial CinePix, 2013. DVD 2861 

W poszukiwaniu nowego domu staromodny jaskiniowiec musi przeprowadzić rodzinę przez 

prehistoryczne ziemie. Olbrzymich rozmiarów flora i fauna są już sporym wyzwaniem, 

jednak prawdziwe komplikacje pojawią się w chwili, kiedy do rodziny dołączy zatrważająco 

nowoczesny jaskiniowiec, którego poszukiwanie "jutra" zupełnie nie pasuje do poglądów 

naszego bohatera, hołdującego wczorajszym tradycjom. 

 

26.  Krzysiu, gdzie jesteś? [DVD] = Christopher Robin / scenariusz Alex Ross Perry, Tom 

McCarthy, Allison Schroeder ; reżyseria Marc Forster. - Warszawa : Galapagos, 2019. DVD 

3762 

Kubuś i przyjaciele wyruszają na nową przygodę. Chcą przypomnieć dorosłemu Krzysiowi, 

czym jest radość dzieciństwa oraz że "czasem z nicnierobienia rodzą się najlepsze cosie". 

 

27.  Księga dżungli [DVD] = The Jungle Book / scenariusz Larry Clemmons, Ralph Wright, 

Vance Gerry ; na podstawie powieści Rudyarda Kiplinga ; reżyseria Wolfgang Reitherman. - 

Warszawa : Galapagos, 2015. DVD 2852 

Seria: Czarne charakterki - kolekcja 

Mowgli jako małe dziecko gubi się w dżungli. Tam zostaje przygarnięty i wychowany przez 

wilki. Kiedy chłopiec dorasta, grozi mu niebezpieczeństwo ze strony tygrysa Shere Khana. 
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Zwierzęta decydują wysłać dziecko do ludzkiej osady. W drodze do niej, w muzycznej 

opowieści, poznaje wielu zwierzęcych przyjaciół. 

 

28.  Kubo i dwie struny [DVD] = Kubo and the two strings / scenariusz Marc Haimes, 

Chris Butler ; reżyseria Travis Knight. - Wrocław : Filmostrada, 2017. DVD 3321 

Kubo wzbudza podziw u mieszkańców swojej wioski swoim talentem do opowiadania 

wspaniałych historii i tworzenia origami. Pewnego razu przypadkowo przywołuje złego ducha 

szukającego zemsty, co sprawia, że Kubo musi wyjaśnić tajemnicę swego ojca, upadłego 

samuraja, i jego magicznej broni, a przy okazji odkryć swoje nadprzyrodzone siły. 

 

29.  Legendy sowiego królestwa [DVD] : strażnicy Ga'Hoole = Legends of the guardians: 

the owles of Ga'hoole / scenariusz Emil Stern, John Orloff ; na podstawie powieści Kathryn 

Lasky ; reżyseria Zack Snyder. - Warszawa : Galapagos, 2011. DVD 2845 

Seria: Magia Kina ; 20 

Soren, to młoda sowa zachwycona opowieściami ojca o Strażnikach Ga'Hoole, którzy stoczyli 

straszliwą wojnę w obronie całego gatunku sów. Marzy o tym, aby pewnego dnia dołączyć do 

grona tych mitycznych wojowników. Starszy brat Sorena, Kludd, szydzi sobie z jego marzeń. 

Wszystko zmienia się, kiedy obaj wypadają z domku na drzewie prosto w łapy wrogów, 

których do tej pory znali tylko z opowiadań. Jedyną nadzieją na ocalenie królestwa sów jest 

odnalezienia Wielkiego Drzewa, domu legendarnych Strażników Ga'Hoole. 

 

30.  Lilo i Stich [DVD] = Lilo & Stich / scenariusz i reżyseria Chris Sanders, Dean Deblois. - 

Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2015. DVD 3308 

Seria: Zaczarowana Kolekcja Disneya 

Opowieść o sile lojalności, przyjaźni i rodziny. Historia ta zachwyciła widzów na całym 

świecie, między innymi za sprawą wspaniałych bohaterów oraz ścieżki dźwiękowej  

z legendarną muzyką Elvisa Presleya. 

Lilo, mała dziewczynka mieszka na Hawajach. Wychowuje ją starsza siostra. Robi wszystko, 

aby opieka społeczna nie zabrała małej do domu dziecka. W tym samym czasie z odległej 

galaktyki ucieka Stich - przedziwna istota, która w swej podświadomości ma wszczepioną 

potrzebę niszczenia. Po wylądowaniu na Ziemi zostaje on przygarnięty przez Lilo. Chroni 

Sticha przed wysłannikami jego plany, którzy mają za zadanie jego unicestwienie. Mała 

postanawia stworzyć swoją własną, małą rodzinę. 

 

31.  Mała Wielka Stopa [DVD] = The Son of Bigfoot / scenariusz Bob Barlen, Cal Brunker 

; reżyseria Jeremie Degruson. - Warszawa : Monolith Films, 2017. DVD 3302 

Adam jest zwyczajnym, trochę nieśmiałym nastolatkiem. Pewnego dnia wyrusza na wyprawę 

w poszukiwaniu dawno zaginionego taty. Nie spodziewa się, że już wkrótce odkryje pewien 

włochaty rodzinny sekret. Otóż jego tata jest potomkiem legendarnego Yeti i od lat mieszka  

w puszczy. Oczywiście Adam też ma w sobie geny tej niezwykłej istoty, a to niesie ze sobą 

pewne niezwykle konsekwencje. Chłopak podobnie jak jego tata ma pewne super moce. 

Wkrótce będzie musiał ich użyć, by obronić siebie i ojca przed tropicielami, którzy na 

zlecenie pewnej firmy futrzarskiej od lat szukają Yeti. 

 

32.  Manu. Bądź sobą! [DVD] = Manou - flieg' flink! / scenariusz Andrea Block, Axel 

Melzener, Phil Parker ; reżyseria Christian Haas. - Warszawa : Kino Świat, 2019. DVD 3743 

Manu dorasta w kochającej rodzinie, wierząc, że jest mewą. Jednak w trakcie pierwszej lekcji 

latania okazuje się, że należy do zupełnie innego gatunku skrzydlatych. Odrzucony przez 

swoje dotychczasowe stado, opuszcza rodzinne gniazdo w poszukiwaniu prawdziwej 
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tożsamości. Na swojej drodze spotyka ptasie rodzeństwo jerzyków, które szybko przyjmuje 

go do swojej paczki. Przyjaciołom towarzyszy pewien przerośnięty, niepotrafiący latać, ale  

za to bardzo sympatyczny indyk Percival. Wkrótce wraz z mewami, wszystkie gatunki będą 

musiały połączyć siły, aby stawić czoła gangowi gryzoni, który specjalizuje się  

w podkradaniu ptasich jaj. Za rogiem czai się jednak kolejne niebezpieczeństwo, które 

pokaże, że w byciu sobą jest moc a różnienie się od innych bywa bardziej przydatne niż 

wszystkim się może wydawać. 

 

33.  Megamocny [DVD] = Megamind / scenariusz Alan Schoolcraft, Brent Simons ; 

reżyseria Tom McGrath. - Warszawa : Imperial CinePix, 2015. DVD 3301 

„MegaMocny” ukazuje świat super bohaterów w nowy sposób. Marzenia super złoczyńcy 

MegaMocnego spełniają się z chwilą pokonania obrońcy miasta MetroMana, co umożliwia 

sprawowanie całkowitej kontroli nad MetroCity. Kiedy jednak stworzony zostaje nowy 

czarny charakter, który sieje chaos, największy zły umysł na świecie oraz jego 

sprzymierzeniec Minion muszą wkroczyć do akcji i wybawić miasto z pułapki. 

 

34.  Merida Waleczna [DVD] = Brave / scenariusz Brenda Chapman [et al.] ; reżyseria 

Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell. - Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2014. 

DVD 2308 

Seria: Disney Księżniczka 1 

Merida jest uzdolnioną łuczniczką, a jednocześnie zbuntowaną córką króla Fergusa i królowej 

Elinor. Dziewczyna pragnie podążać własną drogą, ignoruje więc obyczaje i tradycje będące 

absolutną świętością dla władców prastarego królestwa. Dopiero kiedy jej czyny przypadkiem 

sprowadzają na krainę chaos i zamęt, Merida odkrywa prawdziwe znaczenie odwagi. Czy uda 

jej się cofnąć straszliwą klątwę, zanim będzie za późno? 

 

35.  Mia i Migusie [DVD] = Mia et le Migou / scenariusz Jacques-Rémy Girerd, Iouri 

Tcherenkov, Antoine Lanciaux, Benoît Chieux ; reżyseria Jacques-Rémy Girerd. - Warszawa 

: Gutek Film, 2010. DVD 2696 

W środku pięknego i rozległego lasu trwa budowa luksusowego kompleksu hotelowego. 

Jeden z robotników - Pedro zostaje uwięziony w podziemnym tunelu. Jego córeczka Mia 

udaje się na poszukiwania zaginionego ojca. Dziewczynka, aby dotrzeć do miejsca budowy, 

wędruje przez tajemniczy las. Tam spotyka niezwykłe, leśne stworzenia. Migusie są 

strażnikami drzew, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości wszystkich istot żyjących 

na Ziemi. Mia wraz z nowo poznanymi przyjaciółmi postanawia uratować las i jego 

mieszkańców przed ekologiczną katastrofą. 

 

36.  Między nami bocianami [DVD] / scenariusz Andrzej Orzechowski, Ewa Skrzypek ; 

reżyseria Marek Burda, Andrzej Flettner, Krzysztof Kiwerski, Aleksandra magnuszewska-

Oczko, Aleksander Oczko, Andrzej Orzechowski, Bronisław Zeman. - Warszawa : Telewizja 

Polska, cop. 2011. DVD 3303 

Wojtek i Matylda powracają z Afryki w rodzinne strony. W Bocianowie na ich gnieździe 

wykluwają się młode bocianiątka Bartek i Basia oraz kukułka Zuzia. Jak młodzi rodzice 

poradzą sobie z wychowywaniem swoich pociech? Jakie przygody czekają ich dzieci zanim  

z rodzicami odlecą jesienią do Afryki? 

 

37.  Mój brat niedźwiedź [DVD] = Brother Bear / scenariusz Steve Bencich, Ron J. 

Friedman, Tab Murphy, Lorne Cameron, David Hoselton ; reżyseria Aaron Blaise, Robert 

Walker. - Warszawa : Galapagos, 2015. DVD 3578 

Seria: Zaczarowana Kolekcja Disneya 
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Historia młodego chłopaka, który zostaje zmieniony w niedźwiedzia. Jego przewodnikiem 

jest niedźwiadek Koda. 

 

38.  Odlot [DVD] = Up / scenariusz Bob Peterson, Pete Docter ; reżyser Pete Docter. - 

Warszawa : Galapagos, 2015. DVD 2745 

70-letni Carl po śmierci żony zamienia swój dom w statek powietrzny i odlatuje do Ameryki 

Południowej, by spełnić swoje marzenie. Przez przypadek zabiera ze sobą ośmioletniego 

skauta. 

 

39.  Pamiętnik Florki. Sezon 1. Cz. 1, Florka dziwi się światu [DVD] / scenariusz Roksana 

Jędrzejewska-Wróbel ; reżyseria Anna Wróblewska-Dzwoniarek, Janusz Martyn, Dorota 

Cieśla, Barbara Koniecka, Marek Skrobecki. - Warszawa : Cass Film Entertainment Group, 

2017. DVD 3447 

Serial pokazuje świat z perspektywy kilkuletniego dziecka, a główna bohaterka, mała ryjówka 

Florka jest pilną obserwatorką rzeczywistości. Florka nie do końca dowierza tłumaczeniom 

dorosłych, więc sprawdza wszystko sama i oczywiście dochodzi do własnych wniosków, 

niekoniecznie słusznych, ale zawsze bardzo odkrywczych. Jak każdy maluch dziwi się 

najprostszym rzeczom, jednocześnie ucząc się je rozumieć i nazywać. Uczy się także 

nazywać, rozumieć i oswajać swoje emocje - strach, zazdrość, zachwyt, rozczarowanie czy 

wstyd. W animacji ważną rolę pełni dom rodzinny - ostoja bezpieczeństwa i spokoju, chociaż 

rodzice Florki nie zawsze wykazują odpowiednie zainteresowanie problemami córki,  

a czasem wręcz ich nie rozumieją. Jedna rzecz jednak jest nienaruszalna - Florka czuje się 

kochana, co daje jej siłę i wiarę w siebie, a także odwagę do zadawania pytań i niezrażanie się 

częstym brakiem odpowiedzi. 

 

40.  Pamiętnik Florki. Sezon 1. Cz. 2, Florka dziwi się sobie i innym [DVD] / scenariusz 

Roksana Jędrzejewska-Wróbel ; reżyseria Anna Wróblewska-Dzwoniarek, Janusz Martyn, 

Joanna Bartczak, Barbara Koniecka, Jolanta Dudzińska. - Warszawa : Cass Film 

Entertainment Group, 2017. DVD 3448 

Serial pokazuje świat z perspektywy kilkuletniego dziecka, a główna bohaterka, mała ryjówka 

Florka jest pilną obserwatorką rzeczywistości. Florka nie do końca dowierza tłumaczeniom 

dorosłych, więc sprawdza wszystko sama i oczywiście dochodzi do własnych wniosków, 

niekoniecznie słusznych, ale zawsze bardzo odkrywczych. Jak każdy maluch dziwi się 

najprostszym rzeczom, jednocześnie ucząc się je rozumieć i nazywać. Uczy się także 

nazywać, rozumieć i oswajać swoje emocje - strach, zazdrość, zachwyt, rozczarowanie czy 

wstyd. W animacji ważną rolę pełni dom rodzinny - ostoja bezpieczeństwa i spokoju, chociaż 

rodzice Florki nie zawsze wykazują odpowiednie zainteresowanie problemami córki,  

a czasem wręcz ich nie rozumieją. Jedna rzecz jednak jest nienaruszalna - Florka czuje się 

kochana, co daje jej siłę i wiarę w siebie, a także odwagę do zadawania pytań i niezrażanie się 

częstym brakiem odpowiedzi. 

 

41.  Pani Pająkowa i jej przyjaciele ze Słonecznej Doliny. 3 [DVD] = Miss Spider / reż. 

Eric Flaherty. - Wrocław : Hagi Film i Video, 2007. DVD 3112 

Seria: Bajki bez Przemocy 

Bohaterami filmu są pani Pająkowa i jej dzieci: Plujek, Bączek i Błyskotka oraz adoptowana 

ważka imieniem Smok. Obok nich w świecie Słonecznej Doliny żyją ważki: Rocky i Roxie, 

mała gąsienica Ciastko, ślimak Skorupek, mrówki Ned i Ted. Pojawia się Pan Modliszka, 

Pająkus, Odorek, muszka Pippi, a także gość z miasta - Karaluch. Każda z bajek to opowieść 

o ich wspaniałych przygodach w malowniczej Słonecznej Dolinie. 
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42.  Peppa Pig. Księżniczka Peppa [DVD] / scenariusz Neville Astley, Mark Baker, Phil 

Hall ; reżyseria Neville Astley, Mark Baker. - Warszawa : Media Service Zawada, [2019]. 

DVD 3957 

Peppa to mała świnka w czerwonej sukience. Jest rozbrykana, ciekawska, bardzo pomysłowa 

i uwielbia przygody. Świnka lubi czekoladowe ciasteczka, przyjęcia urodzinowe oraz 

rowerowe wycieczki i pikniki. Najbardziej jednak kocha swoje błotnisko, bo co jest lepszego 

na świecie niż skakanie w deszczu przez kałuże. 

Płyta zawiera 13 odcinków: Praca i zabawa ; Tęcza ; Kaszel Pedra ; Biblioteka ; Miś Teddy ; 

Kompost ; Richard królik przychodzi się pobawić ; Bieg fundowany ; Urodziny Danny'ego ; 

Delfina osiołek ; Straż pożarna. 

 

43.  Peppa. Malowanie DVD] / scenariusz Neville Astley, Mark Baker, Chris Parker ; 

reżyseria Neville Astley, Mark Baker. - Warszawa : Media Service Zawada, [2019]. DVD 

3958 

Peppa to mała świnka w czerwonej sukience. Jest rozbrykana, ciekawska, bardzo pomysłowa 

i uwielbia przygody. Świnka lubi czekoladowe ciasteczka, przyjęcia urodzinowe oraz 

rowerowe wycieczki i pikniki. Najbardziej jednak kocha swoje błotnisko, bo co jest lepszego 

na świecie niż skakanie w deszczu przez kałuże. 

Płyta zawiera 13 odcinków: Niewidzialny przyjaciel ; Malowanie ; Mały pociąg dziadka ; 

Mała świnka ; Jazda na rowerze ; zamek ; Zoe zebra, córka listonosza ; Zegar z kukułką ; 

Wietrzny, jesienny dzień ; Wysoka trawa ; Dentysta ; Wycieczka szkolnym autobusem ; 

Rebeka królik. 

 

44.  Peppa. Szafka na zabawki [DVD] / scenariusz Neville Astley, Mark Baker, Chris 

Parker ; reżyseria Neville Astley, Mark Baker. - Warszawa : Media Service Zawada, [2019]. 

DVD 3956 

Peppa to mała świnka w czerwonej sukience. Jest rozbrykana, ciekawska, bardzo pomysłowa 

i uwielbia przygody. Świnka lubi czekoladowe ciasteczka, przyjęcia urodzinowe oraz 

rowerowe wycieczki i pikniki. Najbardziej jednak kocha swoje błotnisko, bo co jest lepszego 

na świecie niż skakanie w deszczu przez kałuże. 

Płyta zawiera 13 odcinków: Biuro taty świnki ; Listowy przyjaciel ; Strych babci i dziadka 

świnek ; Kłótnia ; Szafka na zabawki ; Lodowisko ; Kapitan tatuś świnka ; Brak prądu ; 

Skacząca piłeczka ; Gwiazdy ; Urodziny tatusia świnki ; Nocowanie ; Mroźny zimowy dzień. 

 

45.  Pinokio [DVD] = Pinocchio / scenariusz Alexandra Maxeiner, Anna Justice ; na 

podstawie bajki Carlo Collodiego ; reżyseria Anna Justice. - Warszawa : Kino Świat, 2015. 

DVD 2425 

Ubogi konstruktor zabawek Dżepetto rzeźbi drewnianą kukiełkę. Ku jego wielkiemu 

zdziwieniu, zrobiona z sosnowego pnia zabawka zaczyna się ruszać i mówić. Dżepetto nadaje 

jej imię - Pinokio. Ożywiony pajacyk za nic ma dobre wychowanie i sprawia swojemu 

wynalazcy coraz więcej kłopotów wychowawczych. Wreszcie ucieka z domu i wyrusza w 

świat w poszukiwaniu przygód. Wkrótce będzie musiał ratować się przed oszustami, dowie 

się, jak to jest być w oślej skórze, a nawet zwiedzi wnętrze prawdziwego wieloryba. Podróż 

będzie doskonałą okazją, aby Pinokio dowiedział się, co tak naprawdę znaczą 

prawdomówność, lojalność i odwaga 

 

46. Pinokio [DVD] / scenariusz Sherry Mills, Steve Barron, Tom Benedek, Barry Berman ; 

na podstawie bajki Carlo Collodiego ; reżyseria Steve Barron. - Warszawa : Vision, 2002. 

ZCD 70 

Drewniany pajacyk ucieka z domu swojego ojca, pragnąc stać się prawdziwym chłopcem. 
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47.  Praziomek [DVD] = Missing Link / scenariusz i reżyseria Chris Butler. - Warszawa : 

Monolith Films, 2019. DVD 3916 

Akcja toczy się w II połowie XIX wieku. Główny bohater, brytyjski arystokrata sir Lionel 

Frost, jest podróżnikiem i poszukiwaczem mitycznych istot i potworów. Ponieważ dotąd 

niczego nie udało mu się odkryć, nie cieszy się poważaniem w środowisku innych 

podróżników. Frost marzy o tym, by udowodnić swoją wartość. Pewnego dnia otrzymuje list 

od nieznanego nadawcy z Ameryki, który informuje go o istnieniu istoty, będącej brakującym 

ogniwem, czyli najbliższego przodkiem człowieka. Frost bezzwłocznie wyrusza w dzikie 

ostępy Ameryki Północnej, by odkryć ową istotę 

 

48.  Przygody Misia Paddingtona [DVD] = The Adventures of Paddington Bear / 

scenariusz Stephen Ashton, Brian Cameron Fuld, Daniel Rendek [et al.] ; na podstawie 

książki Michael'a Bond'a ; reżyseria Marcos DaSalva. - Warszawa : SDT Film, 2010. DVD 

2001 

Miś Paddington to postać niedźwiadka stworzona przez angielskiego pisarza Michaela Bonda. 

Niedźwiadek mino iż jest miły i grzeczny to często wpada w różne kłopoty. Miś Paddington 

nie szuka przygód, to one znajdują jego! 

Płyta zawiera odcinki: 1. Paddington w balecie ; 2. Przygotowania Paddingtona ; 3. Kłopoty 

pod numerem 32 ; 4. Paddington na Galapagos ; 5. Paddington się targuje ; 6. Nagłe 

ochłodzenie ; 7. Paddington i Yeti ; 8. Paddington zdobywa główną nagrodę ; 9. Same 

kłopoty ; 10. Sir Paddington ; 11. Remont ; 12. Paddington kupuje akcje ; 13. Paddington nad 

morzem martwym ; 14. Prezent dla Pana Browna. 

 

49.  Przytul mnie. Sezon pierwszy [DVD] / scenariusz Bartosz Wierzbięta ; na postawie 

książki Przemysława Wechterowicza i Emilii Dziubak ; reżyseria Mateusz Jarmulski. - 

Warszawa : Cass Film Entertainment, 2018. DVD 3583 

Co się stanie, kiedy Tata Miś i Synek Miś postanowią mieć udany dzień? Być może narobi się 

trochę bałaganu w lesie. Niewykluczone, że coś się przewróci lub stłucze. Prawdopodobnie 

ktoś poczuje się zakłopotany. Na pewno jeszcze przed wieczorem wszyscy poczują, jak 

ważne jest, żeby być razem. 

 

50.  Przytul mnie. Sezon drugi [DVD] / scenariusz Bartosz Wierzbięta, Jacek Rembiś ;  

na postawie książki Przemysława Wechterowicza i Emilii Dziubak ; reżyseria Piotr Rożycki, 

Tomasz Miazga, Anna Błaszczyk. - Warszawa : Cass Film Entertainment, 2019. DVD 3912 

Nowe przygody Małego Misia i jego Taty. Popularni bohaterowie powracają z porcją 

nowych, leśnych przygód. Charyzmatyczny, a przy tym trochę niezdarny Tatuś oraz czuły  

i energiczny Miś rozbawią, rozśmieszą i wyciągną pomocną łapę do wielu leśnych zwierząt. 

Razem odkryją na czym polega dorastanie, co to takiego maraton oraz jaki jest najlepszy 

sposób na radzenie sobie z czkawką. Przede wszystkim jednak nauczą się, że dzieląc się  

z innymi stajemy się bogatsi. 

 

51.  Pudłaki [DVD] = The Boxtrolls / scen. Irena Brignull, Adam Pava ; na podst. powieści 

Alana Snowa ; reż. Anthony Stacchi, Graham Annable. - Wrocław : Filmostrada, 2015. DVD 

2426 

Pod urokliwymi, brukowanymi uliczkami Serbridge mieszkają Pudłaki, psotne istoty, które 

nocami myszkują po mieście i kradną dzieci! A przynajmniej tak mówi legenda, w którą 

ludzie od zawsze wierzyli. Prawda jest taka, że Pudłaki to grupa sympatycznych trolli, którzy 

wychowują porzuconego przez wszystkich chłopczyka o imieniu Eggs. 
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52.  Rodzinka Robinsonów [DVD] = Meet The Robinsons / scenariusz Jon Bernstein, 

Michelle Spitz, Don Hall, Nathan Greno, Ausian Redson, Joe Mateo, Stephen Anderson ;  

na podstawie powieści William'a Joyce'a ; reżyseria Stephen Anderson. - Warszawa : 

Galapagos Sp. z o.o., 2015. DVD 3314 

Seria: Zaczarowana Kolekcja Disneya 

Wychowywany w domu dziecka Leon jest małym geniuszem. Uwielbia wynalazki i całe dnie 

spędza opracowując coraz to nowe maszyny i urządzenia. Niestety, jego pasja nie podoba się 

żadnemu z potencjalnych rodziców gotowych zaadoptować chłopca. Zdesperowany Leon 

postanawia skonstruować zatem specjalną maszynę, która pozwoli mu dotrzeć do jego 

najwcześniejszych wspomnień, w których - jak ma nadzieję - zachował się wizerunek jego 

matki. Na wystawie młodych wynalazców, gdzie chłopiec ma po raz pierwszy zaprezentować 

swoje urządzenie, dochodzi jednak do katastrofy. Maszyna wspomnień zostaje ukradziona 

przez tajemniczego mężczyznę w meloniku. Wiele wskazuje na to, że złodziej przybył  

z przyszłości. W towarzystwie nowopoznanego Alberta Robinsona, Leon przeżyje najbardziej 

niesamowitą przygodę swojego życia. Chłopiec będzie musiał wybrać się w przyszłość - do 

roku 2037, gdzie rapujące żaby, psy w okularach czy gadające dinozaury nie są niczym 

niezwykłym. W wyniku niesamowitego zrządzenia losu Leon odkryje, że od niego zależy, 

jaka będzie przyszłość, jednak nie będzie w stanie ocalić jej sam. Pomoże mu w tym 

nieobliczalna rodzinka Robinsonów, dzięki której chłopiec nauczy się z odwagą kroczyć 

przez życie i nigdy nie tracić wiary w siebie. 

 

53.  Sekret Eleonory [DVD] = Kerity, la maison des contes / scenariusz Anik Leray, 

Alexandre Reverend ; na podstawie opowiadania Anik Leray ; reżyseria Dominique Monfery. 

- Warszawa : Gutek Film, 2011. DVD 2695 

Mały Gutek 

To animowana podróż do świata, w którym czytanie jest umiejętnością na wagę złota. 

Okazuje się bowiem, że tylko dzięki niej ożywają postaci znane każdemu młodemu 

czytelnikowi. Rodzina małego Nathaniela dostaje w spadku po cioci Eleonorze dom wraz z 

bogatą biblioteką. Problemy finansowe rodziców chłopca sprawiają, że bezcenne książki,  

a w tym pierwsze wydania bajek Perraulta i baśni braci Grimm, mają zostać sprzedane.  

W chwili kiedy Nathaniel odkrywa, że biblioteka cioci Eleonory ma niezwykłą moc, zaczyna 

szukać sposobu, by ocalić książki oraz ich bohaterów dla kolejnych pokoleń. Pomagają mu  

w tym m.in. Alicja z Krainy Czarów, Piotruś Pan oraz Pinokio. Czy uda mu się przejąć rolę 

Wielkiego Czytelnika po cioci Eleonorze i pomóc ulubionym postaciom? 

 

54.  Shrek [DVD] / scenariusz Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman, Roger S.H. Schulman 

; wg powieści Williama Steiga ; reżyseria Andrew Adamson, Vicky Jenson. - USA : 

Dreamworks Pictures, 2001. DVD 452, 2247 

W bagnie żył olbrzym Shrek, którego cenna samotność została nagle zakłócona inwazją 

dokuczliwych postaci z bajek, które zostały wypędzone ze swego królestwa przez złego Lorda 

Farquaada. Zdecydowany ocalić ich dom - nie mówiąc już o swoim - Shrek porozumiewa się 

z Farquaadem i wyrusza na ratunek pięknej księżniczce Fionie, która ma zostać żoną Lorda. 

W misji towarzyszy mu przemądrzały Osioł. Ocalenie księżniczki przed ziejącym ogniem 

smokiem okazuje się być najmniejszym problemem przyjaciół, kiedy to zostaje odkryty 

głęboko skrywany, mroczny sekret Fiony. 

 

55.  Shrek 2 [DVD] / scenariusz Andrew Adamson, Joe Stillman, J. David Stem, David N. 

Weiss ; wg powieści Williama Steiga ; reżyseria Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad 

Vernon. - USA : DreamWorks Home Entertainment, [2007]. DVD 453 

Po powrocie z miesiąca miodowego Shrek i Fiona postanawiają odwiedzić rodziców 
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księżniczki, do których dotarła jedynie wiadomość o ślubie ich córki. Problem jednak w tym, 

że rodzice Fiony w ogóle nie zdawali sobie sprawy z ciążącej na niej klątwy I byli pewni,  

iż poślubiła ona kogoś z wyższych sfer. Jakież więc jest zdziwienie, kiedy ich zięć okazuje się 

ważącym ponad 300 kilogramów zielonym ogrem nie przywiązującym wagi do higieny, 

któremu w dodatku towarzyszy gadający osioł. Szokiem jest również wiadomość, że ich 

ukochana córka nocą przechodzi straszną metamorfozę. Co gorsza, w tajemniczych 

okolicznościach ginie siostra Fiony. Przed ogrem i jego kompanią stoi nowe wyzwanie. 

 

56.  Shrek Forever After [DVD] / scenariusz Josh Klausner, Darren Lemke ; na podstawie 

książki Williama Steiga ; reżyseria Mike Mitchell. - Warszawa : Imperial CinePix, 2010. 

DVD 1876 

Czwarta część przygód Shreka. Tęskniąc za czasami, kiedy żył jak „prawdziwy ogr”, Shrek 

podpisuje magiczny kontrakt z Rumpelnickim i puf! – w mgnieniu oka, wszystko się zmienia. 

Osioł nie pamięta swojego najlepszego przyjaciela, Fiona jest twardą, wojowniczą 

księżniczką, a Kot w Butach jest przeraźliwie gruby. Mają tylko 24 godziny, by odwrócić 

zaklęcie i ocalić Zasiedmiogórogród i żyć razem długo i szczęśliwie. 

 

57.  Shrek Trzeci [DVD] / scenariusz Jeffrey Price, Peter S. Seaman, Chris Miller, Aron 

Warner ; wg powieści Williama Steiga ; reżyseria Chris Miller. - Warszawa : Imperial 

CinePix Sp. z o.o., [2007]. DVD 611 

Shrek Powraca w iście królewskim rozmiarze! Ogromna przygoda trwa! Kiedy królestwo 

Zasiedmiogórogrodu zostaje bez króla a zło powraca, Shrek i jego wierna kompania, wiecznie 

gadający Osioł i gubiący kłaczki Kot w butach wyruszają by odnaleźć rodowitego władcę 

legendarnej baśniowej krainy. 

 

58.  Spirited Away [DVD] = W krainie Bogów / scenariusz i reżyseria Hayao Miyazaki. - 

Warszawa : Monolith Films, [2006]. DVD 2240 

Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców. 

 

59.  Tajemniczy świat Arrietty [DVD] = Karigurashi no Arrietty / scenariusz Hayao 

Miyazaki, Keiko Niwa ; na podstawie książki Mary Norton ; reżyseria Hiromasa 

Yonebayashi. - Warszawa : Monolith Films, 2013. DVD 2471 

Seria: Kolekcja Studia Ghibli 

Film opowiada historię rodziny "Pożyczalskich", niewielkich istot mierzących nie więcej niż 

10 cm. Mieszkają oni pod podłogą jednego z domów w dzielnicy Tokio Koganie. Codzienny 

rytm życia rodziny zakłóca nagle odkrycie ich istnienia przez chłopca mieszkającego  

w sąsiedztwie. 

 

60.  Tarzan [DVD] / scenariusz Tab Murphy, Bob Tzudiker, Noni White ; na podstawie 

powieści Edgara Rice'a Burroughsa ; reżyseria Kevin Lima, Chris Buck. - Warszawa : CD 

Projekt, [2010]. DVD 2087 

Seria: Disney Magiczna Kolekcja 7 

Akcja tej opowieści rozpoczyna się głęboko w dżungli, gdzie rodzina goryli przygarnia 

osierocone niemowlę. Mimo że przywódca stada nie akceptuje małego Tarzana, jego 

partnerka, Kala, postanawia wychować malucha jak własne dziecko. Razem z dowcipną 

gorylicą Terk oraz neurotycznym słoniem Tantorem, Tarzan uczy się sztuki przetrwania  

w królestwie zwierząt. Gdy w dżungli pojawią się ludzie, dojdzie do zderzenia dwóch 

zupełnie różnych światów. Tarzan będzie musiał dokonać wyboru między „cywilizowanym” 

życiem u boku pięknej Jane, a pozostaniem z gorylą rodziną, którą zna i kocha. 
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61.  Tupcio Chrupcio. 1 [DVD] / scenariusz Nicola Ioppolo, Valentina Mazzola ;  

na podstawie serii książek Marco Campanella ; reżyseria Andrea Bozzetto. - Warszawa : 

Media Service Zawada, [2017]. DVD 3922 

Seria: Topcio Chrupcio Filmowe Opowieści. Najlepszy przyjaciel.  

Serial opisuje perypetie Tupcia Chrupcia, który razem ze swoją mysią rodziną mieszka  

w miniaturowym domku na skraju łąki. Podczas swojej przygody, Chrupcio codziennie 

odkrywa otaczający go świat, uczy się akceptować rzeczy zupełnie nowe oraz stawia czoło 

codziennym trudnościom i lękom, a oprócz tego zawsze może liczyć na niezwykle mądrych  

i doświadczonych rodziców, którzy wiedzą co robić w danej sytuacji. 

Płyta zawiera 7 odcinków: Precz z regułami! ; Hokus-pokus ; Chcę iść z wami! ; Chłopcy  

są lepsi od dziewcząt ; To moje zabawki ; Ja chcę wygrać! ; Już nie jesteś moim przyjacielem. 

 

62.  Tupcio Chrupcio. 3 [DVD] / scenariusz Demetrio Bargellini, Nicola Ioppolo, Gaia 

Agostinelli, Valentina Mazzola ; na podstawie serii książek Marco Campanella ; reżyseria 

Andrea Bozzetto. - Warszawa : Media Service Zawada, [2017]. DVD 3923 

Seria: Topcio Chrupcio Filmowe Opowieści. Bal w przedszkolu  

Serial opisuje perypetie Tupcia Chrupcia, który razem ze swoją mysią rodziną mieszka  

w miniaturowym domku na skraju łąki. Podczas swojej przygody, Chrupcio codziennie 

odkrywa otaczający go świat, uczy się akceptować rzeczy zupełnie nowe oraz stawia czoło 

codziennym trudnościom i lękom, a oprócz tego zawsze może liczyć na niezwykle mądrych  

i doświadczonych rodziców, którzy wiedzą co robić w danej sytuacji. 

Płyta zawiera 7 odcinków: Strach przed burzą ; Pomogę ci, mamo ; W poszukiwaniu 

Tediego ; Nie pójdę do doktora ; Ja tego nie potrafię ; Gość w moim domu ; Ja chcę grać. 
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Fabularne kino familijne 

 
1.  Ania z Zielonego Wzgórza [DVD] / scenariusz Kevin Sullivan, Joe Wiesenfeld ; według 

powieści Lucy Maud Montgomery ; reżyseria Kevin Sullivan. - Warszawa : Epelpol 

Entertainment, 200? DVD 745 

Film opowiada o młodej, osieroconej dziewczynie Ani Shirley. Ania na co dzień zmaga się  

z otaczającym ją cierpieniem, a jednak nie poddaje się mu i zatapia się w lepszym świecie - 

świecie wyobraźni. Pewnego dnia los się do niej uśmiecha - zostaje wysłana na Wyspę 

Księcia Edwarda do domu Maryli i Mateusza. Dziewczynka nie może ukryć radości,  

a wiadomość o tym, że zaszła pomyłka jest dla niej poważnym ciosem. Nieugięta Maryla 

decyduje się odesłać ją z powrotem do sierocińca. Na szczęście górę nad chłodnym 

rozsądkiem bierze serce i nieśmiałe uczucia, którymi Maryla obdarza Anię. 

 

2.  Ania z Zielonego Wzgórza [DVD] : dalsze dzieje / scenariusz i reżyseria Kevin Sullivan 

; według powieści Lucy Maud Montgomery. - Warszawa : Epelpol Entertainment, [2007]. 

DVD 380   

Ekranizacja powieści Lucy Maud Montgomery pt. "Ania z Avonlea", "Ania na uniwersytecie" 

i "Ania z Szumiących Topoli". 

 

3.  Ania z Zielonego Wzgórza [DVD] : dalsze lata / scenariusz Kevin Sullivan ; według 

powieści Lucy Maud Montgomery ; reżyseria Stefan Scaini. - Warszawa : Epelpol 

Entertainment, [2007]. DVD 379 

 

4.  Annie [DVD] / scenariusz Will Gluck, Aline Brosh McKenna ; na podstawie musicalu  

z 1977 r. opartego na komiksie Harolda Graya ; reżyseria Will Gluck. - Warszawa : Imperial 

CinePix, 2015. DVD 3203 

Annie żyje w rodzinie zastępczej. Szukając swoich prawdziwych rodziców, trafia pod opiekę 

zamożnego kandydata na burmistrza. 

 

5.  Atramentowe serce [DVD] = Inkheart / scenariusz David Lindsay-Abaire ; na podstawie 

powieści Cornelii Funke ; reżyseria Iain Softley. - Warszawa : Galapagos, 2010. DVD 2646 

Film opowiada o dziewczynce, której ojciec (Mo) posiada szczególną moc: czytając książkę 

na głos, potrafi powołać do życia jej bohaterów. Kiedy nikczemny władca i banda opryszków 

z dziecięcej bajki porywają Mo, jego córka wraz ze swymi przyjaciółmi – prawdziwymi  

i zmyślonymi – rusza na ratunek. 

 

6.  Awantura o Basię [DVD] / scenariusz Maria Kaniewska, Kazimierz Korcelli ; na 

podstawie powieści K.Makuszyńskiego ; reżyseria Maria Kaniewska. - Warszawa : GM 

Records, 2004. DVD 29 

Seria: Platynowa Kolekcja Polskiego Kina 

Stanisława Olszańska ma zaopiekować się kilkuletnią Basią, córką swojej zmarłej 

przyjaciółki. Przez przypadek dziewczynka trafia do literata Stanisława Olszowskiego. 

 

7.  Awantura o Basię [DVD] / scenariusz Tomasz Piotrowski, Kazimierz Tarnas ;  

na podstawie powieści K.Makuszyńskiego ; reżyseria Kazimierz Tarnas. - Warszawa : 

Telewizja Polska, 2009. DVD 1684 

Telewizyjna ekranizacja powieści Kornela Makuszyńskiego. Serial. 
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8.  Bella i Sebastian [DVD] = Belle et Sébastien / scenariusz Nicolas Vanier, Juliette Sales, 

Fabien Suarez ; na podstawie powieści Cécile Aubry ; reżyseria Nicolas Vanier. - Warszawa : 

Monolith Film, 2015. DVD 3197 

Alpejska wioska, rok 1943. Kiedy bezpański pies zabija owce, lokalny chłopiec postanawia 

ochronić zwierzaka przed zemstą mieszkańców. 

 

9.  Bella i Sebastian 2 [DVD] = Belle et Sébastien, l'aventure continue / scenariusz Juliette 

Sales, Fabien Suarez ; na podstawie powieści Cécile Aubry ; reżyseria Christian Duguay. - 

Warszawa : Monolith Films, 2016. DVD 3198, 2644 

Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwością czeka na powrót swej 

przyjaciółki Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna, 

zaginęła gdzieś w górach, Sebastian i jego wierne psisko Bella wyruszają na pomoc. 

Niebezpieczna wyprawa obfitować będzie w dramatyczne, ale i zabawne wydarzenia. Pożar 

lasu, zetknięcie oko w oko z niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka, a przede wszystkim 

spotkanie z nieznajomym pilotem okażą się dla chłopca i jego psa początkiem zupełnie 

nowej, niespodziewanej przygody. W jej trakcie Sebastian trafi na ślad swego zaginionego 

ojca. 

 

10.  Bella i Sebastian 3 [DVD] = Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre / scenariusz 

Juliette Sales, Fabien Suarez ; na motywach powieści Cécile Aubry ; reżyseria Clovis 

Cornillac. - Warszawa : Monolith Films, 2018. DVD 3562 

Odkąd Bella urodziła piękne i zdrowe szczenięta, Sebastian jest wniebowzięty. Psiaki  

o imionach Atos, Portos i Aramis rosną jak na drożdżach i kudłata rodzinka co dzień przynosi 

całej okolicy mnóstwo radości. Niestety to szczęście wkrótce zburzy pewien nieznajomy, 

który pojawi się w wiosce żądając oddania Belli i jej dzieci. Twierdzi on, że jest jej 

prawowitym właścicielem i choć źle mu z oczu patrzy, sąd musi przyznać mu rację. Sebastian 

jest załamany, ale nie zamierza się poddać. Pod osłoną nocy ucieka w góry w towarzystwie 

swych ukochanych psiaków. Ich tropem rusza tajemniczy nieznajomy, a co gorsza zbliża się 

załamanie pogody. 

 

11.  Beethoven [DVD] / scenariusz Edmond Dantes, Amy Holden Jones ; reżyseria Brian 

Levant. - Wrocław : Filmostrada, 2018. DVD 3759 

Tyt. okładkowy: Wielkie serce. Wielki apetyt. Wielkie kłopoty 

Ścigany przez bezwzględnych porywaczy szczeniaczek trafia pod dach państwa Newtonów. 

Dzieciaki zauroczone szczeniakiem nadają mu imię Beethoven i przekonują niechętnego ojca, 

by pozwolił im go zatrzymać... 

 

12.  Beethoven 2 [DVD] = Beethoven's 2nd / scenariusz Len Blum ; reżyseria Rod Daniel. - 

Wrocław : Filmostrada, 2009. DVD 3760 

Dalsze losy rodziny państwa Newtonów (Charles Grodin i Bonnie Hunt) i ich ukochanego 

psiaka. W swej drugiej "symfonii" nasz bohater spotyka piękną Missy, psią damę, w której 

zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Na przeszkodzie ich szczęścia staje jednak 

bezwzględna właścicielka Missy, Regina (Debi Mazar), która chce wykorzystać suczkę jako 

kartę przetargową w procesie rozwodowym. 

 

13.  Blask tęczy [DVD] = A Shine of Rainbows / scenariusz Dennis Foon, Vic Sarin, 

Catherine Spear ; na podstawie powieści Lillian Beckwith ; reżyseria Vic Sarin. - Warszawa : 

VitraFilm, cop. 2012. DVD 2216 

Tomas to wrażliwy i nieśmiały ośmiolatek. Mieszka w sierocińcu – smutny, samotny i bez 

przyjaciół. Zostaje adoptowany przez Maire O’Donnell, piękną, pełną życia kobietę. Jej 
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pogoda ducha potrafi rozświetlić największy mrok, a także serce Tomasa. Maire przywozi 

chłopca na rodzinną Corrie – malowniczą wyspę u wybrzeży Irlandii. Tam przedstawia go 

swemu mężowi, który nie ukrywa rozczarowania chłopcem. Maire się nie poddaje i pokazuje 

Tomasowi cuda jego nowego świata. Kiedy wkrótce zdarzy się tragedia, Tomas stanie przed 

wielkim wyzwaniem. Magiczna opowieść o potędze miłości, o poszukiwaniu akceptacji, 

odkrywaniu magii oraz uświadamianiu sobie, że tęcze są wokół nas – a także w nas samych. 

 

14.  Bracia Lwie Serce [DVD] / scenariusz wg powieści Astrid Lindgren ; reżyseria Olle 

Hellbom. - Warszawa : Monolith Video Sp. z o.o., [2004]. DVD 884 

Serialowa wersja ekranizacji powieści Astrid Lindgren. 10-letni Karol, zwany przez brata 

Sucharkiem, jest ciężko chory - wie, że niedługo umrze. Dzięki opowieściom brata - Jonatana 

- o Nangijali - pięknej krainie, gdzie dostanie się po śmierci, chłopak czuje się raźniej. Jednak 

to Jonatan dostaje się pierwszy do Nangijali. Karol bardzo tęskni za bratem - wyobraża sobie, 

że jest już w Nangijali i razem z Jonatanem bierze udział w niebezpiecznej misji ocalenia 

mieszkańców Doliny Dzikich Róż spod władzy Tengila - okrutnego tyrana...  

 

15.  Cudowny chłopak [DVD] = Wonder / scenariusz Steve Conrad, Jack Thorne, Stephen 

Chbosky ; na podstawie książki R. J. Palacio ; reżyseria Stephen Chbosky. - Warszawa : 

Monolith Films, 2018. DVD 3688 

Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż "zwykły dzień w szkole". 

Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz 

jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak 

zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz 

"dziwadłem". Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę niczego  

o nim nie wie. Wszystko zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. 

Urocza Summer potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy 

jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w Auggiem siłę, dzięki której będzie 

potrafił udowodnić, że nie tylko twarz czyni go kimś niezwykłym. 

 

16.  Droga do domu [BD] = Fly Away Home / scenariusz Robert Rodat, Vince McKewin ; 

na podstawie autobiografii Billa Lishmana ; reżyseria Caroll Ballard. - Warszawa : Imperial 

CinePix, 2009. BD 3 

Po śmierci matki trzynastoletnia Amy zamieszkuje u dawno niewidzianego ojca na 

kanadyjskiej prowincji. Opieka nad stadkiem osieroconych gęsi kanadyjskich zbliża ich  

do siebie. 

 

17.  Dumbo [DVD] / scenariusz Ehren Kruger ; reżyseria Tim Burton. - Warszawa : 

Galapagos Sp. z o.o., 2019. DVD 3764 

Były żołnierz Holt zostaje opiekunem cyrkowego słonia. Z biegiem czasu jego dzieci 

odkrywają niesamowite zdolności Dumbo. 

 

18.  Dzieci z Bullerbyn [DVD] / scenariusz według własnej powieści Astrid Lindgren ; 

reżyseria Lasse Hallstrom. - Warszawa : Monolith Video, [2006]. DVD 106, 739 

Film w przezabawny, a zarazem ciepły sposób, opowiada o sympatycznych przygodach 

sześciorga dzieci, które mieszkają w maleńkiej wiosce - wiosce, w której są tylko trzy 

zagrody. O życiu w nich opowiada jedna z dziewczynek - Lisa. Widz ma także okazję 

zapoznać się z wieloma interesującymi zwyczajami szwedzkimi, tradycjami obchodzenia 

świąt czy po prostu z codziennym życiem na wsi. 
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19.  Dzieci z Bullerbyn [DVD] : nowe przygody / scenariusz według własnej powieści 

Astrid Lindgren ; reżyseria Lasse Hallström. - Warszawa : Monolith Video, [2003]. DVD 107 

Ciąg dalszy przygód "Dzieci z Bullerbyn". Znów spotykamy się z naszymi małymi 

bohaterami: Lissą, Bosse, Lasse, Anną, Brittą i Ole, którzy wprowadzą nas w dziecięcy świat 

zabaw. Tym razem Lissa opowie nam o nadchodzącej zimie i szwedzkich obrzędach 

świątecznych w swojej małej wiosce. 

 

20.  Dzieciaki do wzięcia [DVD] / scenariusz Paul Bernbaum ; reżyseria Fred Gerber. - 

Warszawa : Vision Film Distribution, [2006]. DVD 1350 

Dwaj bracia: Alec i Eli MacKenzie mieszkają w małym sierocińcu prowadzonym przez 

surowego, ale sprawiedliwego Cliffa Habera. Alec i Eli przodują wśród rozrabiaków w 

sierocińcu, a Alec już nie długo pobije rekord przewinień. Dzieciaki z sierocińca co roku 

jeździły na obóz, zaś tego lata, z powodu śmierci bogatego właściciela ośrodka, Sola Rubinsa, 

wyjazd może nie dojść do skutku. Organizacji obozu podejmuje się córka Sola - Julie. 

Dziewczyna ma słabość do sierot oraz do swojego byłego chłopaka - Matta, również 

wychowanka domu dziecka. 

 

21.  Dziewczyna i chłopak [DVD] / scenariusz Hanna Ożogowska, Anette Olsen ; na 

podstawie powieści Hanny Ożogowskiej ; reżyseria Stanisław Loth. - Warszawa : SPI 

International Polska, [2008]. DVD 1344 

Seria: Antologia Filmu Polskiego 7 

Tosia i Tomek, już jako licealiści, wspominają niecodzienną historię, jaka im się przydarzyła 

kilka lat wcześniej. Po pobycie w szpitalu Tosia wróciła do domu z ostrzyżoną głową, stając 

się przez to jeszcze bardziej podobna do brata. Gdy mama rodzeństwa wyjeżdża służbowo, 

zapracowany ojciec postanawia wysłać dzieci wcześniej na wakacje: Tomka - do swojego 

brata nadleśniczego, a Tosię - do cioci Isi na wieś. Tomek, który na basenie wdał się  

w awanturę z kolegą, zostaje ukarany przez tatę zakazem wychodzenia z domu. Chcąc jednak 

dokończyć porachunki, wymyka się potajemnie, każąc siostrze podawać się za niego. 

Przebraną w Tomkowe ubranie dziewczynkę zastaje gajowy, który przyjechał po Tomka.  

Nie chcąc wydać brata, Tosia jedzie zamiast niego do leśniczówki, zostawiając mu w domu  

z wyjaśnieniem. Na miejscu czeka ją wiele przygód, w których przyjdzie się jej wykazać iście 

"męską" odwagą. Wróciwszy do domu po zwycięskim pojedynku z kolegą Cześkiem, Tomek 

znajduje list. Nie mając innego wyjścia, chłopiec rusza w Tosinej sukience w podróż do cioci 

Isi, gdzie witają go trzy zaciekawione siostrzyczki i ich mały braciszek. "Kuzynka" z miasta 

nie ma jednak zamiaru bawić się z nimi lalkami. Staje na czele dziewczyńskiej bandy, którą 

niebawem zaczyna trenować w takich dyscyplinach jak plucie na odległość i strzelanie  

z procy. Wypowie też "wojnę" sąsiedzkiej bandzie chłopaków. 

 

22.  Dzikie łowy [DVD] = Hunt for the Wilderpeople / scenariusz i reżyseria Taika Waititi ; 

na podstawie książki Barry'ego Crump'a. - Warszawa : Imperial CinePix, [2017]. DVD 3484 

Ricky to wychowany na hip-hopie, miejski, zbuntowany, krnąbrny nastolatek, który 

otrzymuje szansę nowego startu, gdy trafia do nowej rodziny zastępczej - sympatycznej  

i czułej Cioci Belli, zrzędliwego Wuja Heca i ich psa Tupaca. Po śmierci Belli Rickowi grozi 

odesłanie do innego domu, więc obaj z Wujem uciekają i ukrywają się w buszu. W ślad  

za nimi ruszają szeroko zakrojone poszukiwania. Teraz, świeżo upieczeni banici muszą 

zdecydować:- czy w blasku chwały ujawnić się, czy przezwyciężyć dzielące ich różnice  

i przetrwać jako rodzina. 

 

23.  Emil ze Smalandii [DVD] = Emil i Lönneberga / scenariusz Astrid Lindgren ; na 

podstawie własnej powieści ; reżyseria Olle Hellbom. - Warszawa : Cass Film Entertainment 
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Group, 2017. DVD 3040 

Emil mieszka z rodzicami i młodszą siostrą w Smolandii. Z pozoru jest zwykłym dzieciakiem, 

ale ma jedną wadę (a może zaletę?) - wciąż pakuje się w kolejne kłopoty, mimo że tego nie 

chce. 

 

24.  Grinch [DVD] : świąt nie będzie = How the Grinch Stole Christmas / scenariusz 

Jeffrey Price, Peter S. Seaman ; na podstawie książki Dr. Seuss ; reżyseria Ron Howard. - 

Warszawa : Agora, 2009. DVD 2486 

Seria: Kino na Weekend ; 5 

Na górskim szczycie, w ciemnej jaskini mieszka złośliwy Grinch, który nie cierpi świąt 

Bożego Narodzenia. Postanawia zepsuć je mieszkańcom leżącego w pobliżu miasteczka. 

Mała Cindy Lou chcę na własną rękę rozprawić się z Grinchem i jest gotowa zrobić wszystko, 

aby i on pokochał święta. Niestety, wszystkie tematy na temat stwora, są tematem zakazanym. 

 

25.  Heidi [DVD] / scenariusz Brian Finch ; na podstawie powieści Johanny Spyri ; reżyseria 

Paul Marcus. - Gdańsk : VitraFilm, [2017]. DVD 3252 

Osierocona Heidi jedzie do dziadka, do alpejskiej wioski. Staruszek przywiązuje się  

do wnuczki. Niebawem jednak dziewczynka wyrusza do Frankfurtu, gdzie zostaje 

towarzyszką sparaliżowanej Clary. Tęskni jednak za dziadkiem i wraca w Alpy. Odwiedza ją 

Clara. Wizyta w górach ma niezwykłe skutki. 

 

26.  Hugo i jego wynalazek [DVD] = Hugo / scenariusz John Logan ; na podstawie książki 

Briana Selznicka ; reżyseria Martin Scorsese. - Warszawa : Imperial CinePix, 2012. DVD 

2645 

Bohaterem filmu jest Hugo - sierota mieszkający w korytarzach ukrytych w murach 

paryskiego dworca, gdzie jego życie zależy od zachowania anonimowości. Kiedy jednak jego 

losy zazębiają się z życiem pewnej dziewczynki (Izabelle) kochającej książki oraz starca 

prowadzącego na dworcu sklepik z zabawkami, jego podziemne życie zostanie zagrożone. 

Tajemniczy rysunek, notes, skradziony klucz, mechaniczny człowiek i ukryta wiadomość od 

nieżyjącego ojca Hugona to elementy tworzące szkielet tej pięknej historii. 

 

27.  Jak zostać kotem [DVD] = Nine Lives / scen. Gwyn Lurie [et al.] ; reż. Barry 

Sonnenfeld. - Warszawa : Kino Świat, 2016. DVD 2872 

Tom Brand jest multimilionerem, jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Niestety, brak 

czasu i liczne obowiązki oddalają go od rodziny. Wszystko zmienia się, gdy – w wyniku 

zdumiewających zdarzeń – zostaje uwięziony… w ciele kota. A to nie koniec zabawy.  

Ta rozkręci się na dobre, gdy zwierzak trafi do rąk córki Toma, a on sam odkryje, że ma tylko 

tydzień, by powrócić do normalnej postaci. W przeciwnym wypadku już na zawsze 

pozostanie kotem! 

 

28.  Kopciuszek [DVD] = Cinderella / scenariusz Chris Weitz ; na podstawie bajki Charlesa 

Perraulta ; reżyseria Kenneth Branagh. - Warszawa : Galapagos, 2015. DVD 2427 

W filmie poznajemy historię Elli, której życie diametralnie zmienia się po niespodziewanej 

śmierci ojca. Wystawiona na łaskę i niełaskę bezwzględnej macochy i jej dwóch córek, 

dziewczyna staje się służącą, złośliwie nazywaną Kopciuszkiem. 

 

29.  Kroniki Spiderwick [DVD] = The Spiderwick Chronicles / scenariusz Karey 

Kirkpatrick, David Berenbaum, John Sayles ; na podstawie książek Tony'ego DiTerizzi  

i Holly Black ; reżyseria Mark Waters. - Warszawa : Edipresse Polska, [2010]. DVD 2368 

Film opowiada o rodzeństwie, które wprowadziło się do opuszczonego domu Artura 
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Spiderwicka. Spiderwick za życia tworzył przewodnik terenowy, w którym opisał wiele 

stworzeń fantastycznych. Zaginął być może z powodu elfów, ale zdążył schować przewodnik 

w swoim dobrze ukrytym pokoju. Jared go odnajduje i wbrew ostrzeżeniu zaczyna czytać. 

Natomiast dawno uśpione fantastyczne stwory nagle zaczynają być aktywne, a ogr Mulgart 

zamierza ukraść księgę z pomocą goblinów, boggartów i trolli. Rodzeństwo na początku mu 

nie wierzy, ale w końcu przekonuje się, że musi uciec i zniszczyć księgę. 

 

30.  Księga dżungli [DVD] = The Jungle Book / scenariusz Justin Marks ; na podstawie 

powieści Rudyarda Kiplinga ; reżyseria Jon Favreau. - Warszawa : Galapagos, 2016. DVD 

2742 

Wilcza rodzina przygarnia chłopca, któremu nadaje imię Mowgli. Gdy ten podrasta, 

zaprzyjaźnia się z czarną panterą Bagheerą i niedźwiedziem Baloo. 

 

31.  Kupiliśmy Zoo [DVD] = We bought a Zoo / scenariusz Aline Brosh McKenna, 

Cameron Crowe ; na podstawie powieści Benjamina Mee ; reżyseria Cameron Crowe. - 

Warszawa : Imperial CinePix, 2012. DVD 2890 

Pełna humoru, ale i wzruszająca opowieść o ojcu, który kupuje swej rodzinie niezwykły 

prezent: ogród zoologiczny z dzikim zwierzętami. Wraz z dziećmi porzuca życie w mieście  

i wyrusza na prowincję, by przewrócić podupadłemu zoo jego dawną świetność, a przy okazji 

zacząć życie od nowa i przeżyć przygodę, o której inni mogą tylko pomarzyć. 

 

32.  Madika z Czerwcowego Wzgórza [DVD] / scenariusz Astrid Lindgren według własnej 

powieści ; reżyseria Goran Graffman. - Szwecja : AB Svensk Filmindustri, Warszawa : 

Monolith Video Sp. z o.o., 2004. DVD 108 

Film w zabawny, a zarazem ciepły sposób, pokazuje perypetie dziewczynki Madiki i jej małej 

siostrzyczki Lisabet. Na Czerwcowym Wzgórzu gdzie mieszkają organizują sobie pikniki  

i różne zawody, a czasami... wspinają się na dach !? Dziewczynki i inne dzieciaki nigdy nie 

mają czasu na nudę. 

 

33.  Magiczne drzewo [DVD] / scenariusz i reżyseria Andrzej Maleszka. - Warszawa : TiM 

Film Studio, 2010. DVD 2611, 2430 

Gwałtowna burza powala olbrzymi, stary dąb - Magiczne Drzewo. Ludzie tną go na kawałki  

i robią z nich przedmioty codziennego użytku. Kiedy trafiają one do sklepów, na całym 

świecie dzieją się niezwykłe rzeczy, ponieważ cząstka niezwykłej, magicznej mocy dębu 

pozostała we wszystkim, co zostało z niego zrobione. Pewnego dnia trójka dzieci - Tosia, 

Filip i Kuki - odnajduje krzesło, które spełnia życzenia. Ich rodzice wyjechali za granicę  

do pracy i pozostawili je pod opieką znienawidzonej ciotki. Dzieci wyruszają na wyprawę  

w poszukiwaniu rodziców, a dzięki magicznemu zaklęciu zabierają ciotkę ze sobą. Podróż nie 

jest jednak łatwa, gdyż ich śladem podąża ktoś, kto za wszelką cenę pragnie zdobyć 

niezwykłe krzesło. 

 

34.  Mali agenci [DVD] / scenariusz i reżyseria Robert Rodriquez. - USA : Miramax Films, 

2000. ZCD 34 

Kiedy agenci Ingrid i Gregorio Cortez zostają porwani, z pomocą wyruszają ich dzieci. 

 

35.  Mały Manhattan [DVD] = Little Manhattan / scenariusz Jennifer Flackett ; reżyseria 

Mark Levin. - Warszawa : Imperial CinePix, 2007. DVD 2893 

Kiedy 11-letni Gabe zakochuje się w byłej koleżance z przedszkola, musi nie tylko poradzić 

sobie z nieznanym dotąd uczuciem, ale i rozwodem rodziców. 
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36.  Marley i Ja [DVD] = Marley & Me / scenariusz Scott Frank, Don Roos ; na podstawie 

książki Johna Grogana ; reżyseria David Frankel. - Warszawa : Imperial CinePix, [2009]. 

DVD 1936 

Jenny i John, młoda para, rozważa decyzję o posiadaniu dziecka. Wtedy pojawia się Marley... 

milutki, śliczny i pocieszny szczeniaczek labrador, który szybko zamienia ich dom w strefę 

katastrofy. 

 

37.  Mary Poppins [DVD] / scenariusz Bill Walsh, Don Da Gradi ; na podstawie powieści 

Pameli L. Travers ; reżyseria Robert Stevenson. - Warszawa : Imperial CinePix, [200?]. DVD 

878 

Film familijny - Mary Poppins niania z magicznymi zdolnościami opiekuje się dwójką dzieci 

zamożnego bankiera. Nietypowe metody wychowawcze nie znajdują uznania w oczach ojca 

rodziny, który zwalnia nianię z pracy. 

 

38.  Mary Poppins powraca [DVD] = Mary Poppins Returns / scenariusz David Magee ; 

na podstawie książek z serii "Mary Poppins" Pameli L. Travers ; reżyseria Rob Marshall. - 

Warszawa : Galapagos, 2019. DVD 3763 

Mary Poppins pomaga nowemu pokoleniu rodziny Banksów odnaleźć radość i zachwyt 

życiem, które zatracili w szarej codzienności. Niezawodna niania i jej magiczne zdolności jak 

zwykle przemienią każde zadanie w niezapomnianą, fantastyczną przygodę! 

 

39.  Matylda [DVD] / scenariusz Nicholas Kazan, Robin Swicord ; według powieści Roalda 

Dahla ; reżyseria Danny DeVito. - Warszawa : Imperial CinePix, [2005]. DVD 880 

Rodzice małej Matyldy nie zajmują się dziewczynką, ojciec to handlarz używanymi 

samochodami a matka cały dzień poświęca grze w bingo. Całe życie rodzinne kończy się  

i zaczyna na oglądaniu telewizji i jak twierdzi ojciec Matyldy: "Tego, co jest w książkach 

nauczysz się szybciej z telewizji". Dziewczynka nie podziela jego opinii, dlatego cale dnie 

spędza w czytelni. Z czasem odkrywa w sobie niezwykłe zdolności telekinetyczne. Przyczyną 

tego jest jej ojciec, kiedy bowiem bardzo ją rozzłości, dziewczynka jest w stanie przenosić 

przedmioty, otwierać i zamykać drzwi, a nawet sprawić by telewizor eksplodował. 

 

40.  Mia i biały lew [DVD] = Mia Et Le Lion Blanc / scenariusz Prune de Maistre, William 

Davies ; reżyseria Gilles de Maistre. - Warszawa : Kino Świat Sp. z o.o., 2019. DVD 3758 

Opowieść o wielkiej przyjaźni dziewczynki i białego lwa. 

Dziesięcioletnia Mia wraz z rodzina przeprowadza się do Afryki na niezwykłą farmę lwów. 

Pewnego dnia rodzi się tu białe lwiątko o imieniu Charlie. Zwierzak staje się największym 

przyjacielem Mii. Kiedy lwu zacznie grozić niebezpieczeństwo, dziewczynka nie cofnie się 

przed niczym, by uratować niezwykłego przyjaciela. Oboje opuszczają farmę i wyruszają na 

poszukiwanie nowego domu dla Charliego. 

 

41.  Młody Sheldon [DVD] = Young Sheldon / scenariusz Chuck Lorre, Steven Molaro [et 

al.] ; reżyseria Jon Favreau [et al.]. - Warszawa : Galapagos, 2019. DVD 3747 

Prequel serialu Teoria wielkiego podrywu. Serial ukazuje dzieciństwo dziewięcioletniego 

młodego geniusza Sheldona Coopera, który mieszka w fikcyjnym mieście Medford we 

wschodnim Teksasie ze swoją rodziną. Główny bohater uczęszcza do liceum w młodym 

wieku i musi codziennie mierzyć się z problemami, jakimi go otacza. 

 

42.  Moje wakacje z Rudym [DVD] = Red Dog : True Blue / scenariusz Daniel Taplitz ; 

reżyseria Kriv Stenders. - Warszawa : Kino Świat Sp. z o.o., 2017. DVD 3326 
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Ja i pies w krainie kangurów 

Opowieść o wielkiej przyjaźni między jedenastoletnim chłopcem, a niezwykłym czerwonym 

psem osadzona w niepowtarzalnych plenerach krainy kangurów – Australii. Druga cześć 

głośnych i nagradzanych "Przygód Rudego". 

Kiedy jedenastoletni Mick (Levi Miller) zostaje wysłany na farmę dziadka (Bryan Brown)  

w odległym regionie Pilbara w Zachodniej Australii, spodziewa się, że na miejscu czeka go 

wyłącznie nuda i ciężka praca. Wszystko zmienia się, gdy w życiu Micka pojawia się Rudy – 

jedyny w swoim rodzaju czerwony pies. Przygarnięty przez chłopca rezolutny zwierzak  

z miejsca staje się jego nieodłącznym towarzyszem oraz przyjacielem na dobre i na złe. 

Wkrótce wielka przyjaźń łącząca Micka i Rudego, da początek wydarzeniom, którymi 

zachwyci się cały kraj! 

 

43.  Niania [DVD] = Nanny McPhee / scenariusz Emma Thompson ; na podstawie książki 

Christianny Brand ; reżyseria Kirk Jones. - Warszawa : TiM Film Studio, 2013. DVD 2428 

Nowa opiekunka zmienia życie samotnego ojca oraz siedmiorga jego niesfornych dzieci. 

 

44.  Niania i wielkie bum [DVD] = Nanny Mcphee and the big bang / scenariusz Emma 

Thompson ; na podstawie książki Christianny Brand ; reżyseria Susanna White. - Wrocław : 

Filmostrada, 2015. DVD 2741 

To kolejny rozdział uroczej, magicznej i chwytającej za serce baśni, która oczarowała dzieci 

na całym świecie. Emma Thompson powraca jako tajemnicza niania, która w cudowny 

sposób pojawia się zawsze tam, gdzie potrzebna jest jej pomoc. Tym razem słynna McPhee 

przybywa na rodzinną farmę, gdzie trwa wielka awantura pomiędzy niesfornymi, 

miejscowymi łobuziakami a ich rozpuszczonym kuzynostwem z miasta. Korzystając  

ze swych czarów, latającego motocykla i rozkosznych, tańczących świnek, Nanny McPhee na 

pewno znajdzie sposób, by dać swoim swym małym podopiecznym lekcję dobrych manier. 

 

45.  Niedźwiadek [DVD] = L'ours / scenariusz Gerard Brach ; na podstawie powieści 

Jamesa Olivera Curwooda ; reżyseria Jean-Jacques Annaud. - Warszawa : SPI International 

Polska, [2008]. DVD 1408 

Ekranizacja należącej do klasyki młodzieżowej literatury przygodowej powieści Jamesa 

Olivera Curwooda "Władca Skalnej Doliny". 

Niezwykła historia małego osieroconego niedźwiadka, który znajduje opiekuna w starym 

niedźwiedziu-samotniku. Razem uciekają przed ścigającymi ich ludźmi. Myśliwi jeszcze nie 

wiedzą, że przyroda udzieli im lekcji pokory... 

 

46.  Niezwykłe życie Timothy Greena [DVD] = Odd life of Timothy Green / scenariusz  

i reżyseria Peter Hedges. - Warszawa : CD Projekt, 2014. DVD 2576 

Cindy oraz Jim nie mogą mieć potomstwa. Pewnego dnia postanawiają zakopać w ogrodzie 

pudło pełne notatek z cechami charakteru, opisem i wydarzeniami z życia ich wymarzonego 

dziecka. Kiedy jednak pociecha, o której tak marzyli, pojawia się w ich życiu, okazuje się  

o wiele bardziej niezwykła niż kiedykolwiek mogli przypuszczać. 

 

47.  Opowieści na dobranoc [DVD] = Bedtime Stories / scenariusz Matt Lopez, Tim 

Herlihy ; reżyseria Adam Shankman. - Warszawa : CD Projekt, [2011]. DVD 1881 

Skeeter Bronson w ciągu dnia pracuje w hotelu, a wieczorami opiekuje się swoimi 

siostrzeńcami. Żeby uspokoić dzieci zaczyna opowiadać im różne historie i otwiera tym drzwi 

do ich nieograniczonej wyobraźni. Wkrótce okazuje się, że opowieści Skittera w tajemniczy 

sposób przenikają do jego życia. I tak spełnia się marzenie dzieci o opowieściach na 

dobranoc, które stają się rzeczywistością... 
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48.  Opowieści z Narnii [DVD] : lew, czarownica i stara szafa = The Chronicles of 

Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe / scenariusz Andrew Adamson, 

Christopher Markus, Stephen McFeely, Ann Peacock ; na podstawie powieści C.S. Lewisa ; 

reżyseria Andrew Adamson. - Warszawa : Imperial CinePix, [2010]. DVD 1690 

Film powstał na podstawie popularnej serii książek dla dzieci autorstwa C.S.Lewisa. Podczas 

II wojny światowej czwórka rodzeństwa zamieszkuje na wsi w domu ekscentrycznego 

profesora. Dzieci odkrywają przejście przez szafę do magicznej krainy zwanej Narnią. 

 

49.  Opowieści z Narnii [DVD] : książę Kaspian = The Chronicles of Narnia: Prince 

Caspian / scenariusz Andrew Adamson, Christopher Markus, Stephen McFeely ; na 

podstawie powieści C.S. Lewisa ; reżyseria Andrew Adamson. - Warszawa : Imperial 

CinePix, [2010]. DVD 1691 

Ekranizacja drugiego z siedmiu tomów słynnej serii C.S.Lewisa. Rodzeństwo Pevensie wraca 

do Narnii, aby pomóc Księciu Kaspianowi odzyskać tron zagarnięty przez stryja. 

 

50.  Opowieści z Narnii [DVD] : Podróż Wędrowca do Świtu = The Chronicles of Narnia 

: The Voyage of the Dawn Treader / scenariusz Christopher Markus, Stephen McFeely, 

Michael Petroni ; na podstawie powieści C.S. Lewisa ; reżyseria Michael Apted. - Warszawa : 

Imperial CinePix, 2011. DVD 2369 

Trzecia z cyklu ekranizacji słynnych książek C.S. Lewisa. Edmund i Łucja Pevensie 

powracają do Narnii, lecz tym razem towarzyszy im kuzyn Eustachy. Dzieci spotykają się  

z Kaspianem, który płynie na poszukiwanie siedmiu zaginionych baronów. 

 

51.  Paddington [DVD] / scenariusz Paul King ; na podstawie książki Michael'a Bond'a ; 

reżyseria Paul King. - Warszawa : Monolith Video Sp. z o.o., 2014. DVD 2394 

Ekranizacja szalonych przygód najsłynniejszego niedźwiadka na świecie. Miś szuka szczęścia 

w wielkim mieście. 

 

52.  Paddington 2 [DVD] / scenariusz Paul King, Simon Farnaby ; na podst. książki 

Michael'a Bond'a ; reż. Paul King. - Warszawa : Monolith Films, 2018. DVD 3445 

Druga część przygód uroczego misia, którego pokochały dzieciaki i dorośli na całym świecie! 

Tym razem rezolutny niedźwiadek o nienagannych manierach i skłonności do wpadania w 

tarapaty trafi w złe towarzystwo. Pomyłkowo osadzony w areszcie wśród zepsutych do szpiku 

kości typów spod ciemnej gwiazdy, naiwny Paddington zrobi wszystko, by sprowadzić ich na 

dobrą drogę. A że siłę przekonywania ma wielką, rzecz może się udać. Każdy przecież 

chętnie przyjmie pomocną łapę nawet jeśli jest nieco lepka od marmolady. Szczególnie jeśli 

futrzasty zada swe fundamentalne pytanie: Misia w sercu nie masz?! 

 

53.  Pamiętnik księżniczki [DVD] / scenariusz Gina Wendkos ; na podstawie powieści Meg 

Cabot ; reżyseria Garry Marshall. - Warszawa : Imperial CinePix Sp. z o.o., [2005]. DVD 876 

Film na podstawie powieści Meg Cabot. Dalsze losy Mii, która zdecydowała się zamieszkać 

ze swoją babcią w królewskim pałacu w Genovii. Już wkrótce okaże się, że Mia ma ją 

zastapić w roli królowej. Jednak okazuje się, że księżniczka musi wyjść za mąż przed 

koronacją. Przed Mią staje niezwykle trudne zadanie do rozwiązania... 

 

54.  Pamiętnik księżniczki 2 [DVD] : królewskie zaręczyny / scenariusz Shonda Rhimesna 

; na podstawie powieści Meg Cabot ; reżyseria Garry Marshall. - Warszawa : Imperial 

Entertainment Home Video, [200?]. DVD 877 
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Mia Thermopolis zmaga się z nowymi problemami, które idą za królewskim berłem. 

Dziewczyna, zaraz po ukończeniu studiów, wyrusza do Genovii, państwem którym ma 

władać. Aczkolwiek pojawia się ktoś kto chce odebrać jej koronę. Mianowicie chodzi tutaj  

o pewnego człowieka, którego siostrzeniec ma równe prawa do tronu jak Mia. Jedyną drogą 

do objęcia stanowiska królowej jest wyjście za mąż. Mia, szuka na siłę mężczyzna, który 

mógłby pełnić rolę jej małżonka. Jednak jak można zakochać się na siłę? Mia, dla dobra 

państwa, postanawia zgodzić się na taką ewentualność ale jednak zakochuje się  

w mężczyźnie, który rywalizują z naszą bohaterką o władzę nad Genowią. 

 

55.  Pani Doubtfire [DVD] = Mrs. Doubtfire / scenariusz Randi Mayem Singer, Leslie 

Dixon ; na podstawie powieści Anne Fine ; reżyseria Chris Columbus.  - Warszawa : Imperial 

CinePix, 2001. DVD 3335 

Daniel Hillard zatrudnia się jako gosposia swojej byłej żony, by spędzać więcej czasu  

z dziećmi. Nikt nie wie, kim jest naprawdę, bo pracuje w przebraniu jako pani Doubtfire. 

 

56.  Ronja, córka zbójnika [DVD] = Ronja Rövardotter / scenariusz według powieści 

Astrid Lindgren ; reżyseria Tage Danielsson. - Warszawa : Monolith Video : Edipresse 

Polska, 2008. DVD 2941 

Seria: Kolekcja Astrid Lindgren 

Ronja urodziła sie podczas burzy. Tej samej nocy piorun roztrzaskał skałę, na którym stał 

zamek ojca Ronji - Mattisa - także sam zamek podzielił się na pół. Ronja dorastała  

w szczęśliwej atmosferze. Pewnego dnia zaczyna poznawać las dookoła zamku. Spotyka tam 

rudego chłopca w swoim wieku. Okazuje się, że to Birk - syn zbójcy Borki - wroga Mattisa. 

Po tym, jak zbójcy Mattisa łapią Birka, Ronaj postanawia opuścić dom - nie podoba się jej 

postępowanie ojca. Wraz z Birkiem zamieszkała w Niedźwiedziej Grocie, gdzie spędzili 

wspaniałe lato. 

 

57.  Ramona i Beezus [DVD] = Ramona and Beezus / scenariusz Laurie Craig, Nick Pustay 

; na podstawie książki Beverly Cleary ; reżyseria Elizabeth Allen. - Warszawa : Imperial 

CinePix, [2011]. DVD 3328 

Ramona (King) to dziewczynka z wielką wyobraźnią, która uwielbia płatać figle.  

Jej wybryków ma już powoli dość cała, kochająca rodzina, łącznie ze starszą siostrą Beezus 

(Gomez), starającą się przetrwać pierwszy rok w liceum. Przeżywając wzloty i upadki 

dzieciństwa, Ramona i Beezus dowiadują się, że mogą osiągnąć wszystko, wystarczy jedynie, 

że uwierzą w siebie i zaufają innym. 

 

58.  Rasmus i włóczęga [DVD] / scenariusz wg powieści Astrid Lindgren ; reżyseria Olle 

Hellbom. - Szwecja : AB Svensk Filmindustri, Warszawa : Monolith Video Sp. z o.o., [2004]. 

DVD 110 

Film pokazuje przygody małego chłopca Rasmusa. Chłopiec Zmęczył się czekaniem  

w sierocińcu na adopcję i postanawia sam znaleźć sobie rodziców. Wkrótce poznaje wielu 

przyjaciół którzy odtąd będą towarzyszami wielu wspólnych zabaw. 

 

59.  Skarby śniegu [DVD] = Treasures of the Snow / scenariusz i reżyseria Mike Pritchard ; 

na podstawie powieści Patricii St. John. - Warszawa : Vocatio, 2012. DVD  2740 

Dwoje nastolatków, Anette i Lucien, są przyjaciółmi. Dziewczynka musi radzić sobie  

z brakiem mamy i opieką nad młodszym braciszkiem, chłopcu zaś doskwiera brak ojca. 

Któregoś dnia dochodzi do tragicznego wypadku - Lucien niechcący doprowadza do kalectwa 

brata Anette. Dziewczyna nie może mu tego przebaczyć. Od tej pory Lucien izoluje się od 

społeczeństwa. Nie zamierza jednak rezygnować z walki o odzyskanie przyjaźni Anette... 
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60.  Stuart Malutki [DVD] / scenariusz Gregory J. Brooker, M. Night Shyamalan ; wg 

powieści E. B. White ; reżyseria Rob Minkoff. - USA : Layout & Design Columbia Tristar 

Home Entertainment, 2004. DVD 613 

Stuart jest inteligentny, przemiły, nosi ubranka szyte na miarę i nie ma nikogo na świecie. Jest 

małą myszką, którą adoptuje nowojorska rodzina państwa Malutkich. Ich syn George,  

nie kryje swego rozczarowania, nie tak bowiem wyobrażał sobie nowego braciszka. Stuart  

nie daje jednak za wygraną i wkrótce zaskarbia sobie sympatię chłopca. Pojawienie się 

Stuarta wyprowadza z równowagi kota państwa Malutkich, Śnieżka, który postanawia pozbyć 

się uprzykrzonego inruza. Za radą kotów z sąsiedztwa wynajmuje parę myszy-oszustów, które 

zjawiają się w domu państwa Malutkich podając się za prawdziwych rodziów Stuarta. Stuart 

chcąc nie chcąc opuszcza gościnny dom Malutkich i wyrusza w nieznane. Nie minie jednak 

wiele czasu, a państwo Malutcy odkryją podstęp Śnieżka i rozpoczną poszukiwania Stuarta, 

którego zdązyli pokochać jak własnego syna... 

 

61.  Szajbus i pingwiny [DVD] = Oddball / scenariusz Peter Ivan ; reżyseria Stuart 

McDonald. - Warszawa : Kino Świat, 2016. DVD 2864 

Inwazja żarłocznych lisów staje się zmorą mieszkańców małego miasteczka w Południowej 

Australii i grozi zamknięciem głównej lokalnej atrakcji turystycznej - wyspy Fairy Penguins. 

Pingwiny mogą stracić życie, zaś pracujący tam strażnicy - pracę. Zawzięty farmer, wspierany 

przez 9-letnią wnuczkę, chce za wszelką cenę odwrócić bieg wydarzeń. Z pomocą, zupełnie 

nieoczekiwanie, przychodzi jego owczarek, który do tej pory specjalizował się w psotach i nie 

radził sobie nawet z pilnowaniem kurczaków. 

 

62.  Świat według Spiveta [DVD] = The Young and Prodigious T.S. Spivet / scenariusz 

Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant ; na podstawie powieści Reifa Larsena ; reżyseria Jean-

Pierre Jeunet. - Warszawa : Monolith Films, 2015. DVD 3204 

T.S. Spivet mieszka na ranczu w Montanie wraz z matką (Helena Bonham Carter), 

zafascynowaną morfologią chrząszczy, ojcem - kowbojem i 14-letnią siostrą Gracie, która 

marzy o zostaniu Miss Ameryki. T.S. jest 10-letnim geniuszem, którego pasją jest kartografia 

i wynalazki. Pewnego dnia otrzymuje niespodziewany telefon z muzeum Smithsonian  

z informacją o tym, że został laureatem prestiżowej nagrody Baird za wynalezienie perpetuum 

mobile. Z tej okazji planowana jest uroczystość na jego cześć, na której on sam ma wygłosić 

mowę. T.S. wsiada więc potajemnie do pociągu towarowego, by dotrzeć do Waszyngtonu.. 

 

63.  Złoty kompas [DVD] = The Golden Compass / scenariusz i reżyseria Chris Weitz ; na 

podstawie powieści Philipa Pullmana. - Warszawa : Galapagos, 2011. DVD 2429 

W niezwykłym równoległym świecie, gdzie czarownice szybują po niebie, a niedźwiedzie 

polarne rządzą Północą, pewna dziewczynka została wybrana, aby zadecydować o losach 

wszechświata. Kiedy Lyra Belacqua staje się właścicielką Złotego Kompasu, odkrywa, że jej 

świat - i wszystko poza nim - jest zagrożone przez tajny plan Pani Coulter. Z pomocą 

niezwykłych sprzymierzeńców Lyra wyrusza w podróż sławiącą przyjaźń i odwagę. 

 

 

 

 

 

 

 


