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ALOSZA   
„Nasza odpowiedź na Shreka” – tak rosyjska prasa ochrzciła tę 
najnowszą rodzimą animowaną produkcję. Alosza to niezwykle mężny i 
prawy rycerz, który rusza w podróż, aby pokonać wrogów zagrażających 
jego ojczyźnie oraz wypędzić z ziem ruskich złego smoka Tugaryna, 
uprzednio odbierając mu zrabowane złoto. W tej ryzykownej wyprawie 
towarzyszy mu malownicza grupa przyjaciół: piękna ukochana Lubawa, 
jej marudna babcia, osiołek Mojżesz, podstarzały wojownik Tichon oraz 
przemądrzały, gadatliwy i cierpiący na klaustrofobię koń Juliusz. [opis 
dystrybutora] 
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FRANKLIN  I  SKARB  JEZIORA    
"Franklin i skarb jeziora" to pełnometrażowy film animowany, 
opowiadający o źółwim jeziorze, kapsule czasu, tajemniczym talizmanie 
i niezwykłej wyprawie po skarb piratów. Franklina i jego przyjaciół 
podczas wędrówki po skarb, czeka mnóstwo niesamowitych i 
niebezpecznych przygód. 
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MAGICZNY AUTOBUS  1   
Wychowankowie Pani Loczek uczą się w niezwykły sposób - jeżdżą na 
wycieczki magicznym autobusem. Potrafi on zmieniać kształt, 
powiększać się lub zmniejszać albo przemieszczać się w czasie. Autobus 
może zawieść dzieci w kosmos, na dno morza, do wnętrza liścia czy ciała 
człowieka. Każda podróż nie tylko odkrywa przed dziećmi nowe 
tajemnice z różnych dziedzin nauki, ale jest również wspaniałą zabawą i 
przygodą.  
ODC. 1-3  Zagubieni w kosmosie, Kanapka z tuńczykiem, Na boisku. 
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MAGICZNY AUTOBUS  2   
Wychowankowie Pani Loczek uczą się w niezwykły sposób - jeżdżą na 
wycieczki magicznym autobusem. Potrafi on zmieniać kształt, 
powiększać się lub zmniejszać albo przemieszczać się w czasie. Autobus 
może zawieść dzieci w kosmos, na dno morza, do wnętrza liścia czy ciała 
człowieka. Każda podróż nie tylko odkrywa przed dziećmi nowe 
tajemnice z różnych dziedzin nauki, ale jest również wspaniałą zabawą i 
przygodą.  
ODC 4-6   W piekarni, jak zrobić burzę, Od nasionka 
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MAGICZNY AUTOBUS  3    
Wychowankowie Pani Loczek uczą się w niezwykły sposób - jeżdżą na 
wycieczki magicznym autobusem. Potrafi on zmieniać kształt, 
powiększać się lub zmniejszać albo przemieszczać się w czasie. Autobus 
może zawieść dzieci w kosmos, na dno morza, do wnętrza liścia czy ciała 
człowieka. Każda podróż nie tylko odkrywa przed dziećmi nowe 
tajemnice z różnych dziedzin nauki, ale jest również wspaniałą zabawą i 
przygodą.  

ODC 7-9   Wizyta w mrowisku, Żaba w tarapatach, Nawiedzony dom 
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NURKUJ, OLLY, NURKUJ ! 1   
Olly i Beth to małe badawcze okręciki podwodne. Mieszkają w Centrum 
Badań Podwodnych głęboko pod powierzchnią oceanu, gdzie prowadzą 
badania naukowe, poznają tajemnice podwodnego świata, chronią 
oceaniczną przyrodę, ratują morskie stworzenia z przeróżnych opresji i 
nieustannie doskonalą swoje umiejętności. Otacza ich bajecznie 
kolorowy świat pełen koralowych raf, barwnych rybek, fantazyjnych 
glonów i skorupiaków. 
ODC. 1-3 
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SIMPSONOWIE , WERSJA KINOWA  
  Kinowa wersja legendarnego serialu animowanego dla dorosłych o 
ekscentrycznej amerykańskiej rodzinie, która wyznaje niezwykle 
oryginalny styl życia. [opis dystrybutora] 
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I TY MO ŻESZ ZOSTAĆ 
BOHATEREM   
 Historia młodego fana baseballu, który wyrusza w podróż przez kraj by 
odzyskać zaginiony kij gwiazdy drużyny New York Yankees - Babe 
Rutha. Bohater wierzy, że tylko z nim jego idol będzie w stanie 
doprowadzić swoją drużynę do zwycięstwa podczas decydującego meczu 
rozgrywek 1932 roku. Do śmierci w 2004 roku film ten reżyserował 
Christopher Reeve. 
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NA FALI     
"Na fali" to film animowany, stylizowany na dokument. Opowiada on 
historię pingwina Cody'iego Mavericka, którego największym 
marzeniem jest wzięcie udziału w Mistrzostwach Świata w Surfingu oraz 
wygranie ich. W swojej miejscowości Cody jest jedynym pingwinem 
uprawiającym surfing, dlatego też uważany jest on za dziwaka. Dla 
Mavericka nie ma to jednak żadnego znaczenia. Chęć upodobnienia się 
do swojego idola - zmarłego tragicznie Big Z - jest silniejsza od 
przejmowania się złośliwościami na swój 
temat.  
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O CZYM SZUMI Ą WIERZBY   
 Kiedy zbliża się wiosna, pan Krecik i jego przyjaciel Szczurek 
postanawiają udać się na piknik nad rzekę, tam spotykają szalejącego 
swoim nowym samochodem pana Ropucha. Niestety wkrótce szalejący 
Ropuch popada w tarapaty przez swoje zachowanie i kontakty z łasicami. 
Pan Krecik, Szczurek oraz Bosruk postanawiają pomóc swojemu 
lekkomyślnemu przyjacielowi Ropuchowi.  
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ŚWIAT KRÓLIKA PIOTRUSIA I 
JEGO PRZYJACIÓŁ    1 

I. Opowieść o Króliku Piotrusiu i Benjaminie Trusiu 
II.  Opowieść o Kotku, który miał na imię Tomek i Kaczce Tekli 

Kałużyńskiej 
III.  Opowieść o Samuelu Baczko i roladzie 
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BARBIE MARIPOSA      
Przyłącz się do Barbie poznającej zupełnie nowy świat Wróżkolandii 
Maripoza jest przepiękną wróżką o skrzydłach motyla, która uwielbia 
czytać i marzyć o świecie znajdującym się poza granicami 
Skrzydłolandii. Skrzydłolandię chronią tajemnicze światła magiczne, 
stworzone przez Królową, ale gdy zostanie ona otruta przez zdradziecką 
wróżkę Henę, światełka zgasną, jedno po drugim. Teraz wszystko 
zależeć będzie od Maripozy i jej przyjaciół, którzy wyruszą poza granice 
bezpiecznego miasta. 
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BRATZ – OD MARZE Ń DO GWIAZD 
 Wyruszcie w drogę z Bratz w poszukiwaniu kanonów mody oraz 
zobaczcie dużo bardziej niesamowite przygody niż kiedykolwiek 
mogłybyście sobie wyobrazić w tym pełnym zabawy 
filmie! Zapisując się do programu na żywo prowadzonego prez Byrona, 
Bratz przemierzają droge ciężarówką wyposażoną w ich własnym 
modnym stylu! Ich zadanie? Znaleźć nastoletnie projektantki mody, które 
zaprezentują swoje modele na nowojorskim pokazie mody. Nagroda? 
Diamentowe kozaki! 
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BRATZ – SZCZENIĘCE  LATA     
Gdziekolwiek malutkie Bratz wybiorą się, na pewno przytrafi się im 
jakaś przygoda. Dołącz do Cloe, Sasha, Jade i Yasmin w przezabawnej 
eskapadzie po pustkowiach centrum handlowego! 
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NODDY. PRZYGODA NA W YSPIE    
W Krainie Zabawek jest piękny słoneczny dzień. Noddy i jego 
przyjaciele przygotowują się do wypadu na plażę. Spakowali jedzenie na 
piknik. Nawet motorówka Noddiego jest już gotowa…Pora ruszać w 
drogę. Jednal Sly i Golbo na swoim motorowerze już jadą nad wodę, 
knując potajemnie swoje stare sztuczki…Teraz to od Noddiego zależy, 
czy ocali piknik i zabierze wszystkich z wyspy przed zachodem Słońca… 
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RUPERT  I  WYŚCIG  Z  JAJKIEM   
WYŚCIG Z JAJKIEM - Wszyscy przygotowują się na coroczny wyścig 
z jajkiem. Rageti chce żeby jego jajko było większe. Próbuje je 
zaczarować, ale zamiast tego zamienia Ping-Pong w jajko. Wszystkim się 
to bardzo podoba. Ping-Pong zamienia przyjaciół w jajka i ruszają do 
wyścigu. Jak się skończy wyścig i kto go wygra? 
Pozostałe historyjki:  
MAGICZNE KICHNIĘCIE, ZAMKI Z PIASKU, MAGICZNA 
LATARNIA, POSZUKIWACZE SKARBÓW, KSIĘŻYCOWY SER  
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STRAŻAK SAM. KONCERT 
ORKIESTRY STRAŻACKIEJ    
KONCERT ORKIESTRY STRAŻACKIEJ - Strażacy dwoją się i troją, 
żeby przygotować się do koncertu. Ciągle coś idzie nie tak. Sam idzie na 
próbę orkiestry. Czy coś wymyśli, żeby występ był udany? 
Pozostałe historyjki: 
NOWY ASYSTENT SAMA, WYSTĘP BELLI, PRZYGODA W 
KAMIENIOŁOMACH, ZAGUBIENI WE MGLE  
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STRAŻAK SAM. ZAGINIONY 
PIERŚCIONEK   
ZAGININY PIERŚCIONEK - Pani Bella prezentuje wszystkim swój 
pierścionek z brylantem. Nagle pierścień znika podczas zmywania 
naczyń. Gdzie się podział? 
Pozostałe historyjki: 
POMOC DLA NORMANA,  PANI DILY TRACI PAMIĘĆ, DROBNY 
PROBLEM, WSZYSTKO W DOBREJ SPRAWIE, HALLOWEEN W 
PONTYPANDY  
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TOMEK  I CYRK   
Wyspę Sodor ma odwiedzić Cyrk, który wszystkie lokomotywy chcą 
odebrać z portu. Gruby Zawiadowca wybiera Tomka. Jeśli jednak będzie 
za dużo wagonów musi podzielić się pracą z innymi lokomotywami. 
Kiedy Piotrek i Kuba proponują mu pomoc - Tomek odmawia. Nagle 
lokomotywa zatrzymuje się... 
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TOMEK  PRZYBYWA  NA  RATUNEK   
 Gruby Zawiadowca potrzebował Tomka w kamieniołomach. 
Lokomotywa od razu tam pojechała, żeby zabrać się do pracy jak 
najszybciej. Jednak napotkał przeszkodę w postaci Diesla. Diesel zaczął 
się popisywać swoim silnikiem, po zatankowaniu nowego paliwa. Po 
chwili wszystkie lokomotywy zaczęły dymić i psuć się... 
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WINX CLUB. CZARNE SNY  
W fantastycznym świecie zwanym Magix toczy się walka pomiędzy 
kochającymi dobro wróżkami, a złymi wiedźmami. Główną bohaterką 
Winx jest pochodząca z Ziemi Bloom: jeszcze niedawno zwykła 
nastolatka, a teraz początkująca wróżka, której przeznaczeniem jest 
dokonać w przyszłości wielkich czynów. U jej boku stoją przyjaciółki: 
Stella, wróżka Słońca i Księżyca, Muza - wróżka muzyki, Tecna - 
wróżka zaawansowanych technologii oraz Flora, wróżka natury i 
kwiatów.  
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WINX CLUB. DAWNA TAJEMNICA   
W fantastycznym świecie zwanym Magix toczy się walka pomiędzy 
kochającymi dobro wróżkami, a złymi wiedźmami. Główną bohaterką 
Winx jest pochodząca z Ziemi Bloom: jeszcze niedawno zwykła 
nastolatka, a teraz początkująca wróżka, której przeznaczeniem jest 
dokonać w przyszłości wielkich czynów. U jej boku stoją przyjaciółki: 
Stella, wróżka Słońca i Księżyca, Muza - wróżka muzyki, Tecna - 
wróżka zaawansowanych technologii oraz Flora, wróżka natury i 
kwiatów. 
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AUTOBUSY. NOWE PRZYGODY  
 Przedstawiamy Państwu nowe przygody przemiłej rodzinki autobusów, 
której członkowie żyją w małym miasteczku Chumley. Autobusy 
rozmawiają ze sobą, spierają się, dowcipkują i żartują. Wyjeżdżają na 
swoje trasy i jako dobrzy koledzy pomagają sobie wzajemnie w razie 
kłopotów. Zajezdnia autobusów, w której mieszkają, jest także 
domostwem pana Spectora, inspektora autobusów . Autobusy są 
przedmiotem jego dumy i radości. Kocha je jak swoją własną rodzinę. 
Nowe przygody zaprzyjaźnionych autobusów i dobrego pana Spectora 
jak zawsze bawią ucząc jednocześnie jak ważna jest przyjaźń i wzajemna 
pomoc. 
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DRAGONLANCE : LOCHY, SMOKI I 
PRZYGODY   
Po trzystu latach pokoju, świat Krynnu opanowuje zła bogini Takhisis, a 
jej armia smoków sieje postrach i zniszczenie. Czy czarodziej Raistlin, 
kapłanka Goldmoona i pół-elf, wojownik Tanis wraz z małą grupką 
bohaterów są w stanie uratować świat? Oto oparta na bestsellerze New 
York Timesa epicka opowieść o potędze magii i potworach! 
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FILM O PSZCZOŁACH    
Pszczółka o imieniu Barry po skończeniu szkoły marzy o założeniu 
własnej firmy produkującej miód. Podczas jednej z niebezpiecznych 
wypraw z ula, jego życie zostaje uratowane przez kwiaciarkę z Nowego 
Yorku - Vanessę. 
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MILUSIAKI. NIEZAPOMNIANY REJS   
Milusiaki to grupa zgranych przyjaciół, która z rodzimej Australii 
wyrusza do odległej Wenecji. Ich podróż staje się przypadkowo 
prawdziwą wyprawą dookoła świata. 
Historyjki: 
Niezapomniany rejs, Pieśń Wieloryba, Malezyjski tygrysek, Ryba 
Łucznik, Wyspa Skarbów, Legenda Otoja, Poławiacze ryb, Wielka perła. 
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MYSIA I ZWIERZAKI    
Przyłączcie się do Mysi - kochanej przez wszystkich, uroczej myszki i jej 
przyjaciół. Czeka Was moc przygód i zabawy. 
Historyjki: 
Owieczki, Piesek, Miau!, Pchełki, Gniazdo, Królik, Nietoperz, Farma, 
Łódka, Piknik, Zamek z piasku. 
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MYSIA URODZINY    
Przyłączcie się do Mysi - kochanej przez wszystkich, uroczej myszki i jej 
przyjaciół. Czeka Was moc przygód i zabawy. 
Historyjki: 
Urodziny, Przyjęcie, Teatr, Skarb, Lemoniada, Parada, Baloniki, 
Jarmark, Plac zabawy, Ból brzuszka. 
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HELLO KITTY’S. KWITN ĄCE DZIEŃ 
DOBRY   
Kitty to mała, biała kotka z kokardką na lewym uchu. Mieszka w 
Londynie. Uwielbia las i zabawy z przyjaciółmi. Jej siostra Mimi nosi 
kokardkę na prawym uchu. Bliźniaczki wspólnie odkrywają świat, 
rządzące nim zasady i reguły. Wspierają ich w tym Mama i Tata. 
Animacja swój sukces zawdzięcza ciepłym historiom pełnym zabawy, 
humoru oraz wspaniałych przygód. 
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HELLO KITTY’S. PAPIEROWE 
ZABAWY   
Kitty to mała, biała kotka z kokardką na lewym uchu. Mieszka w 
Londynie. Uwielbia las i zabawy z przyjaciółmi. Jej siostra Mimi nosi 
kokardkę na prawym uchu. Bliźniaczki wspólnie odkrywają świat, 
rządzące nim zasady i reguły. Wspierają ich w tym Mama i Tata. 
Animacja swój sukces zawdzięcza ciepłym historiom pełnym zabawy, 
humoru oraz wspaniałych przygód. 
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LILO I STICH 2  
 Mały niebieski stworek i jego urocza opiekunka powracają w nowej, 
przezabawnej i pełnej ciepła komedii Disneya o sile miłości, która łączy 
przyjaciół, nawet jeśli na przeszkodzie stoi im cały wszechświat! 
Lilo i Stich wiodą beztroskie życie na Hawajach, a niezwykły 
podopieczny pomaga dziewczynce pójść w ślady mamy i przygotować 
się do udziału w wielkim konkursie tańca hula. Kiedy jednak ze Stichem 
zaczyna dziać się coś niepokojącego, wszystko staje na głowie! Potrzeba 
będzie dużo miłości małej Lilo oraz pomocy Nani i Jumby, by 
przywrócić ład i uratować małego, zabawnego przyjaciela... przed nim 
samym.  
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LILO I STICH   
 "Lilo i Stich" to prześmieszna komedia familijna o sile lojalności, 
przyjaźni i rodziny. Opowieść ta zachwyciła widzów na całym świecie, 
między innymi za sprawą wspaniałych bohaterów oraz ścieżki 
dźwiękowej z legendarną muzyką Elvisa Presleya. Mieszkająca na 
Hawajach mała samotna dziewczynka imieniem Lilo, przygarnia 
niewinne z pozoru stworzenie i nazywa je Stich. Lilo jest przekonana, że 
Stich to tylko zwykły szczeniaczek i zupełnie nie zdaje sobie sprawy z 
tego, iż zwierzak jest zbiegłym z innej planety, niebezpiecznym 
wytworem eksperymentu genetycznego, któremu zależy jedynie na tym, 
by schronić się przed nadciągającym z kosmosu pościgiem.  
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PIOTRUŚ  PAN.  WIELKI  POWRÓT    
Kontynuacja jednego z największych przebojów wytwórnia Walta 
Disneya - "Piotrusia Pana". Bohaterką obrazu jest córka Wandy - Jane, 
która w czasie II Wojny Światowej zostaje porwana przez kapitana Haka 
i uprowadzona do Nibylandii. Uratować może ją tylko Piotruś Pan. 

71 PERSEPOLIS   
Dla dorosłych. "Persepolis" jest pamiętnikiem z dzieciństwa autorki 
przypadającego na okres rewolucji islamskiej w Iranie. W wyrazistych, 
czarno-białych rysunkach Satrapi zawarła historię swojego codziennego 
życia w Teheranie - stolicy Iranu, od momentu gdy miała 6 lat do czasu 
gdy skończyła 10. Marjane - inteligentna i wygadana córka oddanych 
marksistów i wielka wnuczka ostatniego władcy Iranu składa hołd 
dzieciństwu w szczególny sposób związanemu z historią własnego kraju. 
Komiks przedstawia niezapomniany obraz codziennego życia w Iranie, 
pełnego jaskrawych i często zaskakujących sprzeczności pomiędzy 
życiem rodzinnym a sferą publiczną. "Persepolis" jest utworem 
oryginalnym, niezwykle osobistym i wnikliwym politycznie. To z jednej 
strony opowieść o dorastaniu a z drugiej zaś przypomnienie kosztów, 
jakie ponoszą ludzie żyjący w czasie wojny w kraju politycznych 
represji. Pokazuje jak można radzić sobie ze śmiechem i łzami w obliczu 
tak absurdalnej rzeczywistości oraz - wreszcie, przedstawia nam 
zniewalającą małą bohaterkę, której po prostu nie można się oprzeć.  
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BUZBY NIEGRZECZNA PSZCZÓŁKA  
 Przygody małej gąsieniczki i jej przyjaciół ze świata przyrody w stylu 
„Pszczółki Mai". Tym razem w życiu Hermiego pojawia się Buzby - 
niesforna pszczółka, która sprawia, że wokół wciąż słychać wesołe 
bzyczenie, którego natężenie wkrótce rośnie i szybko wprowadza zamęt 
do spokojnego dotąd ogrodu. Mimo że Hermie i Wormie próbują 
interweniować w tej sprawie, Buzby nie przejmuje się zasadami 
rządzącymi w ogrodzie, a wkrótce proklamuje się królem pszczół. Czy 
niegrzeczna pszczółka nauczy się w końcu, że wszystkie prawa ustalone 
są dla bezpieczeństwa mieszkańców ogrodu?  
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WEBSTER. STRASZLIWY PAJĄK   
Pająk Webster przemierza ogród, aby zmierzyć się z długą listą swoich 
lęków. Są to między innymi strach przed opuszczeniem domu, inni mali 
mieszkańcy ogrodu, ogromna jaszczurka, woda, wysokość, ciemne 
miejsca, a nawet poznawanie nowych znajomych. Zajęty 
przezwyciężaniem swych lęków, nie podejrzewa nawet, że to właśnie on 
jest wielkim i włochatym źródłem strachu dla wszystkich mieszkańców 
ogrodu. Ale z pomocą wskazówki danej mu przez Boga, udaje mu się 
wreszcie stanąć odważnie twarzą w twarz z własnymi lękami, a także 
pomóc innym w tym trudnym zadaniu.  
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WINX   CLUB: NOWA 
CZARODZIEJKA 
 Płyta zawiera 7 odcinków!  
Bloom, Stella, Flora, Musa i Tecna uczęszczają do magicznej szkoły 
Alfea. Dziewczyny muszą ukończyć szkołę i nauczyć się jak najlepiej 
posługiwać się swoimi mocami. Oczywiście jak wszystkie ich 
rówieśniczki mają również wiele swoich zmartwień. Poza tym muszą 
nieustannie walczyć ze złymi Trix - uczennicami szkoły czarownic - 
które chcą opanować całe Magix-czyli cały magiczny świat...  
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MYSIA: KOLORY I LICZENIE   
Przyłączcie się do Mysi - kochanej przez wszystkich, uroczej myszki i jej 
przyjaciół. Czeka Was moc przygód i zabawy. 
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WINX  CLUB: NOWE MOCE   
Płyta zawiera 7 odcinków!  
Bloom, Stella, Flora, Musa i Tecna uczęszczają do magicznej szkoły 
Alfea. Dziewczyny muszą ukończyć szkołę i nauczyć się jak najlepiej 
posługiwać się swoimi mocami. Oczywiście jak wszystkie ich 
rówieśniczki mają również wiele swoich zmartwień. Poza tym muszą 
nieustannie walczyć ze złymi Trix - uczennicami szkoły czarownic - 
które chcą opanować całe Magix - czyli cały magiczny świat...   
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DAWNO TEMU W TRAWIE    
Zajrzyj do mrowiska i poznaj niesamowity świat jego mieszkańców. 
Wyrusz z Flikiem na poszukiwania odważnych wojowników, zdolnych 
odstraszyć gang koników polnych, które od lat gnębią społeczność 
mrówek. Gdy Flik przez pomyłkę sprowadzi do domu trupę nieudolnych 
cyrkowców, jedyną nadzieją na ratunek będzie jego szalony wynalazek i 
ogromna moc przyjaźni. 
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GDZIE JEST NEMO ? 
Zanurz się w niezwykłym, podwodnym świecie australijskiej Wielkiej 
Rafy Koralowej, oglądając nowe arcydzieło nagrodzonych Oscarem 
twórców filmów "Toy Story" oraz "Potwory i spółka". Kiedy mały 
błazenek imieniem Nemo zostaje porwany przez nurka, jego 
nadopiekuńczy ojciec Marlin wraz z przyjacielską, lecz zapominalską 
Dory natychmiast 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.  
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INIEMAMOCNI 
Iniemamocni - The Incradibles - to historia emerytowanych 
superbohaterów, którzy od dłuższego czasu prowadzą życie zwykłych 
śmiertelników. Chodzą do parku, na zakupy, do kina, odbierają 
telefony... No właśnie.. Gdy pewnego dnia Pan Niemamocny odbierze 
telefon jego życie po raz kolejny wywinie koziołka. 

87 POTWORY I SPÓŁKA    
Nagrodzeni Oscarem twórcy łączą znakomity, oryginalny scenariusz z 
technologicznym przełomem w animacji i odsłaniają tajemnicę świata 
naszych sennych koszmarów, który okazuje się być POTWORNIE 
śmieszny. 
Wyborowy straszak Sulley i jego gadatliwy asystent Mike pracują w 
firmie Potwory i spółka - wielkiej fabryce, gdzie dziecięcy krzyk 
przerabia się na energię napędzającą miasto Monstropolis. Dla potworów 
nie ma nic straszniejszego, niż toksyczne ludzkie dziecko, więc gdy Mike 
i Sulley przypadkiem wpuszczą małą dziewczynkę do swojego świata, 
wpadną w poważne tarapaty.. 
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TOY STORY    
Jeszcze zanim powstały filmy „Gdzie jest Nemo?”, „Potwory i spółka” 
oraz „Auta”, pomysłowi filmowcy z Disney/Pixar świecili triumfy za 
sprawą jedynej w swoim rodzaju opowieści o świecie zabawek – „Toy 
Story”. Przypomnij sobie reżyserski debiut Johna Lassetera z Chudym i 
Buzzem Astralem oraz ich przyjaciółmi w rolach głównych. Odkryj na 
nowo tę pełną ciepła i zabawnych sytuacji opowieść. To prawdziwy 
klasyk gatunku, który powinien znaleźć się w każdej animowanej 
kolekcji! 
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TOY STORY   2 
Zobacz ponownie pełną humoru i pozytywnych emocji opowieść o 
przygodach niesfornych zabawek, która w 2000 roku została 
uhonorowana Złotym Globem. Odwiedź raz jeszcze niezwykły świat 
stworzony przez artystów z Disney/Pixar i przeżyj na nowo wspaniałą 
przygodę wraz z Chudym, Buzzem, Jessie i Mustangiem. Ten 
animowany klasyk będzie doskonałym dodatkiem do Twojej kolekcji 
filmów Disneya i dostarczy całej rodzinie wiele godzin wspaniałej 
zabawy 
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BERNARD: BEZLUDNA W YSPA I 
INNE PRZYGODY 
Kiedy Bernard jest w pobliżu kłopoty są niedaleko! Dołącz do Bernarda 
w jego podróży dookoła świata w poszukiwaniu przygód i nowych 
doświadczeń. Coś tak prostego jak wyprawa na siłownię lub kręgle 
kończy się zabawną katastrofą! Przezabawna rozrywka dla całej rodziny! 
Oryginalna seria zabawnych historyjek, które zawsze kończą się 
kłopotami. 
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BERNARD: NA BIEGUNIE 
PÓŁNOCNYM I INNE PRZYGODY   
 Kiedy Bernard jest w pobliżu kłopoty są niedaleko! Dołącz do Bernarda 
w jego podróży dookoła świata w poszukiwaniu przygód i nowych 
doświadczeń. Coś tak prostego jak wyprawa na siłownię lub kręgle 
kończy się zabawną katastrofą! Przezabawna rozrywka dla całej rodziny! 
Oryginalna seria zabawnych historyjek, które zawsze kończą się 
kłopotami.    
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MAŁE AUTA: WIELKI WY ŚCIG   
Niesamowita historia trójki samochodzikowych przyjaciół, którzy z 
nadzieją i niepokojem czekają na najważniejszy wyścig życia. Ku 
zaskoczeniu Tony'ego - wszyscy będą usiłować odwieść go od realizacji 
najskrytszego marzenia. Czy czarny scenariusz się sprawdzi? Czy Tony 
weźmie udział w wyścigu? Czy wróci w końcu do ukochanego domu? I 
co najważniejsze, czy zwycięży? Ciepły film o tym, że w życiu są 
ważniejsze rzeczy niż dążenie do sukcesu za wszelką cenę, bo kolejne 
zwycięstwa nie cieszą, gdy obok nas nie ma najbliższych przyjaciół. 
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MAŁE AUTA 2   
Kolejny film o przygodach małych autek. Tym razem Cruise bierze 
udział w kolejnym ważnym wyścigu. Kiedy wygrywa, pewien 
dziennikarz, aby zwiększyć sprzedaż gazety, oskarża go na jej łamach o 
oszustwo. Ta wiadomość powoduje, że nawet najlepszy przyjaciel 
Cruise'a Combo czuje się zakłopotany. Na szczęście z pomocą 
przychodzi urocza dziennikarka, która stara się wyjaśnić 
nieporozumienie. Combo zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. 
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MAŁE AUTA 3 
Dalsze fascynujące przygody trójki przyjaciół niesamowitych autek. Są 
psotne i figlarne, ale jednocześnie zawsze gotowe do nowych wyzwań, 
wrażeń i kolejnych wyścigów, z których każdy może okazać się 
wyścigiem ich życia. 
Ciepły film o tym, że w życiu są ważniejsze rzeczy niż dążenie do 
sukcesu za wszelką cenę, bo kolejne zwycięstwa nie cieszą, gdy obok nas 
nie ma najbliższych przyjaciół. 
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FRANKLIN CHCE MIE Ć 
ZWIERZ ĄTKO    
Franklin odwiedza sklep zoologiczny. Wszystkie zwierzęta są takie 
śliczne! Co tu wybrać? Na tej płycie również inne przygody Franklina: 
Pospiesz się Franklin, Franklin śpi w namiocie, Franklin idzie do szkoły, 
Franklin nie ma humoru, Kocyk Franklina. 
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FRANKLIN GRA W PIŁK Ę   
Franklin był już dużym chłopcem. Umiał zawiązać sobie buciki, umiał 
też liczyć - normalnie i po dwa. Świetnie zjeżdżał ze stromego brzegu 
rzeki do wody i wcale się przy tym nie bał. Mógł sam pójść do domu 
misia - nie gubił się ani po drodze nie zapuszczał się do lasu, żeby nie 
zabłądzić... 
 Odcinki: 
Franklin gra w piłkę, Franklin się rządzi, Kryjówka Franklina, Franklin 
szczęśliwym znalazcą 
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FRANKLIN JEDZIE NA BIWAK    
Odcinki:   
1. Franklin jedzie na biwak.  
2. Franklin boi się ciemności.  
3. Franklin i czerwona hulajnoga.  
4. Babcia Franklina.  
5. Franklin i dzidziuś.  
6. Franklin i święto duchów. 

119 FRANKLIN ŚPI W NAMIOCIE   



 

 Odcinki: Franklin się rządzi; Kryjówka Franklina; Pośpiesz się 
Franklinie; Franklin szczęśliwym znalazcą; Franklin chce mieć 
zwierzątko 
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ARYSKOTRACI 
"Aryskotraci" - dwudziesty pełnometrażowy animowany film Disneya - 
to niezapomniana mieszanka szalonej przygody, barwnych postaci i 
dynamicznej muzyki skomponowanej przez słynnych braci Sherman. Ta 
niezwykła opowieść zaczyna się w Paryżu, gdy przemiła i ekscentryczna 
milionerka Adelajda postanawia cały majątek zostawić w spadku swoim 
najbliższym... uroczej rodzince rasowych kotów. Na wieść o zamiarach 
pracodawczyni, chciwy lokaj Edgar porywa elegancką i łagodną kotkę 
Markizę oraz trójkę jej psotnych kociąt i porzuca zwierzęta na wsi. Kocia 
rodzina rusza w drogę powrotną do domu, a jej eskorty podejmuje się 
uprzejmy i czarujący dachowiec, Thomas O'Malley. 
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KLUB PRZYJACIÓŁ MYSZKI MIKI. 
KSIĘGA  NIESPODZIANEK    
Puść wodze fantazji - uratuj księżniczkę Daisy, obudź śpiącą Minnie i 
wygraj wyścig z Petem w biegu poprzez las! Dołącz do Mikiego i jego 
wesołych przyjaciół w trzech zabawnych bajeczkach pełnych cudownej 
muzyki, śmiechu i humoru. Odkryj niesamowitą mikimagię! 
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SCOOBY-DOO  I  MEKSYKA ŃSKI 
POTWÓR   
Kolejna z serii tajemniczych przygód Scooby-Doo i przyjaciół. Tym 
razem młodzi detektywi muszą rozwikłać tajemnicę potwora z Meksyku. 
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101 DALMATY ŃCZYKÓW  
Na 2 specjalnych dyskach znajduje się nie tylko cyfrowo odnowiony 
film, ale także nowe reportaże i dokumenty oraz interaktywne gry i 
zabawy, w tym „Wirtualne dalmatyńczyki". 
Cruella DeMon, jeden z najbardziej znanych czarnych charakterów 
studia Disneya uruchamia machinę o nazwie "polowanie na futro z 
dalmatyńczyków", przez którą z Londynu, w tajemniczych 
okolicznościach, ginie setka szczeniąt tej cudownej rasy, w tym 15 dzieci 
pary Pongo i Perdita. Posługując się szczekającym łańcuchem rodzice 
maluchów wyruszają z misją ratunkową ukazując tym samym jedną z 
najpiękniejszych animowanych historii filmowych wszech czasów 
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BOB  BUDOWNICZY - BETONIARKA 
STRASZY WRONY I INNE  HISTORIE   
Bob musi wybudować nową szopę dla Pana Ogórka, a Marta w tym 
czasie maluje jego dom. Betoniarka robi wszystko, by trzymać wrony z 
daleka od fundamentu, który musi wyschnąć.  
BETONIARKA STRASZY WRONY, KOPARKA I STEGOZAUR, 
KOPARKA MA KATAR, WALEC PILNUJE JEŻA, MARTA TRAFIA 
DO CELU, STRACH POMAGA 
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BOB  BUDOWNICZY NA DZIKIM 
ZACHODZIE   
 Bob i jego załoga wyruszają w wakacyjna podróż do Kaktusowa na 
kowbojski szlak z przewodniczką Rio, jej koniem Dollarem i jej 
pickupem Jackaroo. Spychacz postanawia udowodnić, że został 
stworzony do życia na dzikim zachodzie! Więc kiedy bezczelny strach 
odkrywa nieużywany szyb kopalni, Spychacz podąża na ratunek i 
wkrótce odbywa największą przygodę swojego życia! 
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BOB  BUDOWNICZY  WALEC, 
GWIAZDA ROCKA I INNE  
HISTORIE 
WALEC I GWIAZDA ROCKA, ŚWINKI PANA OGÓRKA, 
MARATON BOBA, SUPEŁ DLA PAMIĘCI, REKSIO TROPICIEL, 
BOB I ORKIESTRA 
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DETEKTYW  BU ŹKA 
Detektyw Buźka jest byłym policjantem z miasta New Baker. Podczas 
rutynowych obowiązków natrafia na spisek uknuty przez profesora 
Karta, który od dawna stara się pogrążyć miasto, wymyślając coraz to 
nowe metody i sposoby zniszczenia go. Detektyw wraz z garstką 
dzielnych pomocników podejmuje szaleńczą próbę uratowania 
miasteczka. Sami zobaczcie, co stanie na ich drodze i jakie przeciwności 
losu będą musieli pokonać.   
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DOCTOR  STRANGE   
Ekranizacja popularnego komiksu kultowego wydawnictwa MARVEL o 
nowym superbohaterze władającym potęgą magii. Znakomita animacja, 
wciągająca intryga i akcja nie zwalniająca aż do ostatniej minuty. 
Doktor Stephen Strange wyrusza do Tybetu, by pokłonić się magicznej 
górze. Tam staje się jednym z wybrańców i uzyskuje niezwykłą władzę 
nad potęgą magii. Obdarzony wielką mocą musi staną do walki z 
grożącym ludzkości niewyobrażalnym zagrożeniem.  
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EGZAMIN  DOJRZAŁO ŚCI  (ŁATEK) 
 Jest to opowieść o małym szczeniaku, który podczas rodzinnej 
wycieczki zaginął w lesie. Był bardzo przerażony, bo musiał spędzić 
samotnie noc. Rankiem odnalazł do Leszek - chłopiec mieszkający w 
pobliskim gospodarstwie. Przygarnął szczeniaka i nadał mu imię 
ŁATEK. Odtąd szczeniak żyje na wsi wśród innych zwierząt 
przeżywając najróżniejsze przygody.  
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PORAŻENIE  SŁONECZNE  (ŁATEK)   
Jest to opowieść o małym szczeniaku, który podczas rodzinnej wycieczki 
zaginął w lesie. Był bardzo przerażony, bo musiał spędzić samotnie noc. 
Rankiem odnalazł do Leszek - chłopiec mieszkający w pobliskim 
gospodarstwie. Przygarnął szczeniaka i nadał mu imię ŁATEK. Odtąd 
szczeniak żyje na wsi wśród innych zwierząt przeżywając najróżniejsze 
przygody. 

169 SPÓR  O  PEGI  (ŁATEK)   



 

Jest to opowieść o małym szczeniaku, który podczas rodzinnej wycieczki 
zaginął w lesie. Był bardzo przerażony, bo musiał spędzić samotnie noc. 
Rankiem odnalazł do Leszek - chłopiec mieszkający w pobliskim 
gospodarstwie. Przygarnął szczeniaka i nadał mu imię ŁATEK. Odtąd 
szczeniak żyje na wsi wśród innych zwierząt przeżywając najróżniejsze 
przygody. 

187 

 

NIEGRZECZNY NOO NOO – 
TELETUBBIES     
Ulubiony przyjaciel Teletubisiów, Noo Noo, jest bohaterem całego 
odcinka. Ten przyjacielski odkurzacz doskonale radzi sobie ze 
sprzątaniem po Teletubisiach, kiedy te narobią bałaganu. Czasem jednak 
nie może się powstrzymać i bywa niegrzeczny. Teletubisie bardzo 
kochają Noo Noo i siebie nawzajem. 
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KORT TENISOWY I INNE HISTORIE. 
BOB BUDOWNICZY   
 Płyta zawiera 6 epizodów: Kort tenisowy, Betoniarka i spychacz 
pomagają, Traktor i serwis do herbaty, Konkurs na najlepszą firmę 
budowlaną, Marta maluje i tapetuje, Kicia i Rybka 
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UCIECZKA WALCA I INNE 
HISTORIE. BOB BUDOWNICZY    
Bob i jego załoga uczą malowania, tapetowania, budowania. Zatem 
bawcie się razem z nimi i poznajcie budowę!!!  
Płyta zawiera 6 epizodów: Ucieczka Walca, Wielka niespodzianka, 
Strach na wróble - Złota rączka, Bob na wieży zegarowej, Dźwig śpieszy 
na ratunek, Betoniarka pilnuje ptaszka. 
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ZABAWA W CHOWANEGO. ŚWINKA 
PEPPA   
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? 
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JAK LOKOMOTYWY URATOWAŁY 
LOTNISKO. TOMEK I PRZYJACIELE  
  Lato na wyspie Sodor jest zawsze piękne. Wszystkie lokomotywy mają 
bardzo dużo pracy. Kiedy jednak dochodzi do starcia ze starymi 
silnikami parowymi i nowoczesnymi silnikami diesla, powstaje ogromny 
bałagan! Czy nowe lotnisko powstanie na czas? Czy Tomek i inne 
lokomotywy w końcu się dogadają? Przekonajcie się sami!  
 

199 BARANEK SHAUN. CZ. 1- 



LATAWIEC   
Shaun to szara eminencja żyjącego na farmie stada owiec. Ze względu na 
swój indywidualizm, pomysłowość oraz ponadprzeciętną odwagę jest 
inicjatorem większości wydarzeń mających miejsce na farmie.  
Szalone przygody sprytnej owcy, znanej z nagrodzonego Oscarem filmu 
"Wallace i Gromit: Golenie owiec" 

200 BARANEK SHAUN. CZ. 2  – 
POSTRZYŻYNY    
Shaun to szara eminencja żyjącego na farmie stada owiec. Ze względu na 
swój indywidualizm, pomysłowość oraz ponadprzeciętną odwagę jest 
inicjatorem większości wydarzeń mających miejsce na farmie.  
Szalone przygody sprytnej owcy, znanej z nagrodzonego Oscarem filmu 
"Wallace i Gromit: Golenie owiec" 
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CALINECZKA 
Zapraszamy Was na niezwykłą opowieść nawiązującą do baśni Hansa 
Christiana Andersena. Mała dziewczynka - Maja zamienia się w 
bajkową, tak maleńką jak Calineczka i przenosi się do niezwykłej Krainy 
Snów. Żeby z niej wrócić musi dostać się do Południowej Krainy i 
odnaleźć Kryształowego Księcia. By jej w tym pomóc dobra wróżka 
Angela obdarowuje ją pięknymi czerwonymi bucikami, które mają 
magiczną moc. W tej niezwykłej podróży maleńkiej dziewczynce 
towarzyszy Diamencik - cukrowy Elf z Królestwa Słodyczy. 
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KOT W BUTACH   
Nie tak dawno temu, żył sobie pewien młynarz, który mieszkał ze 
swoimi trzema synami. Po jego śmierci dwaj leniwi synowie otrzymali 
wszystkie pieniądze i młyn, zaś trzeci - Tomasz, otrzymał w spadku tylko 
parę czerwonych butów i kota o imieniu Kusto. Okazało się, że buty 
maja magiczną moc, a kot jest najbardziej niezwykłym kotem na świecie. 
Dzięki niemu chłopiec mógł odnaleźć swoje szczęście. 
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KUDŁATY  I  SCOOBY-DOO  
NA TROPIE! CZ. 1 
Kudłaty otrzymuje spadek po swoim bardzo bogatym wuju. Kiedy wraz 
ze Scooby-Doo wprowadza się do nowego apartamentu, odnajdują w 
piwnicy tajne laboratorium. Przekonują się, że odziedziczyli nie tylko 
bogactwo! Zobacz 4 odcinki nowej serii! 
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PIOTRUŚ I WILK   
Barwna animacja, która zachwyci widzów. Piotruś i Wilk jest nową 
animowaną wersją klasycznego utworu Sergiusza Prokofiewa, w 
reżyserii Suzie Templeton - autorki wielu nagradzanych filmów 
animowanych. Film został wyprodukowany przez legendarne studio 
filmowe Se-ma-for w Łodzi we współpracy z BreakThru Films. Ta 
lalkowa animacja poklatkowa to największa do tej pory koprodukcja 
polsko - brytyjska w świecie animacji. Piotruś żyje w świecie, w którym 
rządzą brutalne zasady - tu silniejszy zjada słabszego. Ale z niewielką 
pomocą przyjaciół mały chłopiec potrafi stawić czoła nawet Wilkowi. Ta 
historia przemiany małego, niezdarnego chłopca, który staje się 



prawdziwym bohaterem, zachwyca widzów już od ponad 70 lat. Film 
otrzymał wiele nagród - ukoronowaniem były dwie najważniejsze: na 
Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy oraz Nagroda Publiczności. 
Piotruś i Wilk otrzymał nominacje na najważniejszym filmowym 
festiwalu w Wielkiej Brytanii BAFTA, a także Oscara 2008r. 
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ŚWIAT ELMO CZ. 1  
Po raz pierwszy na DVD przygody bohatera Ulicy Sezamkowej - Elmo. 
Poznaj magiczny świat Elmo! Dołącz do jego przyjaciół - złotej rybki, 
Dorotkę oraz Pana Noodle i razem z nimi odkrywaj świat. W kolejnych 
przygodach wraz z Elmo odkryj magiczny świat tańca i muzyki. Zobacz 
również jak wygląda życie na wsi. 
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ŚWIAT ELMO CZ. 2 
Elmo ma Dwie Rączki, Dwa Uszka, Dwie Stópki!  
Nadszedł czas wystukiwania rytmu, klaskania w rączki czyli dobrej 
zabawy! Z pomocą Pana Noodle, Rosity, Małego Misia i ulubienicy 
wszystkich - złotej rybki Dorotki, Elmo dowie się wielu ciekawych 
rzeczy na temat swojego ciała. Elmo i jego przyjaciele będą grać w piłkę, 
śpiewać i słuchać muzyki. W domu Elmo ożywają przedmioty, które 
bawią i uczą razem z nim. Elmo odwiedzi również mówiące Muppety - 
banan i kaktus. Gwarantowana super zabawa! 
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BARBIE. FAIRYTOPIA. MERMAIDIA 
Oto ciąg dalszy Fairytopii. 
Elina (w tej roli Barbie) wyrusza do krainy Mermaidia aby ocalić 
swojego przyjaciela Nalu, księcia syren. Książę Nalu został porwany, 
gdyż chciał dowiedzieć się czym jest tajemnicza jagoda, która uczyniła 
Lavernę najpotężniejsza wróżką całej Fairytopii - potężniejszą nawet od 
samej Czarodziejki! Elina musi powstrzymać porywaczy, ale sama nie 
zdoła tego zrobić.  
Ocalenie Nalu może wymagać absolutnego poświęcenia: utratę skrzydeł. 
Albo to zrobi, albo Fairytopia wpadnie w łapska Laverny na zawsze. 
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BARBIE. FAIRYTOPIA. 
WRÓŻKOLANDIA 
Za łukiem tęczy w baśniowej krainie Fairytopia żyje sobie piękna wróżka 
Elina, której marzeniem jest posiadanie skrzydeł. Któregoś ranka Elina 
zastaje wielkie zmiany dookoła: kwiatowy dom usycha a wszystkie 
zaprzyjaźnione wróżki straciły umiejętność latania. Elina musi zebrać 
całą odwagę by wyruszyć w niesamowitą podróż w poszukiwaniu 
opiekuńczej wróżki Azury, która być może rozwikła tajemnicę. Czekają 
ją trudne próby, ale pozna również znaczenie prawdziwej przyjaźni. 
Zobacz jak Barbie w roli Eliny gra w swojej pierwszej opowieści o 
krainie Fairytopia. Wstąp w magiczny świat wróżek, bajecznych 
kwiatów oraz czarujących przygód! 
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KSIĘGA DŻUNGLI 2. WYDANIE 
SPECJALNE 
Ta niepowtarzalna i wyjątkowa kolekcja zawiera najlepsze i 
najpiękniejsze dzieła wytwórni Walta Disney'a zebrane po raz pierwszy 
w tak szczególnych egzemplarzach na DVD. Poza odnowionym cyfrowo 
filmem platynowe wydania DVD charakteryzują się licznymi 
wyjątkowymi dodatkami specjalnymi, co czyni z każdej pozycji nie lada 
gratkę zarówno dla małych, jak i dużych miłośników kina. 

245 NURKUJ, OLLY NURKUJ! CZ. 2 



 

 (ODC 4-6) 
Główny bohater imieniem Olly i jego przyjaciółka Beth mieszkają w 
Centrum Badań Podwodnych głęboko pod powierzchnią oceanu, ale ich 
codzienne życie, praca i rozrywki nie odbiegają daleko od codziennej 
rzeczywistości ludzi. Otacza ich bajecznie kolorowy świat pełen 
koralowych raf, barwnych rybek, fantazyjnych glonów i skorupiaków, 
gdzie w krystalicznie czystej wodzie słońce odkrywa tajemnice głębin. 
Wszystkich mieszkańców podwodnego świata łączy wspólna troska o 
środowisko naturalne, w którym żyją.  
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PRADAWNY L ĄD. MĄDROŚĆ 
PRZYJACIÓŁ 
Bohaterowie "Pradawnego Lądu": Cera, Liliput, Szpic, Pteruś i Kaczusia 
pojawiają się ponownie! 
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ŚWIAT KRÓLIKA PIOTRUSIA I 
JEGO PRZYJACIÓŁ II 
Odcinki 4-6: Opowieść o Prosiaczku Ciapciu Marzycielu, Opowieść o 
Pani Mrugalskiej i Panu Łowiku i Krawiec  z Glouster. 
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ŚWIAT KRÓLIKA PIOTRUSIA I 
JEGO PRZYJACIÓŁ III 
Odcinki 7-9: Opowieść o Tyciej Myszce i sześciu króliczkach 
Skoczkach, Opowieść o Panu Todzie, Opowieść o dwóch niegrzecznych 
myszkach i o Jasiu Mieszczuchu. 
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ZWIERZO – ZWIERZENIA s. 1   
Zapraszamy na kolejny animowany film Nicka Parka, twórcy serii: 
Wallace & Gromit. Czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby 
zwierzęta mogły mówić? Nie trzeba czekać do Wigilii, by się o tym 
przekonać? Czworonożni eksperci mają wiele do powiedzenia i udzielą 
cennych wskazówek dotyczących między innymi: cyrku, pracy z ludźmi 
czy wizyt u weterynarza. Wystarczy posłuchać... 
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ŚWINKA PEPPA. PODWIECZOREK   
Bajka znana z TV Dobranocki! 
Wszystkie Świnki kochają błoto i podwieczorki! 

264 KSIĘGA DŻUNGLI 2. WYDANIE 
SPECJALNE 



 

Ta niepowtarzalna i wyjątkowa kolekcja zawiera najlepsze i 
najpiękniejsze dzieła wytwórni Walta Disney'a zebrane po raz pierwszy 
w tak szczególnych egzemplarzach na DVD. Poza odnowionym cyfrowo 
filmem platynowe wydania DVD charakteryzują się licznymi 
wyjątkowymi dodatkami specjalnymi, co czyni z każdej pozycji nie lada 
gratkę zarówno dla małych, jak i dużych miłośników kina. 
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RESTART. HOT WHEELS 
ACCELERACERS 1 
  Hot Wheels to najpopularniejsza marka samochodów dla chłopców. 
Tym razem w filmowej odsłonie: Doktor Peter Tezla odkrywa 
tajemniczą, starożytna technologię. Wielki wyścig trwa - jeszcze szybszy 
i bardziej skomplikowany! Film pełnometrażowy. 
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Z PRĘDKOŚCIĄ CISZY. HOT 
WHEELS ACCELERACERS 2   
Hot Wheels to najpopularniejsza marka samochodów dla chłopców. Tym 
razem w filmowej odsłonie: Doktor Peter Tezla odkrywa tajemniczą, 
starożytna technologię. Wielki wyścig trwa - jeszcze szybszy i bardziej 
skomplikowany! Kolejny film pełnometrażowy z serii Hot Wheels. 
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MADAGASCAR 
Animowana opowieść o losach czterech zwierząt: lwa, zebry, żyrafy i 
hipopotama z wytwórni DreamWorks. Spędziły one całe swoje życie w 
Zoo w Nowym Yorku. Pewnego dnia zostają wysłane do Afryki gdzie 
mają zostać wypuszczone na wolność. Niestety statek którym płyną 
rozbija się, a zwierzęta lądują na egzotycznej wyspie Madagaskar. Są 
wolne.., ale od zawsze przyzwyczajone do opieki nad nimi, nie mają 
pojęcia co robić. Zebra Marty, lew Alex, hipopotam Gloria i żyrafa 
Melman są atrakcjami nowojorskiego ZOO. Żyją tam, jak w raju - 
mieszkają w wygodnych zagrodach, dostają smaczne jedzenie, a ludzie 
tłumnie przychodzą, żeby je oglądać. Nie wszystkim jednak odpowiada 
takie życie.  
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SKOK PRZEZ PŁOT   
Oto zwierzaki, które w prześmiesznej komedii animowanej z wytwórni 
DreamWorks wyruszają za żywopłot, by zakosztować życia przedmieść 
wielkiego miasta. Przyszła wiosna. Verne i jego leśni przyjaciele budzą 
się po długiej, zimowej drzemce i ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu 
odkrywają, że w samym środku ich naturalnego środowiska wyrósł 
wysoki, zielony żywopłot. Ale to nie koniec niespodzianek. W ich życiu 
pojawia się także wygadany szop pracz RJ, który tłumaczy, iż za 
ogrodzeniem żyją dziwne istoty zwane ludźmi, a świat zamienił się w 
"przedmieścia". Przybysz posiada własne powody, aby przekonać 
przyjaciół z lasu, że nie mają się czego obawiać i mogą skorzystać na 
obecności nowych, pobłażliwych sąsiadów. 
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BATMAN. RYCERZ GOTHAM     
Obraz producentów filmów: Batman: Początek oraz Mroczny Rycerz 
6 historii w stylu Anie. 6 wybitnych reżyserów. Ponadczasowe 
arcydzieło 
Uznani scenarzyści, David Goyer (Batman: Początek), Josh Olson 
(Historia przemocy) i Alan Burnett (Batman: Animacje) połączyli siły z 
najlepszymi twórcami filmów animowanych i stworzyli sześć 
niesamowitych rozdziałów chronologicznie ukazujących przemianę 



Batmana z początkującego pogromcy zła w Mrocznego Rycerza. 
Przygody rozgrywające się w przeróżnych zakątkach Ziemi stawiają na 
drodze Batmana siejącego przerażenie Stracha na wróble, cudacznego 
Krokodyla-Zabójcę i nieomylnego Strzelca. Spod ręki najbardziej 
wizjonerskich animatorów na świecie wyszedł przejmujący portret 
Batmana jako człowieka, mitu i legendy. 
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KUDŁATY I  SCOOBY-DOO 2     
Druga część zabawnych przygód psiego detektywa! Dr Phiebes odkrywa 
niebezpieczny wirus, który atakuje system obrony kraju, jednakże 
Kudłaty i Scooby-Doo odkrywają jego zamiary. Zobacz 4 odcinki drugiej 
części nowej serii! 
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STICH! MISJA     
Kipiąca akcją i humorem, czarująca opowieść o urokliwym małym 
obcym, który wylądował na Ziemi i brawurowo wkroczył do świata Lilo 
i jej rodziny. Teraz wszyscy: Stich, Plikli i Jumba są częścią rodziny. 
Lilo i Stich nie wiedzą jednak, że Jumba przeszmuglował na Ziemię 
swoich 625 wcześniejszych eksperymentów, które zły kapitan Gantu 
chce odzyskać. To na barki małej Lilo i Sticha spada ciężar 
odpowiedzialności za dalsze losy rodziny nie z tej Ziemi i uratowania 
wszystkich eksperymentów. Przygotujcie się na poznanie 625 
niesamowitych nowych "kuzynów", włącznie z Eksperymentem 221, 
który umie wzbijać fale wielkości całej wyspy, i Eksperymentem 625, 
odrobinę bardziej leniwym od samego Sticha, ale robiącym wspaniałe 
kanapki. 
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BARBIE  I   DIAMENTOWY  PAŁAC 
  Barbie i Teresa opowiedzą Wam baśń o Lianie i Alexie najlepszych 
przyjaciółkach, które dzieliły się wszystkim, nawet wielką miłością do 
muzyki. Kiedy dziewczynki pewnego dnia otrzymały zaczarowane lustro 
i zaprzyjaźniły się z postacią mieszkającą po jego drugiej stronie, ich 
życie uległo wielkiej odmianie! Aby ocalić nową koleżankę Liana i 
Alexa muszą udać się na bardzo niebezpieczną wyprawę aż do 
Diamentowego Pałacu, podczas której ich przyjaźń zostanie wystawiona 
na wielką próbę. Dziewczynki wspólnie stawią czoła przeciwnościom i 
przekonają się, że tak naprawdę, największym skarbem jest ich przyjaźń. 
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WYSPA  DINOZAURA   
Pełna szalonych przygód, wzruszeń i humoru animowana opowieść o 
niezwykłych przygodach małego dinozaura i jego przyjaciół. Znakomita 
animacja, błyskotliwy dubbing i pomysłowy scenariusz gwarantują 
świetną zabawę. Gdzieś daleko stąd leży mała piękna wysepka o nazwie, 
której nikt nie potrafi wymówić. Mieszka tu gromadka 
przesympatycznych zwierzaków, które uczą się ludzkiej mowy pod 
okiem profesora Tibertona. Życie na wysepce płynie sobie ustalonym 
rytmem, aż do dnia gdy pojawia się na niej uroczy mały dinozaur o 
imieniu Dyzio. Malec szybko podbije serca mieszkańców wyspy. 
Niestety o jego przybyciu dowie się niedobry król Pomponiusz, który 
zapragnie schwytać małego Dyzia. Tylko pomoc przyjaciół może ocalić 
dinozaura przed złymi zamiarami króla. 

353 BOB  BUDOWNICZY. WYŚCIG PO 
ZŁOTO 
Po raz pierwszy w Słonecznikowej Dolinie odbędzie się Olimpiada. Bob 
i jego załoga mają przed sobą niezwykłe wyzwanie. Będą budować 
ogromny stadion sportowy. Do tak wielkiego projektu potrzebne są nowe 
specjalistyczne maszyny. Bob sprowadza z miasta Podajnik i Chwytacz.. 
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KOT  CRAWFORD 
Sympatyczny kot Crawford już od wielu lat uczy i bawi dzieci na całym 
świecie. W prosty, miły i zabawny sposób przekazuje wiele ciekawych 
informacji, które są przydatne dla każdego dziecka. W nauce i zabawie 
towarzyszą mu jego przyjaciele: Harrieta i Milo. Kot Crwaford pokaże 
Wam jak należy prawidłowo myć ręce i ząbki i wytłumaczy dlaczego 
warto to robić. Nauczy Was używania dwóch magicznych słów: proszę i 
dziękuję. Zobaczycie też jak należy zachowywać się przy stole i co robić, 
kiedy macie katar. Razem z sympatyczną Harrietą zaprosi Was do klubu: 
Smaczny Kąsek. 
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MÓJ  MAŁY  KUCYK – POWRÓT 
KRÓLESTWA TAMBELON I…    
Historyjki: Szczeniackie zabawy, Cuksik i poszukiwacze skarbów, 
Powrót Królestwa Tambelon. 
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MUMINKI  -  LATAWIEC I INNE  
HISTORIE 
LATAWIEC - W Dolinie Muminków nastała jesień. Muminek jest 
smutny, że z nadejściem zimy jego przyjaciel Włóczykij odejdzie na 
południe. Ten jednak obiecuje mu, że w swoją podróż wybierze się 
dopiero, kiedy wszyscy zapadną w sen zimowy. Nagle ich rozmowę 
przerywa Ryjek, krzycząc, że coś wisi na drzewie. To latawiec, który jest 
trochę uszkodzony. Migotek podejmuje się naprawienia go.  
Inne historyjki: CZAROWNICA, ZBLIŻA SIĘ GWIAZDKA 
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PODMORSKIE  KRÓLESTWO. 
POZNAJMY SIĘ 
W błękitnych wodach oceanu znajduje się piękne podmorskie królestwo, 
kraina pełna koralowych ogrodów, gdzie mieszkają sympatyczne 
podmorskie stworzenia. Razem z nimi przeżyjesz mnóstwo zabawnych 
przygód i poznasz magię i czar niezwykłego podwodnego świata. 
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PROSZĘ  SŁONIA   
Był sobie chłopiec o imieniu Pinio. Ponieważ był bardzo mały, mama 
dawała mu witaminy. Chłopczyk nie lubił witamin i chował je w trąbie 
malutkiego słonika z porcelany. Wkrótce maskotka ożyła i zaczęła 
szybko rosnąć. A co może się wydarzyć, kiedy w domu pojawi się 
ogromny słoń. Dowiecie się tego, oglądając ten zabawny film. Głosów 
użyczyli: Iren Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski, Ludwik Benoit, 
Danuta Przesmycka, Krystyna Sienkiewicz, Mieczysław Czechowicz, 
Edward Dziewoński, Bronisław Pawlik, Kazimierz Wichniarz, Jerzy 
Biedenia, Wojciech Duryasz 

366 PSZCZÓŁKA MAJA.  MAJA  U  
ROBAKÓW ŚWIĘTOJAŃSKICH…  
MAJA U ROBAKÓW ŚWIĘTOJAŃSKICH  
POŻAR W LESIE 



 

DESZCZOWY DZIEŃ 
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ŚWIAT  MAŁEJ  KSI ĘŻNICZKI.  NIE 
WIEM KIM CHC Ę BYĆ… 
Mała Księżniczka jest energiczna i czarująca. Jak większość małych 
dzieci, jest niesamowicie ciekawa świata i przeuroczo uparta, gdy tylko 
coś nie jest po jej myśli! Spontaniczna, wścibska i zdobywająca sympatię 
Mała Księżniczka zaprasza pociechy i ich rodziców do zabawy i nauki! 
Płyta zawiera:  
1. Nie wiem kim chcę być, 2. Nauczcie mnie gwizdać, 3. Ja nie chce 
spać, 4. Nie pomagajcie mi, 5. Ja chce swój ząb, 6. Ja nie chcę sie kąpać 
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ŚWIAT  MAŁEJ KSI ĘŻNICZKI. 
ZAPOMNIAŁAM I...  
Mała Księżniczka jest energiczna i czarująca. Jak większość małych 
dzieci, jest niesamowicie ciekawa świata i przeuroczo uparta, gdy tylko 
coś nie jest po jej myśli! Spontaniczna, wścibska i zdobywająca sympatię 
Mała Księżniczka zaprasza pociechy i ich rodziców do zabawy i nauki! 
Płyta zawiera: 1. Zapomniałam, 2. Oddajcie mi smoczek, 3. Ja tego nie 
zrobiłam, 4. Nie chce się czesać, 5. Nie lubię warzyw, 6. Nauczcie mnie 
magicznych sztuczek 
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HORTON   SŁYSZY  KTOSIA   
W tej prześmiesznej a zarazem chwytającej za serce animowanej 
przygodzie, kochający zabawę słoń Horton słyszy pewnego dnia wołanie 
o pomoc dobiegające z fruwającego w powietrzu ziarenka kurzu. 
Wkrótce odkrywa, że na tym pyłku mieści się miasto Ktosiowo, 
zamieszkałe przez mikroskopijnych Ktosiów, którzy popadli w duże 
tarapaty. Teraz, by ocalić nowych przyjaciół i znaleźć szczęśliwe 
zakończenie, Horton musi stawić czoła niebezpieczeństwom dżungli. 
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SCOOBY-DOO  I  KRÓL GOBLINÓW  
 Cóż za trudna sytuacja! Niesamowity Krudsky, nieudolny magik, 
kradnie magiczne światło księżniczce wierzbowych wróżek, a Scooby-
Doo i Kudłaty muszą go powstrzymać, inaczej wszyscy zamienią się w 
przerażające halloweenowe potwory! Nasi bohaterowie wkraczają do 
fantastycznego świata w Krainie Halloween, aby odzyskać przed północą 
od Króla Goblinów potężne Berło Goblina. Spotykają również 
Bezgłowego Jeźdźca i rozbrykane miotły, które zabiorą ich w podróż do 
życia po życiu.  

389 

 

BARBIE  W   OPOWIE ŚCI   
WIGILIJNEJ    
Ciepła adaptacja klasycznego dzieła Dickensa, pełna radości, 
świątecznych kolęd i pięknych strojów! Barbie występuje w roli Eden 
Starling, pięknej gwiazdy londyńskiego teatru. Razem z rozpieszczonym 
kotem Eden samolubnie próbuje zmusić wszystkich aktorów, aby razem 
z nią odbywali próbę w Święta! Trzy Świąteczne Zjawy zabiorą Eden w 
fantastyczną podróż świąteczną, która otworzy jej serce i sprawi, że 
poczuje ona wyjątkowego ducha Świąt i nauczy się radości dawania.  
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PIRACI,  KTÓRZY  NIE    ROBIĄ   NIC  
Gromada wesołych, warzywnych przyjaciół wyrusza w pełną przygód i 
zabawy podróż, przyprawioną humorem i śmiesznymi piosenkami! 
Zabawne warzywka przeżyją przygodę ich życia, gdy w tajemniczy 
sposób zostaną przeniesione do czasów, gdy na morzach i oceanach 
panowali piraci. Pomagając odważnej księżniczce, która pragnie 
uratować swego brata z rąk podłego okrutnika, muszą stawić czoła 
podstępnym serowym chrupkom, wielkim, skalnym potworom i - przede 
wszystkim - własnym lękom.  
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BARANEK SHAUN. CZ. 3 
Ktoś chyba nie dbał o zęby i teraz boli. Nie to nie ząb, to czkawka nie 
daje spać. To kara za ten bałagan na campingu. Gdzieś tam pranie faluje 
na wietrze, gdzie indziej walają się części z zepsutego traktora. Same 
kłopoty. A na kłopoty najlepszy jest Shaun i zabawa w wesołym 
miasteczku. Dobrze, że Blitzer tego nie widzi! 
Zobacz 10 nowych odcinków: Wesołe miasteczko; Beton; Czkawka; 
Pranie, Kłopoty z traktorem; Wykrywacz metalu; Ból zęba; Bałagan na 
campingu; Ocalić drzewo; Farmer Shaun. 
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BARANEK SHAUN. CZ. 4 
Znowu goście. Shaun nie lubi gości - są kłopotliwi i chrapią. Siostrzenica 
farmera ostatnio lunatykowała i wszystkie kury spłoszyła. Teraz trzeba 
po niej posprzątać, ale co to dla Shauna, który ma oddanego pomocnika. 
Czy to czary, czy może upał? Nic z tego. Oni po prostu zawsze trzymają 
się razem. 
Zobacz 10 nowych odcinków: Lunatyk; Siostrzenica; Trzymajmy się 
razem; Upał; Porządki; Gość; Pomocnik; Chrapanie; Czary; Kłopotliwi 
goście. 
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CIEKAWSCY  seria 1    
Każdy wie, że dzieci to najbardziej ciekawskie stworzenia na ziemi. 
Ciągle zadają mnóstwo różnych, czasami nawet trudnych pytań. Bajka ta 
ma pomóc naszym pociechom odkrywać i poznawać piękny i niezwykły 
dla nich świat. Odpowiedzi na zadawane przez bohaterów pytania, 
udzielane są w prosty i zrozumiały dla dziecka sposób. Każdy Ciekawski 
znajdzie tu coś dla siebie. 
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KUNG FU  PANDA   
Miś Panda o imieniu Po jest fanem kung-fu. Jego marzeniem jest walka u 
boku legendarnej piątki - Tygrysicy, Żmii, Żurawia, Małpy i Modliszki 
pod okiem sędziwego mistrza Shifu. Marzenie wydaje się nieosiągalne, 
ale wszystko zmienia stary mistrz Żółw. Ku zdziwieniu ogółu mistrz 
wybiera grubego miśka Pandę na tego, który ma ocalić świat. Po, Shifu i 
Legendarna Piątka biorą się więc do roboty nie marnując ani chwili, ale 
jak nauczyć Po kung-fu, kiedy ten wciąż tylko o jedzeniu? 
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LITTLE   LULU. PRZYJACIELE  Z  
PODWÓRKA 
Bystra Lulu świetnie sobie bardzo z różnymi problemami. Potrafi łapać 
żaby, odnaleźć zaginiony skarb, a nawet wyśledzić złodzieja. Razem ze 
swoją zgraną paczką przyjaciół Lulu przeżywa wiele zabawnych 
przygód. W towarzystwie przyjaciół z podwórka nie można się nudzić!!! 

403 PANDA  I   BANDA – BAMBUSOWE 
LASY 



 

Zapraszamy na spotkanie z misiem pandą o imieniu Bambu i jego 
przyjaciółmi: Dalinką, misiem Powo-li i smoczycą Ają. Na prośbę 
chińskiego Mistrza - Nestora nasi mali przyjaciele wyruszają w 
niezwykłą podróż, której celem jest ratowanie świata i zamieszkujących 
go zwierząt przed zagładą. Misja, której się podjęli nie jest łatwa, bo na 
ich drodze staje gang szczurów dowodzonych przez sprytnego i 
niebezpiecznego Szczurleone. Mis panda i jego towarzysze poznają 
nowy, nieznany im dotąd świat i dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o 
ratowanych przez siebie zwierzętach.  
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RYCERZ  Z  CYBER   BAŚNI     
Bycie prawdziwym wojownikiem lub rycerzem nie jest łatwe. Trzeba 
znaleźć w sobie odwagę i siłę, by pokonywać wszelkie przeszkody. 
Pewnego dnia mały chłopiec o imieniu Jinoo znalazł się w niezwykłej 
Krainie Zabawek: Cyber Baśni. Dzięki dotknięciu magicznego kamienia 
nabrał mocy i stał się Rycerzem. Postanowił pomóc księżniczce Herbert 
ratować Cyber Baśń i dzielnie stawił czoła tajemniczemu Księciu Zła. 
Czy udało mu się pokonać go i ocalić wspaniałą Krainę Zabawek? 
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SŁONICZKA  NELLY  
 Sympatyczna, różowa słoniczka Nellie mieszkała i pracowała w cyrku. 
Pewnej nocy, słoniczka usłyszała znajome nawoływania stada słoni. 
Nellie bardzo zatęskniła za swoją rodziną i przyjaciółmi i postanowiła 
ich odszukać. Spakowała swoje rzeczy w maleńką walizeczkę i 
wyruszyła w świat, w daleką, pełną przygód podróż Wkrótce kolejne 
przygody wesołej słoniczki Nellie 
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WALL-E   
Co się stanie, jeżeli ludzie opuszczą kiedyś Ziemię i pozostanie na niej 
jedynie mały robot? WALL.E (Wysypiskowy Automat Likwidująco 
Lewarujący. E-klasa) przez siedemset lat w samotności oczyszcza Ziemię 
z odpadów pozostawionych przez ludzi. Pewnego dnia na planetę 
przybywa EVE - nowoczesna, przepiękna, myśląca maszyna. Tego dnia 
życie WALL.E'ego zupełnie się zmienia i nabiera nowego sensu. Jego 
podróż przez galaktykę, przyjaźń z EVE, zabawne przygody oraz nowi, 
niekiedy niezwykli przyjaciele stali się tematem tego pięknego i 
wzruszającego filmu. 
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DON  CHICHOT   
Znudzony monotonnym trybem życia mieszkańców La Manchy, 
zuchwały i odważny osioł Rucio nie waha się ani chwili, gdy nadarza się 
sposobność przeżycia zapierającej dech w piersiach przygody. Oto 
Rycerz Srebrnego Księżyca wyzywa Don Kiszota na bezprecedensowy 
pojedynek w Barcelonie. Rucia czeka jednak trudne zadanie: jak 
namówić na wyprawę Rosynanta, konia, który ma gdzieś swój szlachetny 
rodowód i ponad kłusowanie po kastylijskich równinach przedkłada 
leniwe wałkonienie się? 
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ŁOWCY  SMOKÓW   
 Smok chce zniszczyć Królestwo! Mała Zoe pragnie pomóc wujowi 
Lordowi Arnoldowi i wyrusza w świat z misją odnalezienia wielkich 
bohaterów, rodem z baśni. Na drodze swej spotyka dwóch Łowców 
Smoków o imionach Lian-Chu i Gwizdo. Wszystko o czym Łowcy 
marzą, to błogi odpoczynek do końca swych dni na ganku wiejskiego 
domku, który zamierzają kupić. Jednak dziewczynka widzi w nich 
upragnionych bohaterów. W przekonaniu tym stara się ją utrzymać 
chytry mały Gwizdo, zachłanny na złoto jej wuja. Rozpoczynają więc 
niebezpieczną podroż na koniec świata.  

415 MAŁPY   W   KOSMOSIE    



 

Ham, wnuk pierwszego szympansa wysłanego w kosmos, prowadzi 
skromne życie gwiazdy trzeciorzędnego cyrku. Jako małpa armatnia 
wystrzeliwany jest w niebo ku uciesze gawiedzi, choć sam marzy o 
szczytniejszych zadaniach. Szansą na spełnienie marzeń okazuje się 
propozycja Agencji Kosmicznej, która kompletuje drużynę astromałp do 
sprowadzenia na Ziemię zaginionej sondy.  
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CIEKAWSCY 2 – SKĄD SIĘ BIORĄ 
OWOCE?   
Każdy wie, że dzieci to najbardziej ciekawskie stworzenia na ziemi. 
Ciągle zadają mnóstwo rożnych, czasami nawet trudnych pytań. Bajka 
ma pomoc naszym pociechom odkrywać i poznawać piękny i niezwykły 
dla nich świat. Odpowiedzi na zadawane przez bohaterów pytania, 
udzielane są w prosty i zrozumiały dla dziecka sposób. Każdy Ciekawski 
znajdzie tu coś dla siebie. 
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ED & EPPA – RAFA  KORALOWA  I  
INNE ZWIERZ ĘTA   
Ed i Eppa podróżują po całym świecie i poznają różne zwierzęta, które 
żyją n naszej planecie. Razem z  nimi zobaczycie zwierzaki w ich 
naturalnym środowisku, i dowiecie się o nich wielu ciekawych rzeczy. 
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GARFIELD:  FESTYN  HUMORU   
Garfield bierze udział w konkursie na najzabawniejszego bohatera 
rysunkowego. Gdy jego ukochana, Arlene, proponuje zmianę 
popisowego numeru - Garfield odmawia. Urażona kocica postanawia 
wystąpić z Ramonem - nowoprzybyłym do miasta kocurem. Zatańczą 
razem zapierające dech w piersiach tango. Dla Garfielda ma to opłakane 
skutki - traci poczucie humoru! Wraz ze swoim przyjacielem Odiem 
wyrusza na poszukiwania magicznej sadzawki, która znajduje się gdzieś 
w Tajemniczym Lesie.  
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GWIEZDNE  WOJNY:  WOJNY  
KLONÓW  
 Gdy Wojny Klonów ogarniają całą galaktykę, Anakin Skywalker i jego 
nowy padawański uczeń, Ahsoka Tano, wyruszają w niebezpieczną 
misję, aby uratować porwanego syna pana zbrodni Jabby the Hutta. 
Renegat Hrabia Dooku chce za wszelką cenę im przeszkodzić i z pomocą 
swojej zabójczyni Asajją Ventressą sprawia, że będzie to misja ze 
śmiertelnymi konsekwencjami. W międzyczasie na linii frontu Obi-Wan 
Kenobi i Mistrz Yoda prowadzą ogromną armię klonów w odważnej 
próbie pokonania armii droidów i oparcia się sile ciemnej strony.  
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LISSI  NA   LODZIE   
Truflowy golf, miłosne uniesienia z ogrodnikiem i wielki Yeti to tylko 
nieliczne niespodzianki i atuty bajkowej opowieści, w której nic nie idzie 
tak, jak powinno. Liczne przyjemności zakochanych w sobie po uszy 
Lissi i Franza zostają nagle przerwane na skutek pojawienia się 
wielkiego potwora prosto z krainy lodu. Kto uratuje królestwo przed 
straszliwym Yeti? Kto ostudzi zapały podekscytowanego Feldmarszałka i 
Cesarzowej wątpliwej moralności? Kto w końcu zdobędzie się na 
odwagę, by uratować porwaną księżniczkę? Lissi na lodzie to animacja 
pełna mocnego, zaskakującego absurdalnego humoru, którego nie sposób 
zapomnieć. 
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KRÓL  MACIU Ś   I   
Opowieść o chłopcu, który zostaje królem podbiła serca czytelników na 
całym świecie. Maciuś tuż przed swoimi ósmymi urodzinami ma objąć 
rządy w kraju. Chłopiec chce uczynić wszystkie dzieci szczęśliwymi, dać 
im prawo decydowania o sobie. Jednak gdy powierza im obowiązki 
dorosłych, świat przewraca się do góry nogami, a na drodze do spełnienia 
dziecięcych marzeń staje zły Generał... 
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LUCKY  LUKE  NA  DZIKIM  
ZACHODZIE   
Jest rok 1855. Grupa pionierów ma 80 dni, by dotrzeć do Kalifornii i 
osiedlić się na przyznanych im terenach. W przeciwnym wypadku stracą 
ziemię. W podróży z  Nowego Jorku na Zachód pomaga im 
nieustraszony stróż prawa, Lucky Luke. Tymczasem złapana przez niego 
banda Daltonów, łotrów żerujących na pełnych sejfach banków Ameryki 
zrobi wszystko, by uprzykrzyć życie nie tylko Luke'owi, ale i osadnikom. 
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BARBIE  PRZEDSTAWIA  
CALINECZK Ę  
 Barbie przedstawia współczesną wersję bajki o Calineczce. Poznajcie 
maleńką dziewczynkę o imieniu Calineczka, która w harmonii z przyrodą 
zamieszkuje magiczną krainę Twillerbees, ukrytą pośród dzikich 
kwiatów. Przez zachciankę zepsutej dziewczynki - Makeny - Calineczka 
i jej dwie przyjaciółki zostają przeniesione do miasta. Tam dowiadują się 
o planach budowy, która ma zniszczyć Twillerbees! Calineczka 
postanawia udowodnić, że nawet najmniejsza osóbka może zmienić 
świat! 
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STRAŻAK  SAM.  PUKAW KA   NA   
WODĘ   
Norman dostaje paczkę z karabinem na wodę. Od tej pory strzela z niego 
do każdego, kto trafi się na drodze. Niestety panują upały i brakuje wody, 
a nieznośny chłopiec marnuje ją.  
Płyta zawiera 6 epizodów: Pukawka na wodę, Miłośnicy ptaków, 
Karnawał Mandy, Malutki kabaczek mamusi, Dobra forma na pokaz, W 
tarapatach. 
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BOB BUDOWNICZY. JAK  BOB  
ZOSTAŁ  BUDOWNICZYM   

Historyjki: 1.Dźwig i magnes, 2.Specjalny dostawca strach, 3.Śniadanie 
Kici, 4.Koparka jest szefem 
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WYPRAWA  NA  KSI ĘŻYC   3D 
Były sobie muszki trzy. Rok 1969 - misja kosmiczna Apollo11 wyrusza 
na Księżyc. Astronauci, Neil Armstrong i Buzz Aldrin, są nieświadomi, 
że mają na pokładzie statku pasażerów na gapę! Trzech zuchów - Nat, 
Klucha i Iloraz, których jedynym marzeniem było postawienie stopy na 
Srebrnym Globie, ryzykuje życie, aby sięgnąć tam, gdzie nie sięgnęła 
dotąd żadna mucha! Rozpoczyna się emocjonująca podróż w kosmos, 
podczas której muszki będą musiały też stawić czoła intruzom, gdy w 
ślad za nimi ruszą zazdrosne o sukces ko-muszki? 

469 CASPER:  SZKOŁA  STRACHU  
Kacperkowi zostało wyznaczone nowe zadanie: ma nawiązać kontakt ze 



 

swoją straszną naturą i w końcu zacząć straszyć żywe istoty albo 
kogokolwiek! Jest to całkiem trudne wyzwanie dla najbardziej 
przyjaznego duszka na świecie. Kiedy jednak trafia on do Szkoły Strachu 
, żeby nauczyć się swojego fachu, odkrywa spisek Aldera i Dasha, 
groźnego dwugłowego nauczyciela, który chce zawładnąć światem. Pozo 
stawiony sam sobie Kacper, tylko z dwojgiem zbuntowanych kumpli, Ra, 
mumią rozwikłującą zadania i Manthą, zombi, które nie potrafi utrzymać 
kończyn przy sobie, zupełnie bez szans… 
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PIORUN 
Pies Piorun, najbardziej odjazdowy bohater kina, oraz ja, chomik Atylla, 
jego wierny fan i prawa ręka, wyruszamy na supertajną misję! 
Jako dumna połowa tego dynamicznego duetu, zdradzę wam, o co biega. 
Otóż mamy za zadanie przebyć drogę z Nowego Jorku aż do Hollywood, 
aby pokonać siły zła i uratować uroczą Penny. Ale nie martwcie się - 
uzbrojeni w superszczek Pioruna i moją kulę gromów, jesteśmy gotowi 
na wszystko! Po drodze dokonamy śmiertelnie niebezpiecznych 
wyczynów. Oglądaj nas w akcji! Na każdym kroku czeka zagrożenie, ale 
z Piorunem u boku nie boję się niczego. Czuję, że żyję! 
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APE  MAŁPISZON nowe horyzonty 
animacji 
Poznaj orangutana o imieniu Tony, który ucieka z Zoo i postanawia 
zostać gwiazdą estrady. Wkrótce zostaje najbardziej znanym 
showmanem na świecie. Nie wie jednak, że właściciel ogrodu 
zoologicznego zrobi wszystko, by Tony znów stał się jego własnością 
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TAJEMNICZE WYPRAWY  JASPERA  
MORELLO nowe horyzonty animacji 
Bohaterem filmu jest nawigator na dziwnym, niepowtarzalnym statku. 
Jest to obywatel niezwykłego miasta, dotkniętego nieznaną epidemią 
dziesiątkującą mieszkańców. W trakcie jednej ze swoich wypraw 
Morello staje się sprawcą wypadku, w którym ginie jeden z członków 
załogi. Nękany poczuciem winy nawigator chce porzucić karierę 
żeglarza, ale daje się namówić na udział w wyprawie w nieznane, której 
organizatorem jest tajemniczy naukowiec. Czy nowa wyprawa i 
spotkanie z dziwnymi istotami zaowocuje znalezieniem lęku na nękającą 
rodzinne miasto Morello zarazę? 
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TRYLOGIA    ADAMA   ELLIOTA   
nowe horyzonty animacji 
Posłuchaj trzech niezwykłych historii rodzinnych mistrza animacji. 
Narratorami każdej opowieści są odpowiednio: wujek, kuzyn i brat. 
Opowiadane przez nich dzieje rodu są tragiczne, ale też i zabawne. 
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RODOWE   DRZEWKO   
NODDY’EGO  
Historyjki: 1. Rodowe Drzewo Nodd'ego, 2. Pan Plod najlepszym 
policjantem, 3. Bezsenna noc Nodd'ego, 4. Noddy Wielkouchym,  
5. Zgubiony dzwoneczek Nodd'ego, 6. Wysoko, wysoko, oj za wysoko, 
7. Wielki kłamczuch 

487 MADAGASKAR  2   



 

Wasi ulubieni rozbitkowie powracają - ciągle razem i ciągle zagubieni! 
Ta kontynuacja przebojowego filmu studia DreamWorks Animation 
Madagaskar 2, jest "nawet lepsza od pierwszej części: (FOX-TV). 
Wybuch śmiechu będą Wam towarzyszyć od początku do samego końca 
podczas oglądania tej przezabawnej komedii, która zabierze Was na 
prawdziwą afrykańską przygodę, jakiej nie mieliście okazji doświadczyć 
jeszcze nigdy. 
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O!  RETY!  NOWE  PSOTY   DUDUSIA  
WESOŁKA   
Przygody trojga przyjaciół: prosiaczka Dudusia, byczka Ferdka oraz 
kaczki Tasi. Bohaterowie dzięki swojej wyobraźni przezywają wiele 
niezwykłych zdarzeń oraz odkrywają małe tajemnice. 
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ED & EPPA.  SŁONIE  I  INNE   
ZWIERZ ĘTA 
Ed i Eppa podróżują po całym świecie i poznają różne zwierzęta, które 
żyją na naszej planecie. Razem z nimi zobaczycie zwierzaki w ich 
maturalnym środowisku i dowiecie się o nich wielu ciekawych rzeczy. 
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SCOOBY-DOO  I  MIECZ   
SAMURAJA   
Wieczne obiboki Scooby-Doo i Kudłaty muszą obudzić swoją energię 
życiową "chi", aby rozwiązać najnowszą tajemnicę! Brygada 
Detektywów podróżuje po świecie tropiąc transkontynentalny skarb, aby 
rozwiązać serię starożytnych zagadek. Muszą rozpocząć wyścig z 
mściwym Czarnym Samurajem, aby zdobyć prastary Miecz 
Przeznaczenia, sławne ostrze posiadające niebywałą moc. 
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SEZON  NA   MISIA  2   
Po całkowitym zauroczeniu Gizelą, zakochany po uszy Elliot napotyka 
na przeciwności w drodze do ołtarza. Wszystko na skutek porwania Pana 
Kabanosa przez grupę rozpieszczonych zwierzaków zdeterminowanych, 
by zwrócić go właścicielom. Boguś, wiewiór McSquizzy, jeż Buddy i 
reszta leśnych zwierzaków wprawiają w życie plan uratowania 
wyglądającego jak kiełbaska przyjaciela i wkrótce znajdują się na terenie 
obozu wroga, w samym środku świata zwierząt udomowionych. Pupile 
ludzi, pod dowództwem pudla Fifi nie zamierzają jednak oddać Pana 
Kabanosa bez walki. Czy pudelek może RZECZYWIŚCIE pokonać 
ważącego 450 kilogramów misia grizzly?  
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PANDA  I   BANDA.  M YSZORYJKA   
Z   KUBY 
  Na prośbę chińskiego Mistrza – Nestora nasi mali przyjaciele 
wyruszają w niezwykłą podróż, której celem jest ratowanie świata i 
zamieszkujących go zwierząt przed zagładą. Misja, której się podjęli nie 
jest łatwa, bo na ich drodze staje gang szczurów, dowodzonych przez 
sprytnego i niebezpiecznego Szczurleone. Tym razem nasi miłośnicy 
przyrody zawędrują ma Kubę, na plantację trzciny cukrowej i poznają 
myszoryjkę Rositę. Ratują też krowę morską i jej dzieci u wybrzeży 
Florydy.  
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WYSPA  DINOZAURA  2   
Niesforny Dino i jego czarujący przyjaciele powracają! Niespodziewanie 
dołącza do nich milutka panda o imieniu Babu, która od razu podbija 
serca mieszkańców wyspy. Na Tikiwu przybywa także podejrzany 
biznesmen Barnaba, który zachęca Dina do ucieczki z wyspy i 
zamieszkania w parku rozrywki Barnaba World. Zachwycony wizją 
sławy i bogactwa dinozaur wyrusza w pełną przygód podróż. 
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LISTONOSZ   PAT   I   PIRACI   

Do Listonosza przyjeżdża kuzyn Bat. Kiedy pokazuje swoją łódź 
Julianowi i jego przyjacielowi, spotykają pastora Timms’a. Opowiada im 
o tajemniczym zniknięciu Pucharu Zielonej Doliny. Okazuje się, że 
kiedyś schował ją Bat. Pat, jego kuzyn i chłopcy wypływają łódką w 
poszukiwaniu zaginionego pucharu. Czy uda im się go odnaleźć? 
Odcinki: Listonosz Pat i Piraci, Listonosz Pat i Tuba, Listonosz Pat i 
Barometr.  
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RUPERT  I   WIELKI   SŁONECZNIK 
 Płyta zawiera 6 epizodów: 
1. Rupert i wielki słonecznik 
2. Zaczarowany samochód Ruperta 
3. Rupert i niezwykłe urodziny 
4. Rupert i tęcza 
5. Rupert i ołowiane żołnierzyki 
6. Rupert i zegar z kukułką. 
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TOMEK  I  WIATR   
   TOMEK I WIATR ,  NIEUSTRASZONY FRYCEK , TOMEK I 
SPOKOJNA PRZEJAŻDŻKA, ŚLADEM MĄKI, PIOTREK I WESOŁE 
MIASTECZKO  
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GDZIE  JEST  TATA  BOBA?    
Tata Boba znowu zajmie się budowaniem, więc Marta może w końcu 
przeprowadzić się do Doliny Słoneczników! Już nie może się tego 
doczekać. 
Płyta zawiera 6 epizodów: 
Dźwig nie ma gdzie spać, Krótkofalówka betoniarki, Budowniczy 
potrzebny od zaraz, Gdzie jest tata Boba?, Niespodzianka dla Marty,  
Nowy kolega Walca 
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REKSIO   I   SKUTER   
Płyta zawiera 6 epizodów: 
Dwie koparki  
Benio przyjechał  
Niespodzianka dla stracha.  
Reksio i Skuter  
Spotkanie z Małgorzatą  
Domek z błota 

516 TOMEK  I  SKARB   



 

TOMEK I SKARB, EDEK I NOWY DŹWIG, TOMEK I 
URODZINOWA PRZESYŁKA, ZIELONY ZAWIADOWCA, PRAWIE 
NAJLEPSZY KUBA , WYCIECZKA SŁAWKA I TOMKA  
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AREK  JEDZIE  NA   BIWAK   I   INNE   
HISTORIE   
1. DŁUGIE POŻEGNANIE LORY-  
2.WIELKI BŁĄD GRZESIA  
3.WYJĄTKOWE ZDJĘCIE MYSI  
4.AREK JEDZIE NA BIWAK  
5.NOWA MELODIA ZOSI  
6.ZEGAR Z KUKUŁKA SZYMKA  
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NODDY   BUDUJE   KOSMICZNĄ   
RAKIET Ę   
Płyta zawiera 7 epizodów: Noddy buduje kosmiczną rakietę, Zagadka 
zaginionej piłki, Wielki pościg za pociągiem, Niespodzianka dla Tesli, 
Marzenie nakręconej Myszy, Czekoladowy sen misia Tubby, Bardzo 
dziwna pogoda 
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KORALINA  I  TAJEMNICZE  DRZWI  
  Kultowy reżyser "Miasteczka Halloween" przedstawia spektakularną, 
animowaną ekranizację bestsellerowej książki Neila Gaimana! Koralina 
Jones (Dakota Fanning) 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 (Teri Hatcher) 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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SCOOBY-DOO  I   CIARKI   
KOSZMARKI   
Drużyna detektywów zmaga się z nowymi tajemniczymi przygodami, 
spotykając na swej drodze Rudobrodego i jego statek-widmo, 
odwiedzając wyspę piratów, uczestnicząc w przerażającym koncercie 
rockowym i próbując zdobyć spadek wart milion dolarów! 
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SCOOBY-DOO  GDZIE  JESTEŚ?  1   
Klasyczne kreskówki z udziałem Scooby-Doo. Najtchórzliwszy pies 
świata podróżując wraz z przyjaciółmi rozwiązuje najbardziej tajemnicze 
zagadki... a wszystko w najśmieszniejszym stylu, tak charakterystycznym 
dla Scooby-Doo! 

525 SCOOBY-DOO  I   CYBER  POŚCIG   



 

Gdy Scooby-Doo i jego przyjaciele próbują schwytać zjawę-wirusa, 
zostają przeniesieni do gry komputerowej. W trakcie pogoni za wirusem 
pokonują dziesięć trudnych poziomów gry i przemieszczają się w czasie 
od prehistorii do epoki lotów kosmicznych. 
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SCOOBY-DOO  I   DUCH   
CZAROWNICY   
Scooby-Doo, Shaggy oraz reszta przyjaciół muszą rozwiązać 
fascynującą, wywołującą dreszcze zagadkę z duchami w roli głównej! 
Zobacz wspaniałe przygody detektywów w pełnometrażowym filmie ze 
Scooby-Doo! 
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SCOOBY-DOO  I   LEGENDA   
WAMPIRA  
 Kolejna wspaniała przygoda! Scooby-Doo i jego przyjaciele muszą tym 
razem działać w przebraniu! Scooby-Doo i Brygada Detektywów jadą na 
wakacje do Australii. Udają się do miejscowości Vampire Rock, gdzie 
odbywa się festiwal muzyczny. Tam ukrywa się potwór Yowie Yahoo, 
który porywa wykonawców i zmienia ich w wampiry! Aby rozwiązać 
zagadkę, Scooby-Doo wraz z resztą drużyny muszą się przebrać za 
członków zespołu heavy-metalowego i zmierzyć się z trzema bardzo 
rock-and-roll-owo nastawionymi wampirami! 
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SCOOBY-DOO  I   MUMIA   
Gdy znika ceniony archeolog, Scooby i jego przyjaciele odkrywają 
tajemnicę fałszywych obrazów, duchów rycerzy i niesamowitych 
muzeów w odcinku, który zapoczątkował całą serię. W "Scooby-Doo i 
Mumia" spotkają się z klątwą mumii liczącej 2000 lat! 
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SCOOBY-DOO  I   POTWÓR   Z   
LOCH  NESS   
Kolejna z serii tajemniczych przygód Scooby-Doo i jego przyjaciół. Czy 
uda im się rozwiązać tajemnicę Potwora z Loch Ness? 
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SCOOBY-DOO  I   SZKOŁA   
UPIORÓW   
Scooby-Doo i Kudłaty podejmują pracę jako nauczyciele gimnastyki w 
niezwykłej szkole. Przekonują się wówczas, że ich uczennice to córki 
najbardziej przerażających i najsłynniejszych potworów świata. 
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OPOWIEŚCI   
Nowe przygody Scooby-Doo i grupy detektywów. Tym razem 
bohaterowie kreskówek przedstawiają upiorne opowieści. 
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SCOOBY-DOO  I   OPORNY   
WILKOŁAK   
Kontynuacja przygód Scooby-Doo, Kudłatego i drużyny detektywów. 
Tym razem odwiedzają Transylwanię, gdzie muszą zmierzyć się z 
przerażającym Drakulą. 
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SCOOBY-DOO  NA   TROPIE   MUMII  
Scooby-Doo i Brygada Detektywów wyruszają do Egiptu, aby rozwikłać 
starożytną tajemnicę przeklętej, zmumifikowanej armii. Nie bacząc na 
przerażająca klątwę wkraczają do grobowca Kleopatry. Prześmieszny 
film pełnometrażowy z udziałem Scooby-Doo. 
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SCOOBY-DOO  PODBIJA   
HOLLYWOOD   
Scooby-Doo nie chce być już dłużej tchórzliwym nieudacznikiem. 
Planuje zrobić teraz karierę aktorską i grać poważne role. Koniec z 
opinią łamagi. Ma już nawet kilka pomysłów - spróbuje swych sił w roli 
Supermana oraz zagra szeryfa z Dzikiego Zachodu. 
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SCOOBY-DOO.  POLOWANIE   NA   
CZAROWNICE   
Zobacz kolejne przygody Scooby-Doo! Scooby i jego kumple tym razem 
spotykają na moczarach straszliwego zombie. Powraca również 
klasyczna historia z udziałem Dr. Jeckylla i Mr. Hide'a. 
Na płycie znajdują się dwa filmy z nowymi, niesamowitymi przygodami 
Scooby-Doo!  
•  Polowanie na czarownice 
•  Prawnuk Dr Czekrewa 
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SCOOBY-DOO  SPOTYKA   HARLEM  
GLOBTROTTERS   
Aby rozwiązać kolejną zagadkę, Scooby-Doo i jego przyjaciele będą 
potrzebowali wyjątkowej pomocy. Tym razem członkowie legendarnej 
drużyny koszykarskiej Globetrotterzy z Harlemu pomogą członkom 
Mystery Inc. 
 
 
 

537 CO  NOWEGO   U   SCOOBY-DOO?  1 



 

Szansa kosmicznego szympansa  
 4 kreskówki z tajemniczymi przygodami Scooby-Doo i przyjaciół. 
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CO  NOWEGO  U  SCOOBY-DOO?  10  
Wyścig czas  zacząć 
 Dziesiąta część przygód młodych detektywów. 
Płyta zawiera następujące odcinki: 
•  Wyścig czas zacząć 
•  Halloween Scooby-Doo 
•  Gwiazdka Scooby-Doo 
•  Przerażająca sprawa, bo z klaunem to nie zabawa 
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CO   NOWEGO  U  SCOOBY-DOO?  3 
  Światła! Kamera! Akcja! 
4 kreskówki z tajemniczymi przygodami Scooby-Doo i jego przyjaciół: 
"Potwór z morza się wynurza", "Zabawki-Potworki", "Światła! Kamera! 
Zamęt!" oraz "Co się zdarzyło w Pompejach". 
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CO   NOWEGO  U  SCOOBY-DOO?  5   
Niesforna sfora 
5 kreskówek z tajemniczymi przygodami Scooby-Doo i jego przyjaciół: 
•  Nawiedzony dom przyszłości 
•  Wampir kontratakuje 
•  Niesforna sfora 
•  San Franpsychol 
•  Dyskoteka niewidzialnego człowieka 
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CO   NOWEGO  U  SCOOBY-DOO?  6   
Przepis na katastrofę 
5 kreskówek z tajemniczymi przygodami Scooby-Doo i jego przyjaciół: 
•  Przepis na katastrofę 
•  Wejście gotyckiego smoka 
•  Wujcio Scooby i Operacja Pingwin 
•  Stary koszmar w Nowym Meksyku 
•  Nie udawaj Greka 
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CO   NOWEGO  U  SCOOBY-DOO?   9  
 Upiorna klika latarnika 
Kolejne odcinki przygód zwariowanej paczki. 
Płyta zawiera odcinki: 
•  Scooby na Dzikim Zachodzie 
•  Toksyczna Trzynastka 
•  Demoniczna Farma 
•  Upiorna Klika Latarnika 

546 DZIELNY  DESPERO   
Dawno, dawno temu... 
... żył sobie Despero - mała, dzielna myszka o komicznie wielkich 



 

uszkach, która nade wszystko pragnęła zostać rycerzem. Wygnana z 
domu rodzinnego, z powodu nieprzystających dla mysiej natury marzeń, 
wyrusza w niezwykłą podróż. U boku serdecznego przyjaciela, szczura 
Roscuro, dokona rzeczy niezwykle szlachetnych, narażając życie dla 
ocalenia pięknej księżniczki. Ta wspaniała baśń, dziejąca się za górami, 
za lasami, w magicznym królestwie Dor, pokaże wam czym jest honor i 
rycerskość, oraz sprawi, że i wy zapragniecie zostać najodważniejszymi 
myszkami wszech czasów! 
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CODZIENNE   PRZYPADKI  
WESOŁEJ  GROMADKI – DOBRY  
PASTERZ    
W spokojnym i cichym miasteczku Borowie mieszkają sympatyczne 
zwierzęta, które należą do "Klubu przyjaciół”. Są to: Cyryl, Staś, Marta, 
Gunia i Stefcia. 
Poznacie ich codzienne radości i smutki. Dowiecie się, jak cenną i ważną 
rzeczą jest prawdziwa przyjaźń. 
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NIEDŹWIEDZIE   BRUNATNE  I  
INNE  ZWIERZ ĘTA  (ED & EPPA)  
 Ed i Eppa podróżują po całym świecie In poznają różne zwierzęta, które 
żyją na naszej planecie. Razem z nimi zobaczycie zwierzaki w ich 
maturalnym środowisku i dowiecie się o nich wielu ciekawych rzeczy. 
Tytuły odcinków: 
1. Jeżozwierz, 2. Lasy Namorzynowe, 3. Ptaki Morskie, 4. Żółwie,  
5. Cierniosternik, 6. Niedźwiedź brunatny, 7. Słonie cz. 2, 8. Dziki,  
9. Węże cz. 2, 10. Kameleon, 11. Otocjon, 12. Nosorożec, 13. Delfiny 
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LWY  I  INNE  ZWIERZ ĘTA  (ED & 
EPPA)   
Ed i Eppa podróżują po całym świecie i poznają różne zwierzęta, które 
żyją na naszej planecie. Razem z nimi zobaczycie zwierzaki w ich 
naturalnym środowisku i dowiecie się o nich wielu ciekawych rzeczy. 
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WYSPA  BOOGA  BOOGA . 
POŁAWIACZE  SKARBÓW     
Gdzieś pośrodku oceanu leży tajemnicza wyspa Booga Booga. W tej 
nadzwyczajnej krainie mieszkają dwa sympatyczne zwierzątka: malutka 
małpka o imieniu Marthy i duża żyrafa o imieniu Gerald. Kiedyś Gerald 
mieszkał w maleńkiej wiosce - Niezadużej. Kiedy jednak zaczął szybko 
rosnąć to wszystko co było w wiosce, było dla niego za małe. Wtedy też 
postanowił opuścić Niezadużą i wyjechać do stolicy wyspy - Booga. 
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BEN 10  CZ.1   
Serial Ben 10 opowiada o przygodach Bena Tennysona, 10- letniego 
chłopca, który uwielbia podróże ze swoim dziadkiem i kuzynką Gwen. 
Podczas wakacji Ben odnajduje przedziwny zegarek - Omnitrix, dzięki 
któremu chłopiec potrafi przybierać postaci 10 kosmitów, o 
niespotykanych cechach. Dzięki nowym mocom Ben zamienia się w 
superbohaterów, naprawia zło i ratuje świat. WIELKI ŚWIATOWY 
PRZEBÓJ CARTOON NETWORK! Pierwsza z 4. części serialu. 

561 CODZIENNE   PRZYPADKI  
WESOŁEJ  GROMADKI – 



 

KSIĘŻNICZKA  
  W spokojnym i cichym miasteczku Borowie mieszkają sympatyczne 
zwierzęta, które należą do "Klubu przyjaciół”. Są to: Cyryl, Staś, Marta, 
Gunia i Stefcia. 
Poznacie ich codzienne radości i smutki. Dowiecie się, jak cenną i ważną 
rzeczą jest prawdziwa przyjaźń. 
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MAŁE  ROZRABIAKI  -   GŁUPI   
GRZESIO   
W każdym z nas drzemie mały rozrabiaka, prawda? Ale jeżeli chodzi o 
dzieciaki, które za chwilę poznacie, to one po prostu nimi są. Nawet 
wtedy kiedy śpią….Przedstawiamy Wam Grzesia, który zostaje 
pogromcą goryla, wszystkowiedzącą Wandzię, która po prostu wie już 
wszystko, przekorną Patrycję, która uwielbia trzy słowa: nie chcę, nie 
będę i nie mogę, łakomczucha Łucjana, który tak naprawdę, gdyby tylko 
mógł, to zjadłby wszystko, oraz ich niezwykłe koleżanki i nie mniej 
niezwykłych kolegów z wesołej gromadki małych rozrabiaków. 
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PANDA  I   BANDA.  AMERYKA ŃSKI   
BÓBR   
Miś i jego przyjaciele poznają nowy, nieznany im dotąd świat i dowiedzą 
się wielu ciekawych rzeczy o ratowanych przez siebie zwierzętach. Tym 
razem nasi miłośnicy przyrody udają się do Ameryki i ratują małe bobry 
znad jeziora Nocnego Jastrzębia. Pomagają też iguanie z Galapagos o 
imieniu Ignatus. Dzięki nim, niezwykły Zespół Operowych Wyjców z 
Ameryki Południowej będzie mógł dalej zachwycać wszystkich swoim 
pięknym i radosnym śpiewem. 
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BARBIE   I   TRZY   MUSZKIETERKI   
Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną! Oto hasło z jakim Barbie i jej 
przyjaciele pojawią się na planie filmu Barbie i Trzy Muszkieterki. 
Dołącz do Barbie, która jako młoda wieśniaczka Corinna podąża za 
swoimi marzeniami aż do Paryża – i zostań, podobnie jak ona, 
muszkieterką! Spotkaj wraz z nią trzy inne dziewczęta, które w sekrecie 
dzielą to samo marzenie. Czy dziewczynkom uda się dostać na bal 
maskowy, przywdziać stroje dzielnych muszkieterek i jeszcze ocalić 
pięknego księcia? A wszystko to bez złamania jednego obcasa? 
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ZIELONA   LATARNIA    
Gdy pilot Hal Jordan przyjmuje magiczny pierścień od umierającego 
kosmity staje się Zieloną Latarnię, jednego z dzielnych bohaterów, który 
patroluje wszechświat by zapewnić pokój i sprawiedliwość pod 
przywództwem Strażników Wszechświata. Strażnicy wyznaczają Halowi 
opiekuna Sinestro aby go trenował. Sa jednak nieświadomi tego, że 
Sinestro chce przejąć władzę na strażnikami i stworzyć swój własny 
porządek. To będzie starcie sił i silnej woli. 
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BIONICLE –  NARODZINY  LEGENDY  
Wasze ulubione zabawki ożywają w zupełnie nowym, niesamowitym 
filmie przygodowym, w którym ani na chwilę nie zabraknie szybkiej 
akcji i napięcia! Mata Nui, niegdyś potężny władca, trafia na galaktyczne 
złomowisko pełne uszkodzonych części i skorodowanego metalu. Po 
wygraniu zaciętego pojedynku gladiatorów, mieszkańcy pobliskiej 
miejscowości proszą go o pomoc w walce z ich największym wrogiem: 
złym Skrallem i ponurymi Łowcami Kości. Mata Nui, wspólnie z 
oddziałem gladiatorów, wyruszy na niebezpieczną misję, podczas której 
zostanie odkryty jeden z największych sekretów Bionicle. 
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CO NOWEGO U SCOOBY-DOO? 2 
NIESAMOWITE   SAFARI 
  4 kreskówki z tajemniczymi przygodami Scooby-Doo i przyjaciół. 
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CO  NOWEGO  U  SCOOBY-DOO?  7 
WYSPA   DUCHÓW   
Cztery nowe przygody Scooby-Doo: 
•  Zapaśnicze szaleństwo 
•  Brylanty to najlepsi przyjaciele upiorów 
•  Do biegu, gotowi, strach! 
•  Zakochany Scooby-Doo 
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CO  NOWEGO  U  SCOOBY-DOO?   8 
CYBER  STRACHY 
Cztery nowe przygody Scooby-Doo: 
•  Cyber-strachy 
•  Wielka draka w Hongkongu 
•  Upiorne zgryzoty 
•  Złota łapa 
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MI Ś  FANTAZY  cz.1    
1. Niebieski miś 
2. Tajemnica kryształu 
3. Księżycowa kraina 
4. Czarne ptaszysko 
5. Magiczny cylinder 
6. Księga Prospera 
7. Szkarłatna perła 
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MI Ś  FANTAZY  cz.2 

1. Złamana pieczęć 
2. Wyspa kotów 
3. Kraina zielonych pagórków 
4. Kostka zagadki 
5. Busola latariusza 
6. Imieniny Fantazego 
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O  DWÓCH  TAKICH  CO   UKRADLI  
KSIĘŻYC 
Film animowany, oparty na motywach niezwykle popularnej wśród 
młodych czytelników książki Kornela Makuszyńskiego. W baśniowej, 
ubogiej krainie przychodzą na świat bliźniacy Jacek i Placek. Od 
najmłodszych lat przysparzają kłopotów rodzinie i mieszkańcom 
miasteczka. Ze szczególną niechęcią odnoszą się do wszelkiej pracy - 
marzą, by znaleźć się w kraju dobrobytu, w którym nie trzeba pracować. 
Udają się w podróż w poszukiwaniu upragnionej, legendarnej ziemi 
leniuchów.  
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BAŚNIE  I   BAJKI  POLSKIE    
Seria filmów animowanych dla dzieci, na motywach znanych baśni, 
bajek i legend polskich. 
Spis tytułów:  
1. O kowalu i diable. 2. Żywa woda. 3. O królewnie zaklętej w żabę.  
4. Szklana góra. 5. Smok wawelski. 6. Szewczyk dratewka.  
7. O Bartku doktorze. 8. Lodowa góra. 9. Zaczarowane pantofelki.  
10. Bazyliszek. 11. Dwanaście miesięcy. 12. Złota kaczka.  
13. Krawiec niteczka. 
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SCENY   Z   ŻYCIA  SMOKÓW     
Seria filmów animowanych dla dzieci. 
Spis tytułów: 
1. Spotkanie 
2. Żaba 
3. Nauka latania 
4. Wielkie pranie 
5. Nocne przygody żaby 
6. Urodziny 
7. Wyprawa bardzo ratunkowa 
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DOBRE   MANIERY - O!  RETY!  
NOWE  PSOTY   DUDUSIA  
WESOŁKA   
Duduś Wesołek jest bardzo wesołym prosiaczkiem i uwielbia psoty i 
zabawy. Wraz ze swoimi przyjaciółmi: Tasią, Melą i Ferdkiem wspólnie 
przeżywa niezwykłe przygody.1. Wszechobecny Hektor, 2. Dobre 
maniery, 3. Rodzinne historie, 4. Świat według Meli 
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CODZIENNE   PRZYPADKI  
WESOŁEJ  GROMADKI – MALI   
POMOCNICY    
W spokojnym i cichym miasteczku Borowie mieszkają sympatyczne 
zwierzęta, które należą do "Klubu przyjaciół". Są to: Cyryl, Staś, Marta, 
Gunia i Stefcia. Poznacie ich codzienne radości i smutki. Dowiecie się, 
jak cenną i ważną rzeczą jest prawdziwa przyjaźń. 
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SCOOBY-DOO  SPOTYKA   
BATMANA    
Chronią niewinnych, udaremniają niesprawiedliwość i zjadają mnóstwo 
Scooby-chrupek. Scooby-Doo wraz z Brygadą Detektywów rozpoczyna 
współpracę z Batmanem oraz Robinem. Muszą wspólnie powstrzymać 
Jokera i Pingwina, którzy połączyli siły, by ukraść latający kostium! 
Nowa przygoda już czeka. 
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CIEKAWSKI   GEORGE    
Odkryj w jaki sposób George, ciekawski zwierzak o wiecznie 
niezaspokojonym głodzie przygody, spotkał po raz pierwszy Człowieka 
w Żółtym Kapeluszu i pomógł mu dotrzeć do wielkiego miasta. 
Ciekawość George'a dostarczy obu przyjaciołom masy kłopotów - a 
Tobie doskonałej zabawy! Poznaj najbardziej zwariowaną małpkę świata 
i jej niesamowite podróże z dżungli do miasta w poszukiwaniu wielkiej 
przygody! Rozkoszny, zabawny i ciekawski - George dostarczy Ci 
nieprzerwanej zabawy, podczas której będziesz się nieustannie śmiać! 

671 TRZY ŚWINKI    



 

OPOWIEŚCI DZIWNEJ TREŚCI to seria komputerowo animowanych, 
pełnometrażowych bajek firmowanych przez Jim Henson Company - 
twórców niezapomnianych Muppetów. To współczesne, potraktowane z 
przymrużeniem oka adaptacje klasycznych bajek dla dzieci. Specjalnie 
przeszkolona grupa wilków planuje tajną operację względem trzech 
świnek: zinfiltrować od środka nie zdobyty dotąd domek z cegieł. W tym 
celu podrzucają małe, wilcze niemowlę, które świnki przygarniają i 
wychowują jak swoje. 
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TOMEK   I   PRZYJACIELE  -   
WIELKIE   ODKRYCIE  
  Nowy parowóz przybywa, żeby pomóc w odnawianiu. Staś, który 
zastąpi Tomka w jego stałych obowiązkach, jest dużo większy i 
silniejszy od innych. Tomek czuje, że jego pozycja jako Lokomotywy Nr 
1 Wyspy Sodor jest zagrożona. Postanawia, więc zrobić Stasiowi 
psikusa. Niestety przynosi to wiele szkód. Tomek jest bardzo zasmucony 
i osamotniony. Myśli, że nikt go już tu nie chce. Postanawia wszystko 
naprawić w nocy i zrobić przyjaciołom niespodziankę. Niestety Tomek 
wpada w tarapaty.  
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TOMEK   I   PRZYJACIELE  -    NOWY  
DOMEK   TOBIKA    
1. Nowy domek Tobika, 2. Tomek w toffi, 3. Wielki silny Henio, 
 4. Zwiedzanie wyspy, 5. Tomek i spadająca gwiazda,  
6. Którędy teraz?  
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STRAŻAK  SAM  -    ZABAWNY   BIEG   
1. ZABAWNY BIEG - Norman, Mandy, Sara i James zgłaszają się do 
biegu w Pontypandy. Główną nagrodą jest tort czekoladowy upieczony 
przez Bellę. Kto wygra bieg i czy wszystko przebiegnie uczciwie? 
2. POTWÓR Z PONTYPANDY, 3. PERYPETIE Z PIZZĄ, 4. 
KŁOPOTY Z PISZCZKIEM, 5. KRÓL DŻUNGLI, 6. NIEWIDZIALNY 
PRZYJACIEL NORMANA  
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ŚWIAT   MAŁEJ   KSI ĘŻNICZKI  -   
JA  CHCĘ  NOWE   BUTY   I   INNE   
HISTORIE    
Mała Księżniczka jest energiczna i czarująca. Jak większość małych 
dzieci, jest niesamowicie ciekawa świata i przeuroczo uparta, gdy tylko 
coś nie jest po jej myśli! Nie możesz się jednak na nią długo gniewać, jak 
widzisz ją z pięknym ogromnym uśmiechem, próbującą wszystko 
naprawić. Spontaniczna, wścibska i zdobywająca sympatię Mała 
Księżniczka zaprasza pociechy i ich rodziców do zabawy i nauki! 
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BOB BUDOWNICZY -  WIELKI   PLAN   
Dołącz do Boba, Marty i reszty ekipy powiększonej o 2 nowych 
członków w wyjątkowym odcinku: 
W Dolinie Słoneczników rozpisano konkurs na budowę przepięknego 
osiedla w miejscu, w którym Bob bawił się będąc dzieckiem. Architekt 
zaprojektował nowoczesny kompleks, nie dbając o środowisko naturalne. 
Namówiony przez swoje maszyny, Bob przedstawia wyjątkowy plan 
osiedla budowanego w zupełnie inny sposób niż zazwyczaj -plan osiedla 
całkowicie ekologicznego! 

679 ZŁOTOWŁOSA   I   TRZY   MISIE   



 

Rozkapryszona gwiazda telewizji - Złotowłosa, wprowadza się do 
rodziny misiów, aby wziąć udział w telewizyjnym reality show. Żeby 
wygrać program musi nauczyć się żyć w zgodzie z równie niepokornymi 
misiami. OPOWIEŚCI DZIWNEJ TREŚCI to seria komputerowo 
animowanych, pełnometrażowych bajek firmowanych przez Jim Henson 
Company - twórców niezapomnianych Muppetów. To współczesne, 
potraktowane z przymrużeniem oka adaptacje klasycznych bajek.  
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ŻÓŁW   KONTRA   ZAJ ĄC    
Główni bohaterowie filmu to dwa pałające do siebie nienawiścią 
zwierzęta w średnim wieku - żółw i zając, którzy decydują się na 
uczestnictwo w wielkim wyścigu. W przygotowaniach do imprezy 
pomagają im ich niegrzeczne dzieci. 
OPOWIEŚCI DZIWNEJ TREŚCI to seria komputerowo animowanych, 
pełnometrażowych bajek firmowanych przez Jim Henson Company – 
twórców niezapomnianych Muppetów. To współczesne, potraktowane z 
przymrużeniem oka adaptacje klasycznych bajek dla dzieci. 
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LATO   MUMINKÓW   
Czarodziejski film dla małych i dużych wielbicieli 
najsympatyczniejszych bajkowych stworków na świecie. 
Zwyczajny, spokojny dzień w Dolinie Muminków zostaje nagle 
przerwany przez wybuch wulkanu, który wywołuje powódź. Rodzina 
Muminków jest zmuszona opuścić swoją ukochaną Dolinę Muminków w 
poszukiwaniu ratunku przed wielką wodą. Przedostają się do 
pływającego domu, który - jak się wkrótce okazuje - jest niezwykły. To, 
tak naprawdę, teatr - wyposażony w scenę i całe teatralne zaplecze. 
Zamieszkuje go tajemnicza wielbicielka teatru - Emma. Emma 
postanawia przyjąć pod swój dach Rodzinę Muminków... 

683 

 

HAPPY   WKRĘT  2  
Po raz kolejny asystenci czarodzieja, Munk i Mambo zawodzą na całej 
linii, równowaga miedzy dobrem i złem pozostaje w sferze planów, a 
nadzieję na obowiązkowy w tym świecie happy end diabli biorą. Kłopot 
sprawia przede wszystkim Królewna Śnieżka. Ta zbuntowana nastolatka, 
bardziej przypominająca rozkapryszona Paris Hilton niż królewnę, 
przedkłada imprezowanie z kumpelami, czyli Czerwonym Kapturkiem i 
Złotowłosą nad inne przypisane jej postaci nudne zajęcia, takie jak 
pomaganie wieśniakom. Jednak wkrótce los postawi na jej drodze nie 
lada wyzwanie. Bardzo zła, próżna i pozbawiona skrupułów kobieta 
postanowi wyjść za ojca Śnieżki i przejąć władzę w królestwie... 
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PODMORSKIE  KRÓLESTWO  2   
Tytuły odcinków: 1. Kochana rodzinka, 2. Ta rafa jest za mała dla nas 
dwóch, 3. Kto dogląda restauracji?, 4. Bądź moją walentynką, 5. Złe 
zachowanie Kulka, 6. Gdzie jest mama? 

685 

 

SCOOBY-DOO  I   STRASZNA   ZIMA   
POD   PSEM    
Tym razem drużyna detektywów musi zmierzyć się z mroźnymi 
zimowymi nocami i duchem, który chce zamienić święta Bożego 
Narodzenia w najokropniejszy koszmar. 

686 BŁĘKITNA  STRZAŁA    
W oparciu o książkę napisaną przez: Gianni Rodari. Każdego roku, tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia dobra wróżka Befana rozwozi 
dzieciom piękne świąteczne upominki. Pewnego dnia okrutny i 



 

podstępny Scarafoni postanawia wprowadzić pewne zmiany. Chce, aby 
świąteczne upominki trafiły do rąk tylko tych dzieci, które pochodzą z 
zamożnych domów. Tym samym dzieci z ubogich rodzin nie dostałyby 
nic. Kiedy wszystkie zabawki dowiedziały się o chytrym planie 
Scarafoniego postanowiły same dostarczyć wszystkim dzieciom 
podarunki. 
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PRAWDZIWA   HISTORIA   KOTA   
W  BUTACH   
Młody młynarz dostaje w spadku dziwnego kota, który nie dość, że 
mówi, to jeszcze chodzi w butach, posiadających magiczną moc. Przy 
pomocy różnych sztuczek i z nieodłącznym humorem, kot pomoże 
swojemu nowemu panu zdobyć serce pięknej królewny, której 
największą życiową pasją jest taniec. Nie obejdzie się przy tym bez 
zasadzek, które na dzielną parę zastawiają różne typy spod ciemnej 
gwiazdy… 
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POTWORY   KONTRA   OBCY 
Znakomita animacja 3D dla wszystkich. Susan Murphy to nowoczesna 
dziewczyna z Kalifornii, która podczas swojego wymarzonego ślubu 
zostaje uderzona przez... meteor, co powoduje że rośnie do 
niewiarygodnych rozmiarów 49 stóp. Susan trafia do tajnej rządowej 
placówki, w której spotyka inne dziwne stwory odkryte na przestrzeni 
lat. Gdy Ziemia zostaje zaatakowana przez kosmitów, rząd USA, nie 
widząc innego rozwiązania, wysyła grupę dziwolągów do walki z 
najeźdźcą. 
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EPOKA   LODOWCOWA   3    
Właśnie, kiedy myślałeś, że to już koniec perypetii... Twoi ulubieni 
prehistoryczni kumple z Epoki Lodowcowej i Epoki Lodowcowej 2: 
Odwilż wracają w kolejnej części wspaniałej animowanej przygody. Tym 
razem, Maniek i reszta stada odkrywają zaginiony świat drapieżnych, 
lecz zabawnych dinozaurów. Okazuje się, że jeden z tyranozaurów ma 
pewne nietypowe porachunki z Sidem. W tym samym czasie, Wiewiór 
szaleje na punkcie pewnej pięknej Wiewiórzycy, jednak czy chce ona 
zdobyć jego serce...?  
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PLASTUSIOWY   PAMI ĘTNIK   
Plastusiowy pamiętnik - film na podstawie książki dla dzieci, wydanej po 
raz pierwszy w roku 1936, autorstwa Marii Kownackiej. Film opowiada 
o Plastusiu - ludziku z plasteliny - ulepionym przez pierwszoklasistkę 
Tosię. Narracja jest pierwszoosobowa, z punktu widzenia Plastusia, który 
spisuje wydarzenia związane z nim, jego przyjaciółmi z piórnika (m.in. 
ołówkiem i  scyzorykiem)oraz samą dziewczynką."Plastusiowy 
pamiętnik" to doskonale wszystkim znana lektura szkolna, w której mały 
ludzik z plasteliny uczestniczy wraz z dziećmi w pierwszych szkolnych 
doświadczeniach i wzruszeniach. Z Tosią i jej klasą przeżywa przeróżne 
perypetie, a także poznaje prawa i obowiązki ucznia. 

709 ZŁOTA   RĄCZKA.  WYJ ĄTKOWE   
ŚWIĘTA    
Serial opowiada o pomocnym i bystrym chłopcu Mańku Garcia. Odnosi 
się z szacunkiem do innych i zawsze używa słów "proszę" i "dziękuję". 
Maniek potrafi zrobić wszystko: jest wiecznym optymistą w świecie, 
który bardzo potrzebuje naprawy. Jego narzędzia są zawsze gotowe do 
pomocy, ale stanowią hałaśliwą, kłótliwą i zrzędliwą gromadkę. Wraz ze 
swoim zestawem mówiących narzędzi ma opinię największego eksperta 



 

w dziedzinie napraw w całym mieście. 
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DZWONECZEK  I  ZAGINIONY 
SKARB    
Uwolnij swoją wyobraźnię i daj się porwać cudownej przygodzie ze 
świata wróżek! Tegoroczna jesień ma być bardzo wyjątkowa - na niebie 
pojawi się niebieski księżyc. Jego błękitną poświatę wróżki przemienią w 
pył, który wzmocni Drzewo Pyłkowe, będące źródłem ich mocy. W tym 
roku jednak Dzwoneczek przez przypadek naraziła uroczystość na 
niebezpieczeństwo! Aby wróżki nadal mogły czarować, Dzwoneczek 
musi wyruszyć z misją w podróż do nieznanych krain i odnaleźć sekretny 
skarb. Po drodze spotka ją mnóstwo niezwykłych przygód. Z pomocą 
swego przyjaciela Terencja i uroczej Iskierki trafi w miejsca, których 
istnienia nawet nie podejrzewała i odkryje najcenniejszy ze skarbów. 
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ZAŁOGA   G    
„Gdy świat jest w niebezpieczeństwie, do akcji wkracza jednostka 
specjalna - Załoga G. Darwin - dowódca, Walczak - mistrz wybuchów, 
Juarez - przepiękna diwa sztuk walki oraz Brylus - spec od 
cyberwywiadu to ściśle tajna elitarna formacja wysoko wyszkolonych... 
świnek morskich. Przyjaźń ludzi i gryzoni została wystawiona na 
przełomową próbę. Wyposażeni w najnowocześniejsze gadżety 
szpiegowskie futerkowi agenci podejmują morderczo zabawny wyścig z 
czasem oraz przeciwnikami zwierząt w tym fachu. Zapnij pasy i 
przygotuj się na porywającą przygodę i ogromną porcję śmiechu. 

715 

 

TERRA  3D 
  Mala zamieszkuje piękną planetę Terra - miejsce gdzie czci się pokój i 
tolerancję. Niestety spokój mieszkańców zostaje zakłócony przez 
Ziemian, którzy szukają nowego miejsca do osiedlenia, po tym jak na ich 
planecie wyczerpały się wszystkie surowce. Wraz z rozpoczęciem 
inwazji na Terrę porwany zostaje ojciec Mali - Roven. Dziewczynka ma 
nadzieję go uratować, dlatego ukrywa ziemskiego lotnika Jima, którego 
samolot rozbił się podczas ataku. Mala opiekuje się Jimem i pomaga mu 
w powrocie do zdrowia. Tak rodzi się prawdziwa przyjaźń, a Mala i Jim 
obmyślają plan w jaki sposób uratować zarówno ludzką rasę jak i planetę  
Terra… 
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PONYO 
Fantastyczna, bezpretensjonalna i posiadająca w sobie niesamowitą 
magię animacja wychodząca spod szyldu Studia Ghibli w rewelacyjnej 
reżyserii mistrza Hayao Miyazakiego (Księżniczka Mononoke, Spirited 
Away: W krainie bogów, Ruchomy zamek Hauru). Film opowiada o 
niezwykłych przygodach małej rybki Ponyo oraz pięcioletniego chłopca 
o imieniu Sosuke, który jest jej największym przyjacielem. To historia o 
spełnianiu najskrytszych marzeń i dotrzymywaniu w tajemnicy 
największych sekretów. 

731 KLOPSIKI   I   INNE   ZJAWISKA   



 

POGODOWE    
Wspaniała animacja w 3D dla całej rodziny. W pewnym miasteczku żyje 
nieco szalony młody wynalazca, któremu udaje się zamieniać wodę 
w…smakowite jedzenie ! I tak, zamiast deszczu czy gradu, z nieba 
spadają hamburgery, makaron a nawet pomarańczowa galaretka, a 
zamiast śniegu – czekoladowe i pistacjowe lody. Zabawa zapowiada się 
wyśmienicie. 
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ODLOT 
Pewnego dnia Carl Fredricksen postanawia zrealizować marzenie swego 
życia i wyrusza w podróż do tajemniczej krainy w Ameryce 
Południowej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Carl 
podróżuje we własnym domu unoszonym przez setki balonów, a w 
wyprawie przypadkowo towarzyszy mu pewien ośmiolatek. Jednak 
prawdziwe przygody zaczynają się dopiero po dotarciu na miejsce, gdzie 
dwóch podróżników spotyka dziwacznego ptaka i mówiącego ludzkim 
głosem psa. 
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HALO LEGENDS   
Ta oszałamiająca saga science-fiction zagłębia się w bogaty wszechświat 
Halo w siedmiu ekscytujących historiach skupiających się na 
tajemniczym pochodzeniu Szefa, rozwiniętych zdolnościach bojowych 
Spartan i napiętej rywalizacji pomiędzy Spartanami a żołnierzami klasy 
ODST. Stworzona we współpracy z najlepszymi animatorami z Japonii, 
seria Halo Legendy zabierze Cię w sam środek walki ludzi z 
Przymierzem, przedstawionej w nowoczesnym i dynamicznym 
animacyjnym stylu, który dostarcza niesamowitych wrażeń wizualnych i 
pobudza wyobraźnię. 
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SHREK  TRZECI    
W trzeciej części nasz bohater ma przejąć koronę po królu Haroldzie. 
Shrek jednak nie chce brać na siebie tak wielkiej odpowiedzialności i 
odmawia. Tym samym Shrek, Osioł i Kot w butach muszą wyruszyć na 
poszukiwanie innego kandydata godnego tego zaszczytu, jednym z 
pretendentów do tronu jest siostrzeniec królowej Lilian - młody i 
zbuntowany Król Artur. W tym czasie Fiona, córka króla 
Zasiedmiogórogrodu, a żona Shreka organizuje ruch oporu , który ma 
powstrzymać Księcia z bajki, który przeprowadza zamach stanu. 
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ROGATE   RANCZO    
Niegodziwy Alameda Slim planuje przejęcie farmy "Skrawek nieba" 
prowadzonej przez Pearl. Trzy waleczne krowy, koń karateka o imieniu 
Buck i cała barwna menażeria łączą swe wysiłki, by zapobiec 
nieszczęściu i uratować swój dom. Emocje sięgają szczytu, gdy 
niezwykli sojusznicy ryzykują wszystko, co jest im najdroższe w 
konfrontacji z bandą zbirów. Z pewnością polubicie oryginalne postaci i 
wspaniałe piosenki w gwiazdorskim wykonaniu, autorstwa nagrodzonego 
Oscarem kompozytora muzyki do filmów "Aladyn" i "Piękna i Bestia". 
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SCOOBY-DOO! DRUŻYNA GWIAZD 1  
Sport, wygłupy i karkołomne sztuczki sięgają zenitu, gdy trzy drużyny 
ulubionych bohaterów Hanna-Barbera: Scooby-Doo, Yogi'ego oraz 
Prawdziwych Paskud stają w szranki i walczą o zwycięstwo w czterech 
odlotowych odcinkach niesamowicie popularnej serii telewizyjnej. 
Dopingowane przez niezmordowanych sprawozdawców sportowych 
Snaga i Wilka Mildewa, walczą drużyny kreskówkowych zawodników, 
w których znaleźli się m.in. Pies Huckleberry, Miś Yogi, Wally Gator.  

746 BARBIE I PODWODNA  TAJEMNICA   



 

Poznajcie Merliah, mistrzowską surferkę z Malibu. Pewnego razu, 
zupełnie przypadkiem, odkrywa ona niezwykły sekret skrywany przez 
własną rodzinę i dowiaduje się, że wcale nie jest zwyczajną nastolatką, 
lecz baśniowa syrenką. Wkrótce Merliah, wraz z przyjacielskim delfinem 
Zumą, wyruszy w podwodną podróż, śpiesząc na ratunek swojej mamie, 
będącej tak naprawdę królową podmorskiego świata Oceanii. Z pomocą 
swych nowych przyjaciół dzielna syrenka pokona wszelkie przeciwności 
i ocali królestwo oceanu.  
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LEGO – CLUTCH  POWERS   
WKRACZA  DO  AKCJI 
Po raz pierwszy w historii, Wasz ulubiony świat klocków LEGO ożywa 
na DVD jako pełnometrażowy film animowany. Dzięki niemu poznacie 
Clutcha Powersa - najlepszego budowniczego i odkrywcę w całym 
wszechświecie LEGO, rozpoczynającego właśnie najniebezpieczniejszą 
ze wszystkich swoich misji. W jej trakcie Clutch i jego zespół odbędą 
niesamowitą podróż, która rozpocznie się w planetarnym więzieniu 
Kosmicznej Policji, a następnie zaprowadzi naszych bohaterów do 
średniowiecznej krainy Ashlar. W tym rycerskim świecie pomogą oni 
odzyskać tron prawowitemu władcy i wyzwolą jego królestwo z rąk 
złego czarodzieja Mallacka.  
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KSIĘŻNICZKA   SŁO ŃCA    
Bohaterka opowieści, czternastoletnia Akesha zostaje osamotniona, bez 
rodziny i przyjaciół, za jedynego kompana mając kota. Z pomocą 
nieznajomego o imieniu Tut, wybiera się na poszukiwanie wygnanej 
matki, Nefretete. Nie ma pojęcia, że będzie to bardzo długa podróż. 
Ścigana przez wrogów faraona Akesha natyka się na tysiące 
niebezpieczeństw - oszustwa, śmiertelne pościgi pośród pustyni, 
porwanie przez przerażającego Zanzannę. Jednak ta trudna droga 
powiedzie ją korytarzami władzy, aby wreszcie doprowadzić jako córkę 
faraona Akhenatena na tron Egiptu. 
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MAŁE   ROBOTY  
  Małe roboty zapraszają do swojego wesołego, mechanicznego świata. 
Dowiecie się jakie problemy mają bliźniaki Sparky, co przytrafiło się 
Stripiemu, a także jak skończył się wyścig sportowca Sportiego z 
pozostałymi robotami. Tiny i jego przyjaciele czekają na Was. 
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NODDY   I   ŚWIĘTY  MIKOŁAJ  
•  Policjant Plod i uwięziony kogut  
•  Szary dzień w krainie zabawek  
•  Kłopoty Noddy'ego z samochodzikiem  
•  Dzień pieska Bumpy 
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GWIEZDNY  PYŁ  (NODDY)   
W krainie zabawek wszyscy mieszkańcy są niezwykle podekscytowani 
wielkim Jarmarkiem. Jedynie Wielkouchy jest zaniepokojony, że z nieba 
przestał sypać gwiezdny pył, bez którego nie odbędzie się magiczne 
zakończenie. Noddy wyrusza ze specjalną misją na księżyc w celu 
rozwikłania tajemnicy zniknięcia gwiezdnego pyłu. 

762 WIELKI  MECZ  PATI (BRACIA  



 

KOALA)   
1. Wielki mecz Pati 
2. Pracowity dzień Mysi 
3. Gra zespołowa 
4. Wypadek Zosi 
5. Szymek i pszczoła 
6. Ala ma czkawkę 
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ŚWIĘTA  U  BRACI  KOALA   
Bracia Koala zapraszają wszystkich na święta, bo to czas, który powinno 
się spędzić z tymi, których się kocha. Kiedy jednak dostają list od Pati, 
że z powodu złamanego skrzydła nie będzie mogła im towarzyszyć, 
decydują się na największa wyprawę w życiu. Wyruszają na Biegun 
Południowy. Franio i Benio z przygodami docierają do domu Pati i 
przekazują jej radosną nowinę. Radość Pati była wielka, czekała na to 
wydarzenie od wielu miesięcy. Tegoroczne święta będą najlepsze na 
świecie!!! 
DODATKOWO NA PŁYCIE: 
1. Rycerz Jaś 
2. Ukryty skarb Jasia 
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GWIAZDY  POP (LISTONOSZ PAT) 
Odcinki:  
1. Gwiazdy pop 
2. Kłopotliwy pociąg 
3. Znikająca Dosia 
4. Wyprawa nad morze 
5. Zmiana fachu 
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CZARNY  KSI ĄŻĘ   
Niezwykła opowieść o burzliwych losach pięknego konia zwanego 
Czarnym Księciem. Szlachetny rumak przebywa w życiu długą drogę od 
beztroskich pastwisk południowej Anglii, poprzez zatłoczone ulice 
Londynu, aż do zasłużonego odpoczynku na pewnej farmie. 
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LEW  KRÓL  D ŻUNGLI   
W świecie wielu pretendentów jest tylko jeden prawdziwy król dżungli, 
ma na imię Leo. Jedni go czczą, u innych budzi strach. Legendarny 
bohater żelazną łapą rządzi swoim królestwem. Jednak nie każdy lew jest 
bohaterem, przynajmniej nie od razu. 
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TO  WSZYSTKO  JEST  MOJE  
(ŚWIAT  MAŁEJ  KSI ĘŻNICZKI)   
Płyta zawiera 6 epizodów: 
1.To wszystko jest moje! 
2.Nie lubię dżdżownic 
3.Nie lubię się z nikim dzielić 
4.Ja chcę wygrywać 
5.Ja chcę moje ślimaki 
6.Chcę zrobić tort  

768 ALICJA  W  KRAINIE  CZARÓW  
 Alicja, podążając za Białym Królikiem, wpada przez króliczą norę do 



 

studni, gdzie odkrywa zupełnie nowy obcy świat wypełniony 
niezwykłymi postaciami. Wkrótce Alicja pędzi magiczną kolejką pełną 
niesamowitych przygód. Trafia również na dziwne przyjęcie herbaciane, 
pije płyn, który sprawia, że maleje, a za chwilkę zjada ciastko, dzięki 
któremu staje się większa od domu! W końcu dziewczynka spotyka 
wzbudzającą największy strach Królową Kier, która chce ściąć głowę 
każdemu, kogo napotka na swej drodze.  
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KSIĘGA  DŻUNGLI   
Klasyczna opowieść o małym chłopcu, który mieszka w dżungli pośród 
zwierząt. Mowgli, chociaż wychowywany przez wilki, pozostaje 
znienawidzony przez tygrysa Shere Khan, który chce go zniszczyć. 
Z pomocą swoich nauczycieli, niedźwiedzia o wielkim sercu, Baloo oraz 
mądrej pantery, Bagheera, chłopiec uczy się języka i praw dżungli. 
Zyskuje on przyjaźń pytona Kaa i pomaga przechytrzyć plemię małp! 
Niestety Mowgli musi użyć więcej niż kilka sztuczek, żeby ochronić 
siebie i swoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem, gdy Shere Khan 
powróci do dżungli. 
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ABRAKADABRA DOO! (SCOOBY-
DOO)   
Gdy zaciszna szkoła dla magików zostaje zaatakowana przez latającego 
potwora z jednej strony, a z drugiej przez tajemnicze złowróżbne siły, 
tylko jeden okrzyk przychodzi na myśl: Abrakadabra-Doo! Czas na nową 
niesamowitą zagadkę, którą rozwiązać mogą jedynie Scooby-Doo i 
Brygada Detektywów! Z tymi detektywami zabawa jest zawsze 
magiczna! 
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GWIAZDA  KOPERNIKA   
Gwiazda Kopernika" to pasjonująca animowana opowieść o człowieku, 
który dokonał największego odkrycia w dziejach świata. W niezwykłej 
epoce rozkwitającego Renesansu, astronomia miesza się z astrologią, 
alchemicy poszukują kamienia filozoficznego a podróżnicy dokonują 
wielkich odkryć. Wiara i nauka, cuda i rzeczywistość, złudy i marzenia. 
W tym wszystkim - mały Mikołaj, którego historia okrzyknie wielkim 
Kopernikiem ... 
"Gwiazda Kopernika" to film animowany czerpiący z połączenia 
najlepszych cech tradycyjnego polskiego filmu animowanego i rozmachu 
wysokobudżetowych współczesnych animacji. Niezwykły i mądry film. 
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ARTUR  I  ZEMSTA  MALTAZARA   
Kontynuacja przeboju kinowego "Artur i Minimki" w reżyserii 
znakomitego Luca Bessona ("Leon zawodowiec"). 13 film w rankingu 
najpopularniejszych animacji w historii. Dzięki nowym technologiom 
fantastyczny świat Minimków zyskał jeszcze bardziej na wizualnej 
atrakcyjności, a mnóstwo nowych postaci i zakręconych bohaterów oraz 
dynamiczna akcja zapewniają doskonałą zabawę całej rodzinie! 
Zbliża się koniec dziesiątej fazy księżyca i Artur przygotowuje się do 
ponownych odwiedzin krainy Minimków, w tym swojej ukochanej 
Selenii. Nagle mały pająk podrzuca do ręki chłopca ziarenko ryżu z 
napisem S.O.S. Nie ma wątpliwości - najwyższy czas udać się 
Minimkom na pomoc! 

783 7 KRASNOLUDKÓW.  HISTORIA  
PRAWDZIWA   



 

Komedia dla dzieci i dorosłych w polskiej wersji językowej z udziałem 
wspaniałych gwiazd polskiego kina i show-biznesu. Za górami, za lasami, 
siedmiu krasnoludków schroniło się w lesie ciesząc się członkostwem w 
najbardziej ekskluzywnym męskim klubie. Prezes (Cezary Morawski), 
Knedel (Robert Makłowicz), Czak (Jarosław Boberek), Szczycik (Maciej 
Stuhr), Dołek (Paweł Wilczak), Młotek (Zbigniew Suszyński) i Loczek 
(Jerzy Kryszak), wybrali własne towarzystwo nie zakłócane odgłosami 
łamanych serc. I żyli by sobie dalej tak spokojnie gdyby nie nagłe 
pojawienie się uciekinierki z królewskiego dworu - Królewny Śnieżki 
(Joanna Jabłczyńska), która wywróciła do góry nogami ich życie 
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7 KRASNOLUDKÓW.  HISTORIA  
JESZCZE PRAWDZIWSZA   

Bajkowa kraina, którą poznaliśmy w pierwszej części "7 
krasnoludków", nie jest już tym samym miejscem. Królewna Śnieżka 
zamieszkała w zamku i urodziła synka. Krasnoludki opuściły swoją chatkę 
i rozeszły się po świecie. Gdy sługa Śnieżki ucieka, wystawia królewnę i 
jej synka na śmiertelne niebezpieczeństwo. Zjawia się zły smok, który 
oznajmia, że w pierwsze urodziny syna Śnieżki przyjdzie, by go jej 
odebrać. Jedyną szansą ocalenia maleństwa jest wyjawienie imienia 
potwora. Zrozpaczona Śnieżka szuka pomocy u krasnoludków.  
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EPOKA  LODOWCOWA  2   
Kontynuacja przebojowej Epoki Lodowcowej! 
Temperatura rośnie i epoka lodowcowa ma się ku końcowi. Maniek, Sid, 
Diego i Scrat starają się uciec z doliny zanim zaleje ją powódź. Komiczni 
bohaterowie ruszają w podróż, pakując się co chwila w nowe kłopoty. W 
drodze poznają Elę ostatnią mamucicę na Ziemi, której udaje się stopić i 
zdobyć serce Mańka. 
Olśniewająca animacja, niezapomniani bohaterowie i świetna muzyka 
sprawiają, że Epoka Lodowcowa: Odwilż stanowi znakomitą rozrywkę 
dla całej rodziny! 
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KROWY  NA  WYPASIE   
Z drogi nudziarze! Nadchodzą prawdziwe i chętne do zabawy zwierzaki! 
Oto jedyne w swoim rodzaju imprezowe zwierzęta hodowlane, które 
sprawią, że ubawisz się po pachy i uśmiejesz do łez! 
Poznajcie Otisa, beztroską krowę, która spędza całe dnie na śpiewie, 
tańcach i psotach. Wspólnie z kolegami i koleżankami z zagrody daje się 
mocno we znaki właścicielowi farmy, Benowi. Zobacz serię gagów i 
dowcipów tak oryginalnych, jak bohaterowie tej wspaniałej komedii! 
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PROSIACZEK  I   PRZYJACIELE   
Animowany film z wytwórni Walta Disneya, kontynuacja przygód 
Kubusia Puchatka, Tygryska i Prosiaczka, bohaterów "Tygrysa i 
przyjaciół". Tym razem przyjaciele Prosiaczka znajdują się w dużym 
niebezpieczeństwie, a jedyną osobą w całym Stumilowym Lesie, na którą 
mogą liczyć jest właśnie... on sam. W efekcie cała grupka przyjaciół 
dowiaduje się jak wiele może zdziałać nawet najmniejszy spośród nich. 
 
 
 

798 SEZON  NA  MISIA   
Boguś, udomowiony niedźwiedź grizzly nie posiada instynktu i żadnych 
zdolności do przetrwania w dziczy. Wiedzie spokojne życie jako atrakcja 



 

miasteczka Timberline. Jego świat przewraca się do góry nogami, gdy 
poznaje Elliota cherlawego, wygadanego jelenia. Niespodziewanie obaj 
znajdują się w środku lasu - na domiar złego, właśnie rozpoczyna się 
sezon polowań. Boguś i Elliot muszą współdziałać aby przetrwać. 
Wyruszają w niezwykłą podróż do domu i korzystają z pomocnych rąk i 
łap, łącząc siły z mieszkańcami lasu, aby wyprowadzić w pole 
myśliwych i uczynić las bezpiecznym dla jego mieszkańców. 
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SHREK 
Najwspanialsza bajka świata, która nigdy nie została opowiedziana. 
Ogr Shrek, żyjący niczym pustelnik, nagle zostaje obezwładniony... 
hałasem. Oto w pobliżu jego oazy spokoju pojawiają się wszystkie 
postacie ze znanych bajek od Pinokia zaczynając na siedmiu 
krasnoludkach kończąc. Dlaczego? Jak to w bajkach bywa, musi być 
niedobry lord, który prześladuje bajkowych bohaterów, a te uciekają do 
lasu by tam szukać schronienia. 
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SHREK  2   
Gdy Shrek i Fiona powracają z miesiąca miodowego, otrzymują 
zaproszenie na uroczysty obiad do rodziców księżniczki. Jest tylko jeden 
problem - rodzice nie wiedzą, że ich córka i zięć są ogrami. Wkrótce też 
okazuje się, że król ma zupełnie inną wizję przyszłości swojej córki. Z 
pomocą Matki Chrzestnej i przystojnego Księcia z Bajki oraz 
osławionego pogromcy ogrów Kota w Butach postanawia więc 
wprowadzić w życie swoją wersję zakończenia "i żyli długo i 
szczęśliwie". 
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SPOSÓB  NA  REKINA   
Po utracie wszystkiego, młoda ryba Pi, rozpoczyna życie ze swoją 
rodziną na rafie. Tam spotyka miłość swojego życia ale odkrywa, że jego 
wybranka została obdarzona niechcianym uczuciem ze strony rekina 
byczego. Teraz musi podążać za swoim przeznaczeniem aby uratować 
ukochaną i pozbyć się zagrożenia z rafy na dobre. 
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STRASZNY  DOM   
12-letni DJ Walters od dzieciństwa obserwował dom Nebbercrackerów i 
od dawna podejrzewał, że z tym domem jest coś nie tak. Zauważył, że 
coraz więcej rzeczy z otoczenia domu zaczyna znikać, nawet pani 
Nebbercracker gdzieś przepadła. Gdy nadejdzie święto Halloween DJ 
wraz z dwójką przyjaciół uda się na rekonesans i odkryje przerażającą 
prawdę: dom jest żywym pożerającym wszystko i wszystkich potworem. 
Dzieciaki próbują o tym fakcie powiedzieć rodzicom i policji, ale dorośli 
biorą ich rewelacje jako wymysły wybujałej dziecięcej wyobraźni. Nikt 
im nie wierzy, a dom robi się coraz groźniejszy i coraz bardziej głodny.. 
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WPUSZCZONY  W  KANAŁ   
Głównym bohaterem filmu, którego akcja rozgrywa się pod ulicami 
Londynu, jest Roddy (Hugh Jackman) rozpieszczona mysz domowa, 
mieszkająca w apartamencie w Kensington. Kiedy, jednak zamieszkujący 
w kanałach ściekowych szczur Sid (Shane Richie) wyłania nagle się ze 
zlewu i decyduje, że właśnie nadeszła jego kolej na cieszenie się 
luksusem. Roddy zamierza pozbyć się szkodnika. Plan Roddyego spala 
jednak na panewce, bo to właśnie on staje się tym, który zostaje 
spuszczony z wodą do podziemnego, pełnego zgiełku świata. 

809 RODZINKA  ROBINSONÓW   



 

Przeżyj przygodę swojego życia wspólnie z Rodzinką Robinsonów, 
najnowszą znakomitą komedią ze studia Walta Disneya. Przygotuj się na 
zwiedzenie najdalszych zakątków wyobraźni i odkrycie świata, o jakim 
ci się nie śniło! Wskocz w maszynę pamięci, genialny wynalazek 
młodego naukowca Lewisa! Poznaj jego przyszłość, a w niej 
nietuzinkową rodzinkę Robinsonów! W fantastycznym świecie jutra w 
2037 roku, gdzie rapujące żaby i psy w okularach są tak popularne jak 
gadające dinozaury Lewis odkrywa, że kształt przyszłości zależy tylko 
od niego. Razem z wspaniale zwariowaną, nowo poznaną kompanią, 
chłopiec poznaje wartości wiary w siebie i więzów rodzinnych! 
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KSIĘŻNICZKA   I   ŻABA   
Twórcy "Małej Syrenki" oraz "Aladyna" przedstawiają nową, wyjątkową 
bajkę Disneya, w której tradycja łączy się z nowoczesnością. Dzięki 
zaskakującej wariacji na temat najsłynniejszego pocałunku świata 
dowiesz się, co tak naprawdę się stało, gdy księżniczka pocałowała żabę. 
Oszałamiająca animacja, porywająca muzyka i niezapomniane postaci 
sprawiają, że ta zabawna przygoda wręcz wyskakuje z ekranu! Wejdź w 
świat księżniczki Tiany, gdzie żaby gadają, aligatory śpiewają, a 
świetliki usychają z miłości. Wybierz się z nią w niesamowitą podróż 
przez magiczne mokradła Luizjany, podczas której przekonasz się, że w 
życiu najważniejsza jest miłość, rodzina i przyjaźń. "Księżniczka i Żaba" 
to niezwykły, przepełniony humorem oraz ciepłem film. 
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BAKUGAN. NOWA  VESTROJA   
Część piąta doskonale znanej już serii z anteny Cartoon Network. 
Bakugany to potężne istoty, zamknięte w kulach, które po wyrzuceniu na 
pole bitwy przyjmują swą prawdziwą postać. Każdy z nich posiada 
własną moc, czyli żywioł, w którym się specjalizuje. Istnieje sześć mocy: 
ogień, światło, wiatr, woda, ciemność, oraz ziemia. 7 odcinków serialu 
emitowanego na antenie Cartoon Network. Prawie 3 godziny serialu. 
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GARFIELD. KOTY  GÓR Ą  3D   
Zrealizowany w cyfrowej technice 3D animowany film o przygodach 
najsłynniejszego kota świata, który odkrywa w sobie cechy 
superbohatera i staje do walki z siłami, które dążą do przejęcia władzy 
nad światem. 
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9 
Kiedy 9 pierwszy odzyskuje przytomność, znajduje się w post-
apokaliptycznym świecie, gdzie wszyscy ludzie zniknęli. Przypadkiem 
odkrywa małą społeczność podobnych do siebie, ukrywających się przed 
przerażającymi maszynami, które przemierzają ziemskie obszary z 
zamiarem o ich wytępieniu. Pomimo bycia neofitą grupy, 9 przekonuje 
innych, że kryjówka nie jest dobrym wyjściem. Muszą przejść do 
ofensywy jeśli chcą przeżyć oraz odkryć, dlaczego maszyny chcą ich 
zniszczyć. Przyszłość cywilizacji może zależeć od nich. 
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HALO  TU  HANIA  
 4 dvd – pakiet na 7 dni 
Głowna bohaterka - sympatyczna kaczka Hania razem ze swoim synkiem 
Francisem uruchamia specjalną linię telefoniczną, aby udzielać innym 
zwierzętom wsparcia i rad w trudnych sytuacjach. Jeżeli masz problem, 
nieważne czy mały czy też duży, to zadzwoń do Hani pod numer: mu, be, 
kwa, kwa, kwa, kwa 
 

821 PIESEK   W   KRATKĘ    



 

Jak się macie? Dzisiaj ze mną się spotkacie. Jestem taki jak inne psiaki, 
naprawdę taki sam. I tylko wygląd dla niepoznaki troszeczkę inny mam. 
Z tylu ogonek, w kratki zielone. Z przodu kraciasty nos. Tyle mam 
kratek, że na dodatek w kratkę też daję głos. 
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POMYSŁOWY  WNUCZEK   
Kolejna seria bajek, do których scenariusz napisał sam Adam Słodowy, 
autor bardzo popularnego programu telewizyjnego: "Zrób to sam". Seria 
"Pomysłowy wnuczek" jest kontynuacją bardzo lubianej serii 
"Pomysłowy Dobromir". Główny bohater dzięki swojej bujnej wyobraźni 
i obserwacji otoczenia wymyśla wiele ciekawych rzeczy. Przy pomocy 
swoich przyjaciół, wymyślone przez siebie rzeczy wprowadza w życie. 
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WĘDRÓWKI   PYZY   
Mała Pyza ubrana w piękny ludowy strój łowicki wyrusza w pełną 
przygód podróż po kraju. W czasie swojej wędrówki odwiedza różne 
polskie miasta, poznaje ciekawe miejsca, ludzi i ich obyczaje. 
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NODDY.  MAGICZNY  P ĘDZEL   
Płyta zawiera 6 epizodów: 
1. Magiczny pędzel, 2. Gigantyczna galareta, 3. Zdjęcia na urodziny,  
4. Patrzcie jak się bawi BB, 5. Chowaj się Robotku, 6. Nic nie śmieszy 
Pana Ploda 
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POCOYO.  NIECH  GRA  MUZYKA   
Pocoyo jest psotnym, ciekawym, uwielbiającym zabawę, przyjaznym 
małym chłopcem, który zawsze robi coś nowego. Gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi, każdy dzień jest dla niego wielką przygodą. 
Razem z najbliższymi przyjaciółmi kaczką w zielonym meloniku Pato, 
różową słonicą Elly, pieskiem Lula oraz Śpiącym Ptakiem poznają 
otaczający ich świat. W każdym odcinku z serii Pocoyo zostaniesz 
zabrany w magiczną podróż odkrywania świata. 
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FINLEY  I  PRZYJACIELE.  P ĘDZIK  
ZWYCI ĘZCA   
Finley jest lśniącym czerwonym wozem strażackim oraz gwiazdą serialu. 
Z natury serca jest wesoły i godny zaufania, a zarazem przepełniony 
ciekawością otaczającego go świata. Pełen energii i gotowy do zabawy 
czasami potrafi wyprzedzić sam siebie i popełnić błędy, ale to nie 
powstrzymuje go przed próbowaniem nowych rzeczy za każdym razem. 

828 FINLEY  I  PRZYJACIELE.  NOWA  



 

CIĘŻARÓWKA   
Finley jest lśniącym czerwonym wozem strażackim oraz gwiazdą serialu. 
Z natury serca jest wesoły i godny zaufania, a zarazem przepełniony 
ciekawością otaczającego go świata. Pełen energii i gotowy do zabawy 
czasami potrafi wyprzedzić sam siebie i popełnić błędy, ale to nie 
powstrzymuje go przed próbowaniem nowych rzeczy za każdym razem.. 
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RAJDEK – MAŁA  WY ŚCIGÓWKA. 
RAJDEK  W  PRZESTWORZACH   
Wyścigówka o wdzięcznym imieniu Rajdek wraz z przyjaciółmi mieszka 
na Srebrnym Torze. Rajdek jest bardzo energiczny i zuchwały, a jego 
entuzjazm i bezgraniczna ciekawość często przysparzają mu kłopotów. 
Bohater ma jednak bardzo dobre serce i jest zawsze gotów do nauki. 
Choć Rajdek wydaje się pewny siebie, czasami wątpi w swoje 
możliwości. Wówczas z pomocą przychodzi Krzychu - mechanik 
samochodowy i wierny przyjaciel Rajdka. 
 

830 

 

RAJDEK – MAŁA  WY ŚCIGÓWKA. 
PIERWSZY  DZIE Ń   
Wyścigówka o wdzięcznym imieniu Rajdek wraz z przyjaciółmi mieszka 
na Srebrnym Torze. Rajdek jest bardzo energiczny i zuchwały, a jego 
entuzjazm i bezgraniczna ciekawość często przysparzają mu kłopotów. 
Bohater ma jednak bardzo dobre serce i jest zawsze gotów do nauki. 
Choć Rajdek wydaje się pewny siebie, czasami wątpi w swoje 
możliwości. Wówczas z pomocą przychodzi Krzychu - mechanik 
samochodowy i wierny przyjaciel Rajdka. 
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MUMINKI.  GOR ĄCE  ŹRÓDŁO 
Gorące źródło - Trzej poszukiwacze gorących źródeł przybywają do 
Doliny Muminków w celu odnalezienia leczniczego miejsca. Jeżeli uda 
im się znaleźć chociaż jedno, założą kurort i dzięki przybyłym turystom 
staną się bogaczami. W międzyczasie Tata Muminka zwichnął sobie 
nogę i bardzo potrzebuje kąpieli w naturalnym uzdrowisku, ale gdzie w 
Dolinie Muminków znaleźć coś takiego? Włóczykij odkrywa niezwykłe 
miejsce z gorącą wodą i dzieli się tajemnicą z mieszkańcami domu 
Muminków. Inne odcinki: Dwór dla dwojga, Muminek buduje dom 

832 

 

POZNAJEMY   KOLORY. POCZ ĄTKI   
(BabyTv na dvd) 
"BabyTV na DVD - moja pierwsza kolekcja" to wszechstronny zestaw 
płyt DVD dla najmłodszych prezentujący cudowne bajki, gry i piosenki z 
bohaterami z BabyTV. Pierwsza płyta z kolekcji pod tytułem 
"Poznajemy kolory", to magiczna podróż w świat kolorów. Program 
zawarty na tej płycie uczy rozpoznawania kolorów poprzez fascynujące 
bajki i piosenki znane z kanału BabyTV, którym żadne dziecko się nie 
oprze! 

833 

 

WESOŁE  ZWIERZAKI.   PRZYRODA  
  (BabyTv na dvd) 
Dołączcie do zabawy wraz z bohaterami BabyTV na farmie. Poznajcie 
zwierzaki i ich imiona. Posłuchajcie też wydawanych przez nie 
dźwięków. Ten program pełen jest prawdziwych ujęć zwierząt, a także 
fascynujących animacji, które stwarzają możliwości wizualnego 
spotkania ze zwierzętami w gospodarstwie. BabyTV przedstawia "Moja 
pierwsza kolekcja" - wszechstronny zestaw DVD rozwijający poprzez 
gry i zabawy przygotowane przez specjalistów w dziedzinie psychologii 



dziecięcej.  

834 

 

ŚPIEWAMY  PIOSENKI. 
RYMOWANKI (BabyTv na dvd)   
W tym programie zgromadziliśmy dziecięce piosenki i rymowanki z 
całego świata. Zapraszamy Twoje dziecko do śpiewania i tańca. Poprzez 
wspaniałe techniki animacji, prawdziwe zdjęcia, żywe kolory, kolekcja 
prezentuje jedne z najukochańszych dziecięcych piosenek i kołysanek. 

838 

 

MÓJ  MAŁY  KUCYK.  W  ŚWIETLE   
REFLEKTORÓW   
W Świetle Reflektorów - Megan zabrała kucyki na koncert znanej 
gwiazdy Hip-Hopu. Po świetnej zabawie trzy kucyki idą po lody. Po 
drodze spotykają managera, który zaprasza je na spotkanie z Gwiazdą. 
Podekscytowane kucyki dostają propozycję zaśpiewania w zespole wraz 
z Fiołkiem. Trio natychmiast zgadza się na ten pomysł. Podczas 
próbnego występu zły manager puszcza zielony dym, po którym kucyki 
tracą siły, kręci im się w główkach, a co najgorsze - tracą swoje cienie! 
Druga historyjka: Bunt w Perłowej Farmie 
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TROSKLIWE   MISIE.  NAJLEPSZY  
MI Ś   
Najlepszy miś - Wesołek to miś, który pomaga wszystkim. Przyjaciele 
chcą zrobić dla niego coś miłego. Wpadają na świetny pomysł i dają mu 
złotą statuetkę. Wesołek cieszy się z prezentu, a jego stosunek do 
przyjaciół zmienia się.  
Pozostałe historyjki: Gadatliwy brzuszek, Król Gderek, Upał, Przypadek 
gderkowatości, Skierka, Czkawka  

842 

 

DELGO 
Gdy powraca zapomniany wróg, los całego świata leży w rękach 
księżniczki i pewnego nietypowego bohatera. Weź udział w ekscytującej 
podróży do niesamowitego, magicznego królestwa fantazji, uczuć i 
przygody. "Delgo to epicka opowieść o miłości, wojnie i bohaterstwie" 
(Popjournalism), która oczaruje Cię od początku do końca! 

844 

 

ASTRO BOY   
Animowana ekranizacja przygód kultowego bohatera kreskówek. 
Niesamowita opowieść o chłopcu-robocie, który w poszukiwaniu 
swojego przeznaczenia przeżywa masę niebywałych przygód. 
Wyposażony w silniki odrzutowe w butach i działa laserowe w dłoniach 
wymknie się wojskowemu pościgowi i stoczy niejeden pojedynek ze 
złymi robotami. Wszystko po to, aby wrócić do rodzimego Metro City i 
powstrzymać złego prezydenta Stone'a przed planami opanowania całej 
Ziemi. 
 

863 

 

PSZCZÓŁKA  MAJA 7 dvd   - na 7 dni 
PŁYTA I: 1. Maja u robaków świętojańskich, 2. Pożar w lesie,  
3. Deszczowy dzień. PŁYTA II: 1. Maja i szarańcza, 2. Zawody w 
skokach, 3. Maja i mała gąsienica. PŁYTA III: 1. Nieproszeni goście, 2. 
Maja i stonoga, 3. Filip w niebezpieczeństwie. PŁYTA IV: 1. Tekla 
przeliczyła się, 2. Dlaczego nikt go nie lubi, 3. Jak pomóc cykadzie. 
PŁYTA V: 1. Maja zastępuje mrówkę, 2. Jak uwolnić świerszcza,  
3. Wyprawa do lasu. PŁYTA VI: 1. Niewidzialne owady, 2. Kuzyn 
Filipa, 3. Domek kwiatowy. PŁYTA VII: 1. Operacje Dżdżownicy 
Magdy, 2. Gąsienica szuka domu, 3. Podróż w butelce 



864 

 

GADAJĄCY   ARBUZ -  SMERFY   
Płyta zawiera 4 odcinki: Gadający arbuz, w krainie chciwca, opowieść 
dziadka, zamek zaczarowanych luster 

865 

 

NAJWI ĘKSI BOHATEROWIE   
I  OPOWIEŚCI  BIBLII pakiet 7 dvd  - 
na 7 dni 
Przygotujcie się do rozpoczęcia niezwykłej podróży! Poznacie swego  
przewodnika Szymona i jego wielbłąda - Gimela. Przenieście się z nimi 
w starożytny świat, gdzie niezwykłe czyny na zawsze zmieniły bieg 
historii. 
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ASTERIX – WIELKA  BITWA   
Galia, 50 lat przed narodzeniem Chrystusa. Druid Panoramiks zostaje 
zaatakowany przez rzymski patrol. Rzucony przez idącego z pomocą 
Obeliksa menhir trafia jednak nie w Rzymian, ale właśnie w druida. 
Panoramiks, jako jedyny znający recepturę magicznego napoju dającego 
Galom nadludzką siłę, traci pamięć i rozum. Na domiar złego w wiosce 
pojawia się tajemniczy wróżbita Proliks. Galowie tracą dla niego głowę, 
bowiem przepowiada on wszystkim mieszkańcom osady świetlaną 
przyszłość. Trzeźwość umysłu zachowuje jedynie Asteriks; wraz z 
Obeliksem starają się przywrócić pamięć druidowi.  

870 

 

ASTERIX   W   BRYTANII   
Kolejne przygody Asteriksa i Obeliksa. Tym razem wyruszyli oni do 
Brytanii. Do wioski przybywa kuzyn Asteriksa z Brytanii, która została 
ostatnio najechana przez Cezara. Prosi o magiczny napój, który umożliwi 
zwycięstwo nad armią Cezara. Asteriks i Obeliks mają służyć za eskortę 
napoju i jego bezpieczne dostarczenie. Ale oczywiście w Brytanii 
napotykają wiele niedogodnień i komplikacji. 

871 

 

ASTERIX   KONTRA   CEZAR   
Obeliks zakochuje się w Falbalii siostrzenicy wodza, ale łamie sobie 
serce, kiedy przyjeżdża jej prawdziwa miłość Tragikomiks. W czasie ich 
spaceru zostają porwani przez Rzymian. Asteriks i Obeliks wyruszają w 
niebezpieczną podróż by ich ratować. By to zrobić zaciągną się do armii 
rzymskiej walczącej w Afryce, zostają gladiatorami i spotkają się oko w 
oko z Julkiem(Cezar). 

872 

 

ASTERIX   I   KLEOPATRA   
Kolejna z przygód Asteriksa i Obeliksa tym razem tocząca się w 
starożytnym Egipcie. Do wioski Galów przybywa dawny przyjaciele 
Panoramiksa - Numerobis. Szuka on pomocy u druida, ponieważ 
Kleopatra zleciła mu zbudowanie pałacu na cześć Cezara w 3 miesiące. 
Jeśli się nie wywiąże z umowy zostanie rzucony krokodylom na 
pożarcie. Panoramiks oczywiście zgadza się na udzielenie mu pomocy i 
zabiera ze sobą żadnych przygód Asteriksa i Obeliksa. W Egipcie 
spotykają się oni z nową kulturą i obyczajowością. Muszą uważać na 
wrogo nastawioną konkurencję - Amontolisa oraz Cezara, który nie chce 



przegrać zakładu z Kleopatrą. 
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ASTERIX   GALL   
W obozie rzymskim "Delirium" centurion Gajus Głąbus wprowadza w 
życie plan mający uczynić go najpotężniejszym obywatelem Rzymu. W 
tym celu porywa druida Panoramiksa by zmusić go do przyrządzenia 
napoju magicznego dającego nadludzką siłę. Oczywiście natychmiast na 
pomoc druidowi wyrusza Asteriks. Od tej chwili nic nie idzie zgodnie z 
planami Rzymian... 
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12 PRAC  ASTERIXA   
XII Prac Asteriksa jest pierwszą opowieścią napisaną specjalnie dla kina, 
to znaczy że akcja nie opiera się na żadnym komiksie - jest całkowicie 
autonomiczna. Swoją drogą jest to chyba jedna z najbardziej 
nieprawdopodobnych opowieści o przygodach Galów. Galowie zmagają 
się z 12 zadaniami wyznaczonymi przez Cezara. 
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PAN  ANDERSEN  OPOWIADA   
pakiet  9 dvd  - na 7 dni 
PAKIET ZAWIERA: 
DVD 1: 1. Brzydkie kaczątko, 2. Ogrodnik i jego chlebodawcy, 3. Zupa z 
kołka od kiełbasy, 4. Towarzysz podróży. DVD 2: 1. Mała syrenka, 2. 
Staruszek i staruszka, 3. Pewna wiadomość, 4. Olle Zmruż Oczko. DVD 
3: 1. Dzielny ołowiany żołnierzyk, 2. Złoty skarb, 3. Pchła i profesor. 
DVD 4: 1. Księżniczka na ziarnku grochu, 2. Kwiaty małej Idy, 3. 
Choinka, 4. Świniopas. DVD 5: 1. Nowe szaty cesarza, 2. Zakochani, 3. 
Stara latarnia, 4. Rozbita butelka. DVD 6: 1. Dzikie łabędzie, 2. Żuczek, 
3. Krzesiwo. DVD 7: 1. Słowik, 2. Kalosze szczęścia, 3. Głupi Jasio 
DVD 8: 1. Królowa śniegu cz. 1, 2. Królowa śniegu cz. 2, 3. Bałwan. 
DVD 9: 1. Calineczka, 2. Latający kufer 
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CZARODZIEJSKI  WOREK  ŚW.  
MIKOŁAJA  -   SMERFY   
Odcinki: 
Czarodziejski worek Św. Mikołaja, Ukochana Gargamela, Tańczący 
niedźwiedź, Smerfując Jednorożca 
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DŻINN  CIAMAJDA  -   SMERFY   
Ciamajda przez nieuwagę wpada do Lampy Dżinna, która jest własnością 
Sułtana. Mafalapel - wysłanniczka Wielkiego Kalifa zabiera ją wraz z 
biednym Smerfem.  
Pozostałe odcinki: Wielki sen Papy Smerfa, Karmazynowy Smerf . 

898 

 

SMERFY  OLBRZYMY   
Smerfy olbrzymy 
W średniowiecznej Holandii Smerfy spotykają zranionego Amorka, 
któremu nie udaje się pogodzić dwójki zakochanych. Smerfy postanawiaj 
ą mu pomóc, ale na przeszkodzie staje im zły Garg. Dziwnym trafem 
przypomina im kogoś, kogo doskonale znają od dawna … 
Pozostałe odcinki: 
Ciasteczka horoskopki, Cesarskie Panda-monium, Banana za Osiłka, 
Papa smerf traci cierpliwość 
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PIÓREM   REPORTERA  -   SMERFY   
Piórem reportera 
Przebiegłość Gargamela jest wszystkim znana. Tym razem chce 
wykorzystać małego reportera, by dostać się do wioski i porwać Smerfy. 
Pozostałe odcinki: Opiekunowie Smerfusia, Smerf Nikt, Moneta ze 
Smerfem, Najbli ższy przyjaciel Lalusia 
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UTRACONA  MIŁO ŚĆ  CHLORINDY  
-   SMERFY   
W wiosce Smerfów jest Dzień Przyjaźni. Wszyscy są bardzo zadowoleni. 
Jednak jest ktoś, kto nie znosi tego dnia. To Chlorinda! Czarownica 
zamienia strzały miłości Kupidyna na strzały nienawiści. Co teraz 
będzie?  
Pozostałe odcinki: Długa opowieść dziadka, Bezsenne Smerfy, 
Nieobliczalny Smerf. 
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PREZENT  URODZINOWY  -   
MUMINKI 
Prezent urodzinowy  
Zbliża się bardzo ważny dzień w Dolinie Muminków-urodziny Mamy 
Muminka. Wszyscy zastanawiają się co jej podarować ? Może szczotkę 
do włosów, albo deskorolkę z żaglem, albo pudełko wiśni w czekoladzie 
? Wreszcie Włóczykij wpada na pomysł, aby obsadzić dla mamy klomb z 
kwiatami. Wszyscy ruszają do ogrodu Paszczaka. Pozostałe odcinki:  
Primadonna, Długi sen 

903 

 

ZAĆMIENIE  SŁO ŃCA  -   MUMINKI 
Zaćmienie słońca  
W Dolinie Muminków Wszyscy przygotowują się do wielkiego 
wydarzenia. Po południu będzie zaćmienie słońca ! Pierwsze od 30 lat ! 
Tatuś Muminka przygotowuje specjalne szybki, a Muminek martwi się, 
czy chmury nie przesłonią słońca. Na zaćmienie czeka też czarownica i 
czarami przegania chmury. Mieszkańcy Doliny gromadzą się przed 
domem Muminków. Pozostałe odcinki: Przestępcy w dolinie 
Muminków , Zimowe ognisko 
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ZŁOTA   RYBKA  -   MUMINKI 
Złota rybka  
Pewnego dnia Paszczak opowiedział naszym bohaterom o złotej rybce. 
Wszyscy byli ciekawi, jak ta rybka wygląda. Włóczykij zaofiarował się 
pomóc w jej odnalezieniu. Cała gromadka ruszyła na poszukiwania. 
Pozostałe odcinki: Wielki wybuch , Duch z lampy 
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NOWY  DOM  ARKA  I  INNE  
HISTORIE  -   BRACIA  KOALA 
Franio i Benio patrolują teren. Sprawdzają, czy nikt nie potrzebuje 
pomocy. Jak myślicie komu pomogą dzisiaj?  
1. Nowy Dom Arka  
2. Kapitan Jaś  
3. Co chce Mysia  
4. Wielki skok Zosi  
5. Zapominalska Ala 



906 

 

SPRAGNIONY   PINGWIN  I  INNE  
HISTORIE  -   BRACIA  KOALA 
Franio i Benio patrolują teren. Sprawdzają, czy nikt nie potrzebuje 
pomocy. Jak myślicie komu pomogą dzisiaj ?  
1. Spragniony pingwin 
2. Listy do Grzesia 
3. Wyboista droga Szymka 
4. Jaś policjant 
5. Ruszający się ząb Arka 
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PRAWDZIWE DAMY ROCKA- BRATZ  
Światła, Kamera, Akcja! Bratz- stając na czele Obozu Starshine, gdzie 
dzięki aktorstwu i tańcu zyskujesz popularność, trafiają w światła 
jupiterów! Kiedy odkrywają, że obozowicze przekładają praktykę ponad 
zabawę, Yasmin, Sasha i reszta ekipy próbują ożywić imprezę. Nawet 
najpoważniejsza baletnica Anna odkrywa, że trzymanie z Bratz naprawdę 
rockuje! Wszystko się zmienia, gdy dowiadują się, że zwycięzca 
obozowego pokazu zostanie bohaterem w hollywoodzkim filmie.  
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GWIAZDKA   SPEŁNIONYCH  
ŻYCZEŃ  -   MÓJ  MAŁY   KUCYK 
Wszystkie kucyki nie mogą doczekać się Święta Spełnionych Życzeń, 
podczas którego Gwiazdka Życzeń przydziela każdemu kucykowi jedno 
wyjątkowe życzenie. Kiedy Gwiazdka Życzeń znika, wyruszają one w 
podróż, żeby ją odnaleźć. Czy uda im się powrócić z nią na czas na 
Święta? Dołącz do Pinkie Pie i wszystkich jej kucykowych przyjaciół w 
podróży, dzięki której odkryją one, że przyjaźń potrafi spełniać życzenia! 

909 

 

DUCH  PERŁOWEJ  FARMY  I  INNE  
HISTORIE  -   MÓJ  MAŁY   KUCYK 
U małych Kucyków Pony pojawia się przerażający duch, ale gdy tylko 
Megan jest w pobliżu, natychmiast znika. W pewnym momencie duch 
zamienia się w piękną i tajemniczą postać, która próbuje uratować 
swojego dziadka. W tym celu niszczy ona Perłową Farmę, co niezwykle 
zasmuca Kucyki. Kiedy farma jest już częściowo odnowiona, Kucyki 
pomagają jej w walce ze złym Skwarkiem. Niestety niektóre z nich są 
nadal w uwięzi, a Skwark próbuej zatopić całą Dolinę Marzeń... 

910 

 

MAGICZNE   MONETY  I  INNE  
HISTORIE  -   MÓJ  MAŁY   KUCYK 
Każdy ma jakieś marzenia, lecz z ich spełnianiem trzeba niezwykle 
uważać. Mogą bowiem być przyczyną niebywałych kłopotów. Kraina 
Kucyków za sprawą trola Zębola jest bliska wyschnięciu. Aby temu 
zapobiec Megan musi mu przynieść coś równie cennego jak magiczne 
monety. Kiedy Kraina Kucyków już prawie płonie, Megan wpada na 
genialny pomysł - ratuje siebie i swoich przyjaciół. 
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MÓJ  MAŁY   KUCYK 
Pełnometrażowy film animowany 
Zima dobiegła końca, więc nadszedł czas na doroczny Festiwal Wiosny. 
Małe Kucyki przygotowują się do występów i do wesołej zabawy. 
Wiedźma Ohydia razem z córkami Riką i Drabcią podglądają je przez 
swój kocioł. Nie podobają im się radosne Kucyki, więc postanawiają 
zniszczyć ich święto. W tym samym czasie Kropelka obraża się na 
pozostałych i ucieka z Ponylandii. Kucyki, jak tylko odkrywają jej 
nieobecność, natychmiast wyruszają na poszukiwania.  



912 

 

PRZYGODY   MAŁEGO   KSI ĘCIA  
pakiet  4 dvd  - na 7 dni 
Na podstawie książki Antoine Saint-Exupéry'ego. Animowane przygody 
Małego Księcia, mieszkającego na malutkiej planecie B-612. Mały 
Książę spędza czas na sprzątaniu wulkanów, pielęgnowaniu baobabów 
znajdujących się na B-612. Jego wielką miłością jest rosnąca tam róża. 
Chłopiec nie wie jednak, w jaki sposób powinien traktować kogoś, kogo 
kocha, nie jest też pewien, czy róża odwzajemnia jego uczucia. 
Postanawia wyruszyć w podróż, aby dowiedzieć się, co to jest prawdziwe 
uczucie i zdobyć przyjaciół.  
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BRATZ  KIDZ  -  OPOWIE ŚCI   
NIESAMOWITE 
Wpadnij na najbardziej zakręconą noc w swoim życiu! Zobacz 
dziewczynki Bratz Kidz w ich pierwszym filmie! Bierz śpiwór, latarkę i 
przygotuj się na zabawę razem z takimi, Bratz, jakich jeszcze nie było. 
Malutkie Bratz nie są już takie małe, ale... nie są jeszcze nastolatkami. W 
okolicy pojawia się nowa sąsiadka - Ginger, która zaprasza Bratz do 
swojego domu na Piżama Party. Dziewczynki Bratz Kidz z ogromną 
chęcią przyjmują propozycję by poznać nową kumpelkę.  
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W  KRAINIE  CZARÓW  -   BRATZ   
Odkryj fantastyczną moc pomagania najlepszym przyjaciołom, w tym 
całkowicie nowym, czarodziejskim filmie Bratz, który sprawi, że 
spojrzycie na świat w zupełnie inny sposób! Cloe i Jasmin podróżują za 
Cymbeline, żeby znaleźć wytłumaczenie jej dziwnego zachowania. 
Odkrywają niesamowitą tajemnicę, której nigdy by sobie nawet nie 
wyobraziły. Przy pomocy magicznych okularów wkraczają do 
niezwykłej Krainy Czarów, istniejącej tuż obok, lecz kompletnie dla nas 
niewidzialnej.  
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ANIOŁY   ROCKA  -   BRATZ   
Dziewczęta ubóstwiające modę Yasmin, Cloe, Sasha i Jade postanawiają 
założyć topowe pismo dla nastolatek, w którym wyrażą swoje prawdziwe 
pasje i marzenia. Ich pierwsze wyzwanie to ekscytująca wyprawa do 
Londynu i udział w koncercie rockowym. Jednak gdy Burdine Maxwell 
demoniczna wydawczyni konkurencyjnego magazynu "Twój Czas zjawia 
się w Londynie, wejściówki na koncert w tajemniczy sposób znikają. 
Jedynym sposobem, żeby dostać się na koncert, jest stworzenie kapeli.  
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MAGICZNY  D ŻINN  -   BRATZ   
Dziewczęta są przekonane, że dzień, w którym zaprzyjaźniły się z 
nastolatką Katią, jest ich szczęśliwym dniem. Katia ma bowiem 
czarodziejską moc i może spełniać życzenia. Sprawy się jednak 
komplikują, gdy tajemnica wychodzi na jaw i dziewczęta zostają 
porwane w wir intryg i przygody. Osobnicy o złych zamiarach usiłują 
schwytać Katię. Czy dzielne redaktorki pisma "Bratz" zdołają ocalić 
nową przyjaciółkę ze szponów podstępnych złoczyńców?  
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BAKUGAN  pakiet  8 dvd  - na 7 dni 
Bakugany to potężne istoty, zamknięte w kulach, które po wyrzuceniu na 
pole bitwy przyjmują swą prawdziwą postać. Każdy z nich posiada 
własną moc, czyli żywioł, w którym się specjalizuje. Istnieje sześć mocy: 
ogień, światło, wiatr, woda, ciemność, oraz ziemia. Pakiet Bakugan to 
kompletne wydanie serialu emitowanego na antenie Cartoon Network. 
Zawiera odcinki 1-52. Ponad 19 godzin serialu!  

922 BEN 10  pakiet  8 dvd  - na 7 dni 



 
 

Kompletny sezon pierwszy, ponad 19 godzin serialu znanego z anteny 
Cartoon Network!10-letni Ben Tennyson wraz z kuzynką Gwen i 
dziadkiem Maxem jadą w lecie na kemping. Na wakacjach Ben znajduje 
Omnitrix urządzenie podobne do zegarka. Dzięki niemu może się 
zmieniać w dziesięciu różnych kosmitów m.in.: Czterorękiego, Inferno, 
Zębala. Ben pod postacią kosmitów broni świat przed złem. Na płycie 
odcinki 1-52. 
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CZERWONY  KAPTUREK.  
PRAWDZIWA  HISTORIA   
Futerkowi i pierzaści gliniarze prowadzą dochodzenie w sprawie zajść w 
chatce Babci, w które zamieszani są Czerwony Kapturek, Wilk, Babcia i 
Drwal. Zarzuty, jakie im są stawiane, brzmią poważnie: włamanie, 
wkroczenie na teren prywatny, zakłócanie spokoju, napaść z zamiarem 
zjedzenia, posługiwanie się siekierą bez zezwolenia. Sprawa ta może 
mieć bezpośredni związek ze Smakoszem, który okrada sklepy ze 
smakołykami z przepisów na pyszności, powodując tym bankructwo 
wielu, wielu firm. 
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CHARLIE  I  LOLA  CZ.1 
Czteroletnia Lola - "nigdy, przenigdy nie tknie pomidora". Czasami, 
ponieważ "nie chce jej się spać i nie położy się do łóżka". A jak poradzi 
sobie z ciężką chorobą, przez którą może już nigdy się nie uśmiechnąć? 
Na całe szczęście Lola ma brata Charliego, który pomoże swojej 
młodszej siostrze wszelkimi znanymi mu sposobami - logiką, humorem i 
siłą wyobraźni. Zjedzenie obrzydliwego puree ziemniaczanego nagle 
przeradza się w wyprawę na górę Fuji.  
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CHARLIE  I  LOLA  CZ.2 
Nowy, tryskający energią, wspaniale animowany, dowcipny serial dla 
dzieci na podstawie uznanych na świecie książek Lauren Child. 
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POZNAJCIE   FIMBUSIE 
Fimbusie, to serial stworzony z myślą o dzieciach w wieku 
przedszkolnym, wymyślony tak aby stymulować ich naturalną ciekawość 
świata. Fimbusie są stworkami, o podobnej do dziecięcej radości 
poznawania świata i radosnym do niego nastawieniu. Ciepłe, tryskające 
energią, otwarte i skore do zabaw, Fimbusie interesują się wszystkim w 
koło. Nie istnieją dla nich rzeczy niemożliwe. Wyrusz z nami w podróż, 
do magicznego miejsca, do ukrytej doliny, zamieszkanej przez trzy, 
pasiaste wyjątkowe stworzonka i poznaj ich niezwykłe przygody. W tym 
miejscu wyobraźnia jest niczym nie ograniczona. Kiedy jesteś, małym 
dzieckiem, każdy dzień jest dla ciebie niezwykłą przygodą.  
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POZNAJCIE  TELETUBISIE   
Poznajcie niezwykły świat Teletubisiów, oglądając fragmenty filmów 
"Teletubisie" i "Wszędzie Teletubisie", które będą pierwszym krokiem 
Twoim i Twojego dziecka do Krainy Teletubisiów. Poznaj Tinky Winky, 
Dipsy'ego, Lalę i Po, a dowiesz się, dlaczego kochają je miliony dzieci 
na całym świecie. Teletubisie to serial brytyjskiej telewizji BBC z 
przeznaczeniem dla małych dzieci. Jest opracowany w taki sposób, aby 
pomóc małym dzieciom koordynować jednoczesne oglądanie ze 
słuchaniem. 
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TELETUBISIOWE  URODZINY   
Wydanie specjalne podwójne. Teletubisie obchodzą swoje 10 urodziny. 
Z tej okazji wydajemy specjalne dwupłytowe wydanie, na którym razem 
z Teletubisiami możesz pobawić się na ich przyjęciu urodzinowym. 
Druga płyta to najlepsze z najlepszych odcinki, wybrane przez mamy z 
dziećmi specjalnie na tę okazję. 
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BARWY   KLUBOWE  (TOMEK  I  
PRZYJACIELE)   
Tomek i barwy klubowe - W dniu dzisiejszym ma odbyć się ważny mecz 
piłkarski. Ta lokomotywa, która pierwsza skończy pracę zawiezie 
drużynę Wyspy Sodor na mecz. Tomek zapragnął, żeby to zadanie 
przypadło właśnie jemu. Szybko skończył pracę i był pewien, że będzie 
pierwszy. Jednak na miejscu okazało się, że jest tam już Kuba, 
ozdobiony w chorągiewki. Tomek postanowił znaleźć jakiś sposób, aby 
Kuba zmienił zdanie. Pozostałe odcinki: Damian gubi dzwon,  Wolne 
popołudnie Tobika,  Kłopotliwe drzewko Tomka, Jak dobrze być 
Gabrysiem, Emilka i specjalne wagony  
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WYGŁUPY  (STRAŻAK  SAM) 
Wygłupy - Komendant zleca strażakom sprawdzenie pontonu. Okazuje 
się, że jest przedziurawiony pazurkami Rosy. Strażacy naprawiają go. W 
tym czasie Norman rozwozi gazety na desce z przyczepionym latawcem, 
dzięki czemu może bardzo szybko się przemieszczać. W rezultacie 
wpada do wody, ale nie umie pływać. Bliźniaki wzywają pomoc. 
Pozostałe odcinki: Pożar na polu, Sprawa lukrecjowych nitek, Płomienny 
finał, Urodzinowa niespodzianka, Strażak przyszłości  
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SCOOBY-DOO  I  DRUŻYNA   
GWIAZD CZ.2   
Oto druga już część klasycznych animacji spółki Hanna-Barbera, o 
sportowych wyczynach Scooby-Doo, Yogi'ego oraz Prawdziwych 
Paskud. Pies Huckleberry, Miś Yogi, Wally Gator, Dynomutt i wielu 
innych bohaterów, po raz kolejny stają twarzą w twarz z niesamowitymi 
sportowymi wyzwaniami u boku Scooby-Doo!  
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TOM  I  JERRY  I   SHERLOCK  
HOLMES   
W Londynie giną cenne klejnoty. Scotland Yard traci głowę, a śliczna 
piosenkarka Red staje się podejrzaną. Tę zagadkę może rozwiązać tylko 
legendarny Sherlock Holmes z pomocą swoich pomocników: Dr 
Watsona i oczywiście Toma i Jerry! Szukaniu śladów i rozwiązaniu 
sprawy towarzyszą szalone gonitwy i pościgi hałaśliwych rywali. Tom i 
Jerry i ich kompani Tuffy, Butch i Droopy sprytnie przeprowadzą obławę 
wśród licznych barwnych postaci, by odnaleźć winnego.  
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FANTASTYCZNY  PAN  LIS   
Pan i Pani Lis prowadzą szczęśliwe życie ze swoim ekscentrycznym 
synem Ashem odwiedzając czasem swojego siostrzeńca Kristoffersona. 
Wszystko się zmienia, kiedy Pan Lis postanawia wprowadzić w życie 
swój chytry plan i knuje intrygę by dokonać największej kradzieży 
kurczaków jaką widział zwierzęcy świat. Oparty na wspaniałej książce 
ROALDA DAHLA (Charlie i fabryka czekolady), Fantastyczny Pan Lis 
to doskonała rozrywka dla całej rodziny. 
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BARBIE   W  ŚWIECIE   MODY    
Pewnego dnia pod wpływem wielu nieszczęśliwych wydarzeń Barbie 
postanawia przeprowadzić się do Paryża! Zatrzymuje się u swojej ciotki, 
która prowadzi rodzinny Dom Mody. Wraz z nowymi przyjaciółmi 
postanawia pomóc ciotce uratować to wspaniałe miejsce, gdzie wraz z 
przyjaciółką o imieniu Marie-Alecia odkrywają niezwykłą szafę, w której 
mieszkają Ognistowłose mające pewien magiczny talent... Barbie 
wkracza w przygodę pełną wrażeń i magii. Czy uda jej się uratować 
rodzinny Dom Mody i odzyskać Kena?  
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SALI   MALI.  NOWE   PRZYGODY   
Zapraszamy na kolejne, nowe przygody sympatycznej Sali Mali i jej 
wspaniałych, wesołych przyjaciół: ptaszka Staszka, prosiaczka Chrumka 
i Tomka Ogonka. Nasi mali bohaterowie czasami wpadają w różne 
tarapaty, ale wtedy, zawsze na pomocą spieszy im Sali Mali. 
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BIBLIOTEKA  PANI   ELI   
W uroczym miasteczku Long Flat w Australii znajduje się malutka 
biblioteka. Prowadzi ją sympatyczna pani Ela a towarzyszy jej ukochany 
pies Hapsik. W pracy pomaga Eli wesoły i bystry Aborygen o imieniu 
Monuro. 
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GRAN  SUPER   BABUNIA   
Super babunia mieszka w turkusowym małym domku. Często w 
odwiedziny przychodzi do niej jej ukochany wnuczek Jim. Babunia jest 
niezwykle pomysłowa i nie można się z nią nudzić. To najmilsza i 
najfajniejsza babunia na świecie 
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SCOOBY-DOO!  WAKACJE   Z   
DUCHAMI   
Witamy na obozie Mały Łoś - gdzie opiekunowie są przyjaźni, zabawy 
nigdy się nie kończą, a legend i opowieści jest co nie miara. Co więcej, 
za każdym razem, gdy ktoś opowiada historię o duchach, potworne 
stwory naprawdę ożywają! Brygadę Detektywów jednak nie tak łatwo 
przestraszyć! Już wkrótce kilku opryszków będzie się przypiekało nad 
obozowym ogniskiem. Aby rozwiązać zagadkę Drwalowego, Rybomena 
i Upiorzycy Cienistego Kanionu Scooby-Doo, Kudłaty, Freddy, Daphne i 
Velma będą potrzebowali kilku wskazówek. Oczywiście dla Kudłatego i 
Scooby-Doo najważniejsze wskazówki znajdują się w Obozowym Menu!  
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MAŁY  DU ŻY  PROBLEM (JIMBO – 
MAŁY  SAMOLOT) 
Jimbo jest miniaturową kopią samolotu 747 Jumbo Jet. Został 
zbudowany przez inżyniera, który błędnie obliczył wymiary Jimbo - 
pomylił cale z centymetrami. Mały samolocik ma wielkie ambicje. 
Bohaterowi jego wielkość wcale nie przeszkadza w świetnej zabawie z 
przyjaciółmi z lotniska. Oczywiście jest czas na zabawę, ale przede 
wszystkim na obowiązki. Jimbo i jego przyjaciele są zawsze gotowi na 
wezwanie Szefa i jego asystentki Suzy. 
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PIERWSZE   LOTY   (JIMBO – MAŁY  
SAMOLOT) 
Nowe niezwykłe przygody Jimbo i jego przyjaciół z lotniska. Czy nad 
lotniskiem pojawiło się UFO, czy Jimbo miewa wakacje oraz jak 
przebiegała wizyta królewska dowiecie się z kolejnej części przygód 
małego samolotu Jimbo. Zapraszamy do wspólnej zabawy! Odcinki: 
Królewska wizyta, Pierwsze loty, Wakacje, Opóźnienie, Nie ma tego 
złego co by na dobre nie wyszło, Kłopoty na morzu, Stary wiarus, 
Zimowa kraina cudów, Prima Aprilis, UFO 
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WIELKI  WY ŚCIG  (DELFI) 
Seria Delfi i Przyjaciele to barwne i zabawne przygody wodnych i 
lądowych zwierząt z całego świata, które postanawiają uratować ocean 
od zanieczyszczeń, a zagrożone gatunki zwierząt chronić przed 
wymarciem. Niesamowita i zajmująca historia, która uświadamia nam 
jak poważnym problemem jest w naszych czasach ochrona środowiska i 
zagrożonych gatunków. Box zawiera odcinki: "Wielki wyścig", "Zupa z 
raka", "Magiczny kwiat". 
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BALI  -  JESTEM   KUCHARZEM    
Bali to przebojowy przedszkolak żyjący w nowoczesnym świecie, w 
którym zmaga się z codziennymi problemami. Dzięki swojej bujnej 
wyobraźni ich rozwiązywanie nie sprawia mu żadnych trudności. Z 
ogromnym zapałem i radością Bali odkrywa coraz to nowsze tajemnice 
otaczającej go rzeczywistości. Poznaj świat wraz z Balim i jego 
niezwykłą rodziną... 
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HOKUS  POKUS  ELFY -  
GWIŻDŻĄCA  RÓŻDŻKA   KRÓLA  
ELFINA    
Hokus Pokus Elfy jest to piękna i zaczarowana seria w której będziemy 
mieć do czynienia z magiczną krainą Elfów, fantastycznym 
zaczarowanym światem gdzie wszystko jest możliwe... Nasi bohaterzy 
Gabi, Pola Figo i Tim będą walczyć z złym czarnoksiężnikiem 
Hopsalinem. Czy uda się im uratować Elficję - piękną krainę od złych 
rządów Hopsalina? Musicie koniecznie obejrzeć ten serial. 

986 

 

HOKUS  POKUS  ELFY -  RÓŻOWE 
ZWIERZ ĄTKO  POLI 
   Hokus Pokus Elfy jest to piękna i zaczarowana seria w której 
będziemy mieć do czynienia z magiczną krainą Elfów, fantastycznym 
zaczarowanym światem gdzie wszystko jest możliwe... Nasi bohaterzy 
Gabi, Pola Figo i Tim będą walczyć z złym czarnoksiężnikiem 
Hopsalinem. Czy uda się im uratować Elficję - piękną krainę od złych 
rządów Hopsalina? Musicie koniecznie obejrzeć ten serial. 
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WILK  I   ZAJ ĄC   
1. Sportowiec mimo woli 
2. Olimpijskie zmagania 
3. Wiejskie rozrywki 
4. Miejska plaża 
5. Cyrkowiec z przypadku 

988 OLA  I  JEJ  ZOO  -   KRÓLICZY   
KAPELUSZ   



 

Ola to sympatyczna dziewczynka, która ma w domu cały zwierzyniec! 
Bohaterka wpada często w tarapaty, ale nie bójcie się - wyrozumiały 
Tata, a także gromadka zwierzaków pomaga jej w każdej sytuacji. 
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OLA  I  JEJ  ZOO  -   OLA  NA  
SCENIE   
Ola to sympatyczna dziewczynka, która ma w domu cały zwierzyniec! 
Bohaterka wpada często w tarapaty, ale nie bójcie się - wyrozumiały 
Tata, a także gromadka zwierzaków pomaga jej w każdej sytuacji. 
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COTOONS  1   
Cotoons" to małe ruchliwe i wesołe stworki- nit to dzieci, ni to 
zwierzątka. Mieszkają w bajkowej krainie Patacotoon, idyllicznej wyspie 
z zielonymi wzgórzami, morzem i palmami. W każdym odcinku 
zapuszczają się do "Dużego Świata" czyli do "Świata Ludzi" gdzie 
podglądają ich codzienne życie, znajdując odpowiedzi na nurtujące je 
pytania. I tak na przykład dowiadują się jak się robi miód? Skąd biorą się 
jajka? Dlaczego rosną kwiatki? Po powrocie do domu robią z nabytych 
wiadomości użytek. 
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COTOONS  2   
Cotoons" to małe ruchliwe i wesołe stworki- nit to dzieci, ni to 
zwierzątka. Mieszkają w bajkowej krainie Patacotoon, idyllicznej wyspie 
z zielonymi wzgórzami, morzem i palmami. W każdym odcinku 
zapuszczają się do "Dużego Świata" czyli do "Świata Ludzi" gdzie 
podglądają ich codzienne życie, znajdując odpowiedzi na nurtujące je 
pytania. I tak na przykład dowiadują się jak się robi miód? Skąd biorą się 
jajka? Dlaczego rosną kwiatki? Po powrocie do domu robią z nabytych 
wiadomości użytek. 
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COTOONS  3  
Cotoons" to małe ruchliwe i wesołe stworki- nit to dzieci, ni to 
zwierzątka. Mieszkają w bajkowej krainie Patacotoon, idyllicznej wyspie 
z zielonymi wzgórzami, morzem i palmami. W każdym odcinku 
zapuszczają się do "Dużego Świata" czyli do "Świata Ludzi" gdzie 
podglądają ich codzienne życie, znajdując odpowiedzi na nurtujące je 
pytania. I tak na przykład dowiadują się jak się robi miód? Skąd biorą się 
jajka? Dlaczego rosną kwiatki? Po powrocie do domu robią z nabytych 
wiadomości użytek. 
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LULU Ś  -   NARYSUJ  KARUZELĘ   
Królik Luluś i biedronka Kropka uczą dzieci pożytecznych umiejętności 
typu: jak w łatwy sposób można namalować różne przedmioty i 
zwierzęta, jaka jest różnica między kołem a kwadratem. Bajka powstała 
na podstawie książek autorstwa Yves'a Gota i cieszy się ogromną 
popularnością na całym świecie. 

994 

 

ALE  ROBALE !  (OWADY   MORZA)   
Ale Robale – PRĘDKI KUJON I TRZEPOTKA trojka przyjaciół, którzy 
wspólnie przezywają niesamowite zdarzenia. Uczą się na 
doświadczeniach z życia czym jest przyjaźń, zaufanie i rodzina.. Poznaj 
zabawną grupkę ROBALI oraz ich przygody... 
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KRÓL   ARTUR  I  RYCERZE   
OKRĄGŁEGO   STOŁU   
Pełna emocji i magii opowieść, nawiązująca do słynnej staroangielskiej 
legendy. Król Artur rządzi Camelotem, a źródłem jego siły jest magiczny 
miecz Excalibur. Zdradziecki rycerz Ruber, chcąc przejąć władzę nad 
królestwem, podstępnie wykrada Excalibur. Na poszukiwania wyrusza 
drużyna śmiałków, która przeżyje wiele niezwykłych i niebezpiecznych 
przygód. 
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WITAMINKI  1  Pożywienie 
Seria w ciekawy i przystępny sposób wyjaśnia dlaczego witaminy i 
minerały zawarte w pożywieniu są tak ważne dla każdego żyjącego 
stworzenia. Mimo, że filmy przeznaczone są dla dzieci, to również 
dorośli dowiedzą się tu wielu ciekawych faktów, a rodzicom pozwolą na 
bardziej świadome ustawienie nawyków żywieniowych całej rodziny.  
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WITAMINKI  2  Witaminy i minerały  
Seria w ciekawy i przystępny sposób wyjaśnia dlaczego witaminy i 
minerały zawarte w pożywieniu są tak ważne dla każdego żyjącego 
stworzenia. Mimo, że filmy przeznaczone są dla dzieci, to również 
dorośli dowiedzą się tu wielu ciekawych faktów, a rodzicom pozwolą na 
bardziej świadome ustawienie nawyków żywieniowych całej rodziny.  
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WITAMINKI  3   My i nasze otoczenie 
Seria w ciekawy i przystępny sposób wyjaśnia dlaczego witaminy i 
minerały zawarte w pożywieniu są tak ważne dla każdego żyjącego 
stworzenia. Mimo, że filmy przeznaczone są dla dzieci, to również 
dorośli dowiedzą się tu wielu ciekawych faktów, a rodzicom pozwolą na 
bardziej świadome ustawienie nawyków żywieniowych całej rodziny. 
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MI Ś  PADDINGTON  DETEKTYWEM   
Ten Miś nie szuka kłopotów. To one znajdują jego, a wtedy wszystko 
jest możliwe. Czy ktoś zatrzymany przez policję za próbę zamknięcia w 
szafie dzielnicowego mógłby równocześnie złapać osiedlowego 
włamywacza? Oczywiście, że tak - Miś Paddington! 
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KOT  FILEMON  -   JAK  PIES   Z   
KOTEM   
Odcinki: Szczenięce Lata. Najwierniejszy towarzysz. Turniej. Nocny 
spacer. Groch z kapustą. Kocia aria. Szukaj wiatru w polu. 

1002 MIŚ   USZATEK  -   PŁOTEK  ZE  
STOKROTEK 
Kultowy serial SE-MA-FOR-u o przygodach Misia Uszatka i jego 
przyjaciół. Miś Uszatek powstał 6 marca 1957 roku jako dzieło pisarza 
Czesława Janczarskiego oraz ilustratora Zbigniewa Rychlickiego. DVD 
zawiera odcinki: Wycieczka Tajemnica Szelest w nocy Robota na 
drutach Przymiarka Płotek ze stokrotek Letni domek Kto potrafi Dym 



 

Apetyt na wisienki 

1003 

 

PRZYGODY  KRECIKA   
180 minut. Płyta zawiera odcinki: 
1.Koncert Krecia, 2.Krecik i Myszka, 3.Krecik i Żabka, 4.Magiczne 
farby Krecia, 5.Jak Krecik uratował jaskółkę, 6.Krecik i mała rybka, 
7.Żródełko Krecia, 8.Krecik i Orzeł, 9.Krecik Ogrodnikiem, 10.Krecik i 
parasolka, 11.Krecik i rakieta, 12. Krecik i guma do żucia, 13. Krecik i 
zielona gwiazda, 14. Krecik i lizak, 15. Krecik w zoo, 16. Krecik i radio, 
17. Krecik i jeżyk, 18. Krecik i telewizor, 19. Krecik w mieście, 10. Jak 
Krecik dostał spodenki. 

1004 

 

ZACZAROWANY  OŁÓWEK  -  
SAFARI  Z   KAMER Ą   
Bajka o przygodach jasnowłosego chłopca i jego pieska. Młody bohater 
zostaje obdarowany przez krasnoludka zaczarowanym ołówkiem, dzięki 
któremu narysowane przedmioty materializują się i często okazują się 
pomocne w czasie niezliczonych wędrówek bajkowych przyjaciół. 

1005 

 

SNOOPY  -  ZAKOCHANY  CHARLIE  
BROWN   
Trzy animowane opowieści o pierwszej miłości. Bliski znajomy psa 
Snoopy'ego, Charlie Brown, pisze pierwsze romantyczne liściki do ko 
leżanki z klasy, zaprasza ją do tańca podczas szkolnego balu i z 
niepokojem oczekuje na magiczną datę 14 lutego, mając nadzieję na o 
trzymanie pierwszej w życiu walentynki. Film z aktorskim dubbingiem w 
przesympatyczny sposób przedstawia sprawy bliskie każdemu widz owi 
w wieku szkolnym. 

1006 

 

SNOOPY  W  ŚWIECIE   MAGII   
W świecie magii- Snoopy musi nauczyć się czegoś nowego i 
pożytecznego. Czy wypożyczona z biblioteki książka uczyni go nowym 
mistrzem czarnej magii. Jego pokaz to sensacja i ... prawdziwe kłopoty. 
Najlepsza na łyżwach- Snoopy zostaje trenerem Patty w konkursie 
tańców na lodzie. Niespodziewana awaria o mało nie krzyżuje planów na 
zwycięstwo. Pomoc przychodzi w ostatniej chwili. 
Gwiazdka Charlie Browna- Charlie Brown jest smutny bo nie dostał 
kartek świątecznych. Aby poprawić mu humor przyjaciele powierzają mu 
reżyserię szkolnego przedstawienia. Czy to niezbyt ryzykowny pomysł? 

1007 

 

SNOOPY  -  ACH,  TEN  SNOOPY !   
Ach ten ... Snoopy. Rozbrykany Snoopy trafia do profesjonalnej szkoły 
dla psów. Trzeba utemperować jego nieokiełznany charakterek. Jednak 
Charlie nie docenił jak przebiegły potrafi być Snoopy. Lato było krótkie- 
Charlie Brown nie ma dobrych wspomnień z wakacji pod namiotem. 
Współzawodnictwo z sąsiednim obozem dziewcząt było znacznie 
trudniejsze niż można było przypuszczać. Zagraj to jeszcze raz- Kumpel 
Charile Browna, Schroeder, cały swój wolny czas poświęca grze na 
fortepianie. Nie zwraca uwagi na koleżanki, którym młody muzyk bardzo 
się podoba. Ach ci artyści! Ach te kobiety! 

1008 SNOOPY  -  CHARLIE  BROWN  



 

SPORTOWCEM   
Charlie Brown sportowcem Charlie Brown otrzymuje zaproszenie do 
udziału w rajdzie motocyklowym. Charlie i Linus składają się na motor. 
Kiedy rozpoczyna się wyścig, zawodnik o pseudonimie Zamaskowane 
Cudo, łudząco podobny do Snoopiego, przejmuje 
prowadzenie...Pozostałe historyjki:  Liga Mistrzów, Jesteś najlepszy, 
Charlie Brown. 

1009 

 

KRECIK  120 minut 
Płyta zawiera przygody sympatycznego Krecika i jego przyjaciół. Bez 
wątpienia jest to bajka, która bawi kolejne pokolenia. Odcinki: 1. Krecik 
i parasolka, 2. Jak Krecik słuchał radia, 3. Krecik i samochód, 4. Jak 
Krecik słuchał płyt, 5. Krecik w zoo, 6. Jak Krecik uratował orła, 7. 
Czarodziejski dywan, 8. Jak Krecik leczył ziołami, 9. Krecik i jajko,  
10. Krecik malarzem. 

1010 

 

BERNARD   NA   RYBACH   
Bernard jest polarnym niedźwiedziem, który podróżuje po świecie z 
grupą wiernych przyjaciół. Czasem najprostsze zadania okazują się dla 
niego nie lada wyzwaniem. Zapraszamy do zwariowanego i pełnego 
niespodzianek świata Bernarda. 

1011 

 

BERNARD  -   LATAWIEC   
Bernard jest polarnym niedźwiedziem, który podróżuje po świecie z 
grupą wiernych przyjaciół. Czasem najprostsze zadania okazują się dla 
niego nie lada wyzwaniem. Zapraszamy do zwariowanego i pełnego 
niespodzianek świata Bernarda. 

1012 

 

FERDYNAND   WSPANIAŁY   
Ferdynand Wspaniały - serial animowany, produkcji polskiej z 1975-
1977, emitowany w TVP1 w paśmie Wieczorynki. Odcinki trwają około 
9 minut. Na podstawie książki Ludwika Jerzego Kerna pod tym samym 
tytułem 

1013 

 

BABAR  (KOLEKCJA)  150 minut 
W mieście słoni odbywa się coroczna Parada Zwycięstwa. W tym dniu 
król Babar opowiada dzieciom historię swojego życia, gdy jako młody 
władca musiał podjąć walkę z Rataksasem i hordami jego dzikich 
Nosorożców. Dowiemy się jak dzięki swoim zdolnościom i wymyślnym 
fortelom udało mu się samodzielnie pokonać odwiecznych nieprzyjaciół i 
obronić przed nimi swoją ukochaną ojczyznę, Krainę Słoni 
 

1014 

 

KAJTU Ś   (KOLEKCJA)   
To wspaniała przygoda dorastać razem z Kajtusiem, dzielić z nim jego 
troski i radości. Razem z nim odwiedzisz jego rodzinę i poznasz jego 
przyjaciół. Malowniczy świat dzieciństwa zauroczy Ciebie i Twoje 
dziecko.  Płyta zawiera 24 odcinki – 120 minut 

1015 MAKOWA   PANIENKA    



 

1. Smutny Emanuel, 2. Piorun Amos, 3. Rozbójnik Burasem, 4. Płomyk 
Ferdynand z laczki, 5. Tropikalny motyl Ibrahim, 6. Kanonierz 
Praskawiec, 7. Turecki księżyc, 8. Lilie wodne, 9. Naparstek Pichpic, 10. 
Wiewiórka Basca, 11. Kleks Czukcza, 12. Niedźwiedź Mełody, 13. O 
dwóch Emanuelach. 

1016 

 

ŚWINKA  PEPPA   
120 minut 
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?  

1017 

 

MI Ś  USZATEK -  TO TYLKO  GAŁ ĄŹ   
Kultowy serial SE-MA-FOR-u o przygodach Misia Uszatka i jego 
przyjaciół. Miś Uszatek powstał 6 marca 1957 roku jako dzieło pisarza 
Czesława Janczarskiego oraz ilustratora Zbigniewa Rychlickiego. DVD 
zawiera odcinki: Wielka wygrana, To tylko gałąź, Sobek, Przepraszam, 
Piesek, Niezwykły list, Nauczka, Kulig, Krem bez gotowania 

1018 

 

MI Ś   USZATEK  -   NA  GRZYBY    
Kultowy serial SE-MA-FOR-u o przygodach Misia Uszatka i jego 
przyjaciół. Miś Uszatek powstał 6 marca 1957 roku jako dzieło pisarza 
Czesława Janczarskiego oraz ilustratora Zbigniewa Rychlickiego. DVD 
zawiera odcinki: Zakupy, Skrót, Później, Piasek Sahary, Na grzybach, 
Laluś, Kołysanka, Jeden taki, Gniazdko, Znalazłem. 

1019 

 

ACTION  MAN    
Action Man to bohater XXI wieku. Action Man samotnie walczy z 
przestępcami żądnymi panowania nad światem. Jest tak skuteczny jak 
elitarny oddział sił specjalnych. Jednocześnie, sam dla siebie jest 
zagadką, bo nie zna źródeł swej ogromnej sprawności i inteligencji. To 
opowieść z pogranicza Jamesa Bonda i Indiany Jonesa.  
Spis odcinków: 1. Wybuchowa sytuacja, 2. Eliksir młodości, 3. 
Pamiątka z przeszłości. 

1020 

 

ACTION  MAN   2 
Action Man to bohater XXI wieku. Action Man samotnie walczy z 
przestępcami żądnymi panowania nad światem. Jest tak skuteczny jak 
elitarny oddział sił specjalnych. Jednocześnie, sam dla siebie jest 
zagadką, bo nie zna źródeł swej ogromnej sprawności i inteligencji. To 
opowieść z pogranicza Jamesa Bonda i Indiany Jonesa.  
Spis odcinków: 1. Niebezpieczeństwo Na Orbicie, 2. Fałszywe Meteory, 
3. Czynnik X 

1021 

 

BABAR   ZWYCI ĘZCA    
W mieście słoni odbywa się coroczna Parada Zwycięstwa. W tym dniu 
król Babar opowiada dzieciom historię swojego życia, gdy jako młody 
władca musiał podjąć walkę z Rataksasem i hordami jego dzikich 
Nosorożców. Czy dzięki swoim zdolnościom i wymyślnym fortelom 
udało mu się samodzielnie pokonać odwiecznych nieprzyjaciół? W jaki 
sposób ochronił przed nimi swoją ukochaną ojczyznę, Krainę Słoni? 

1022 ŚWINKA  PEPPA  -  WYSPA   



 

PIRATÓW   
Peppa to mała świnka w czerwonej sukience. Jest rozbrykana, ciekawska, 
bardzo pomysłowa i uwielbia przygody. Świnka lubi czekoladowe 
ciasteczka, przyjęcia urodzinowe, oraz wyjazdy rowerowe na pikniki. 
Najbardziej jednak kocha swoje błotnisko. Bo co jest lepszego na 
świecie, niż skakanie w deszczu przez kałuże? 
Na płycie znajduje się 13 bajeczek. 

1023 

 

SĄSIEDZI  PAT  I  MAT   
Dwaj sąsiedzi potrafią zagmatwać nawet najprostsze na świecie sprawy. 
Nasi dobrzy znajomi jak zawsze nie dając za wygraną, usiłują ku naszej 
uciesze znowu skomplikować sobie życie. Efekty ich poczynań od wielu 
lat bawią dzieci, a także starszą widownię do łez.  
Płyta zawiera odcinki: Golfiarze, Złośliwa zakrętka, Budowa basenu, Jak 
powiesić obraz, Choinka, Puzzle, Wspólna fotografia, Ochroniarze, 
Dynia, Pragnienie latania, Wigilia, Gorączka, Fax, Truskawki. 

1024 

 

SĄSIEDZI  PAT  I  MAT -KABRIOLET  
Dwaj sąsiedzi potrafią zagmatwać nawet najprostsze na świecie sprawy. 
Nasi dobrzy znajomi jak zawsze nie dając za wygraną, usiłują ku naszej 
uciesze znowu skomplikować sobie życie. Efekty ich poczynań od wielu 
lat bawią dzieci, a także starszą widownię do łez.  
Płyta zawiera odcinki: Kabriolet, Rowerzyści, Błotnik, Garaż, Awaria, 
Windsurfing, Sejf. 

1025 

 

SĄSIEDZI  PAT I  MAT -DEBE ŚCIAKI  
Dwaj sąsiedzi potrafią zagmatwać nawet najprostsze na świecie sprawy. 
Nasi dobrzy znajomi jak zawsze nie dając za wygraną, usiłują ku naszej 
uciesze znowu skomplikować sobie życie. Efekty ich poczynań od wielu 
lat bawią dzieci, a także starszą widownię do łez.  
Płyta zawiera odcinki: Żywopłot, Paluszki, Awaria, Stół bilardowy, 
Modelarze, Błotnik, Windsurfing, Kabriolet, Rowerzyści, Podłogi, 
Garaż, Śniadanie na trawie, Glazura 

1026 

 

KRECIK   (KOLEKCJA)   
Spis odcinków: 
1. Jak krecik leczył ziołami, 2. Jak krecik słuchał płyt, 3. Jak krecik 
słuchał radia, 4. Jak krecik uratował ogród, 5. Jak krecik dostał spodenki, 
6. Krecik chemikiem, 7. Krecik fotografem, 8. Krecik i guma dożucia, 9. 
Krecik i jajko, 10. Krecik i jeżyk, 11. Krecik i karnawał, 12. Krecik i 
lizak, 13. Krecik i rakieta 
 
 

1027 

 

ZACZAROWANY   OŁÓWEK   
(KOLEKCJA)   
Bohaterem serialu jest sympatyczny Piotruś i jego piesek. Dzięki 
magicznemu ołówkowi pewnego wesołego Krasnala, który nie raz ratuje 
ich z tarapatów, chłopiec może zbudować wszystko to, co narysuje. Jego 
fantazja jest ogromna, a możliwości nieograniczone. Stworzenie 
okrętowego dźwigu jak i zwykłej szpilki nie stanowi więc dla niego 
żadnego problemu. Spis odcinków: 1. Zbłąkani w lesie, 2. Śpioch w 
jaskini, 3. Sroczka złodziejka, 4. Podwodny skarb, 5. W starym młynie, 
6. Pojedynek w buszu, 7. Dwa do zera, 8. Małpie figle, 9. Powódź, 10. 
Pogoń, 11. Opiekun ptaków, 12. Na podwórzu, 13. W cieniu sosny 

1028 LULUŚ   (KOLEKCJA)   
Króliczek Luluś i biedronka Kropka zachęcają dzieci do wspólnej 



 

zabawy i kreatywności, ucząc je, jak w prosty sposób można narysować 
różne przedmioty i zwierzęta. Luluś uczy także dzieci wielu 
pożytecznych rzeczy m.in. różnic między kołem a kwadratem, zimnym i 
ciepłym, wolnym i szybkim oraz dużym i małym. 
120 minut 

1029 

 

NOUKY & PRZYJACIELE   
(KOLEKCJA)   
Niedźwiadek Nouky, osiołek Paco i krówka Lola to trójka przyjaciół. 
Wszyscy razem mieszkają w uroczym domku. Spędzają czas na 
wspólnych zabawach: podróżują pociągiem, w którym motorniczym jest 
Ryba, skaczą na trampolinie wysoko, by spróbować zjeść puszyste 
chmury, budują domek dla dżdżownicy. Każda z tych zabaw pomaga im 
poznawać i odkrywać tajemnice codziennego życia. 
 

1030 

 

DZIELNY   MAŁY    TOSTER   
Film opowiada o pełnej przygód i niebezpieczeństw wyprawie grupy 
porzuconych urządzeń domowych do wielkiego miasta. Grupie 
przewodzi toster. Wraz z odkurzaczem Kirby, radiem, elektrycznym 
kocem Blankee i lampą chce odszukać swego właściciela - małego 
chłopca, który właśnie się tam przeprowadził. Bezwzględne prawa 
miasta, zbieracze złomu, źli ludzie, to tylko niektóre niebezpieczeństwa 
czyhające na naszych bohaterów. Czy uda im się szczęśliwie odnaleźć 
właściciela? Dowiesz się oglądając ten film. 

1031 

 

OLINEK  OKR ĄGLINEK  -  HIP   HOP  
Witajcie na Okrąglinkowej planecie w Okrąglinkowym kraju. Tak 
sympatycznej Okrąglinkowej rodzinki małych robocików nie spotkacie w 
całym wszechświecie. Olinek, Zolinka, ich Rodzice, Dziadunio oraz ich 
pies Psot dostarczą wam wiele niezapomnianych wrażeń i moc 
doskonałej zabawy. 

1032 

 

OLINEK  OKR ĄGLINEK  -  
UNIWERSALNY   PSOT   
Uniwersalny psot oraz 8 dodatkowych przygód Olinka i jego przyjaciół 
Witajcie na Okrąglinkowej planecie w Okrąglinkowym kraju. Tak 
sympatycznej Okrąglinkowej rodzinki małych robocików nie spotkacie w 
całym wszechświecie. Olinek, Zolinka, ich Rodzice, Dziadunio oraz ich 
pies Psot dostarczą wam wiele niezapomnianych wrażeń i moc 
doskonałej zabawy. 

1033 

 

OLINEK  OKR ĄGLINEK  -  
OBROŃCA   UŚMIECHU 
Galaktyka Figli Migli i okrąglinkowa planeta w niebezpieczeństwie!!! Z 
dalekiej galaktyki przybywa mroczny Ponurus, znany we wszechświecie 
z odbierania uśmiechu i dobrego humoru. Jego plan to popsuć zabawę na 
urodzinowym balu Zolinki. Wszyscy przyjaciele i cała olinkowa 
rodzinka na czele z Olinkiem Okrąglinkiem i Dziaduniem stają 
przeciwko smętnej mocy. Dadzą taki wycisk Ponurusowi, że i jemu 
wróci dobry humor! 

1034 KRECIK  I   BUDZIK   
Film zawiera odcinki:  



 

Krecik i budzik.  
Krecik i telefon.  
Jak Krecik leczył ziołami 

1035 

 

KRECIK  I   TELEWIZOR   
Film zawiera: 1.Krecik ogrodnikiem, 2.Krecik i parasolka, 3.Krecik i 
rakieta, 4.Krecik i guma do żucia, 5.Krecik i zielona gwiazda, 6.Krecik i 
lizak, 7.Krecik w Zoo, 8.Krecik i radio, 9.Krecik i jeżyk, 10.Krecik i 
telewizor 

1036 

 

ŚWINKA  PEPPA   NAD   MORZEM  
Peppa to mała świnka w czerwonej sukience. Jest rozbrykana, ciekawska, 
bardzo pomysłowa i uwielbia przygody. Świnka lubi czekoladowe 
ciasteczka, przyjęcia urodzinowe, oraz wyjazdy rowerowe na pikniki. 
Najbardziej jednak kocha swoje błotnisko. Bo co jest lepszego na 
świecie, niż skakanie w deszczu przez kałuże? 
Na płycie znajduje się 13 bajeczek. 

1037 

 

MI Ś  PADDINGTON  KOLARZEM   
Ten miś nie szuka kłopotów. To one znajdują jego, a wtedy wszystko już 
jest możliwe. Czy ktoś potrafiłby wygrać Tour de France jadąc na 
trzykołowym rowerku? Oczywiście, że tak - Miś Paddington 

1038 

 

BABAR   KRÓL   SŁONI    
Beztroskę słonecznego dnia przerywa zwierzętom huk wystrzału. Ofiarą 
napaści kłusownika pada mama małego słoniątka- Babara. Osierocony 
Babar na drodze pełnej przygód i niebezpieczeństw trafia do miasta, 
gdzie dzięki przyjaźni z Madame chodzi do szkoły, uczy się dobrych 
manier, bywa na przyjęciach. Tęskni jednak za rodzinnymi stronami, w 
których pod jego nieobecność nastąpiły duże zmiany. Zmarł stary Król 
Słoni i trwa wojna z Nosorożcami. Potrzebny jest nowy władca.... 

1039 

 

MADELINE  ZAGUBIONA W  
PARYŻU   
Madeline to urocza sierotka. Mieszka w domu we Francji razem z 
dwunastoma dziewczynkami. Opiekują się nimi urocza niania i 
wyjątkowo sprytny piesek. Madeline w jednym jest wyjątkowa - zbyt 
często popada w tarapaty... 

1040 

 

MADELINE   NA  THAITI   
Dzielna Madeline zapobiega kradzieży diamentów profesora Borea. W 
nagrodę za ten odważny czyn wszyscy mieszkańcy pensji panny Clavel 
jadą na wakacje na Tahiti. Na tej ciepłej słonecznej wyspie spotykają 
sympatycznych mieszkańców i śmiałych surferów szalejących na 
potężnych falach oceanu, ale nie tylko. 

1041 OGRODNIK   GORDON  (KOLEKCJA)  



 

Bohaterem tej uroczej i efektownej animowanej serii jest Gordon - 
pogodny i optymistyczny krasnal, ogrodnik zafascynowany światem 
natury. Wspólnie z przyjaciółmi każdego dnia przeżywa wiele 
niesamowitych i wspaniałych przygód. Seria przeznaczona dla dzieci od 
2 do 6 lat i stanowi doskonałe połączenie rozrywki i edukacji. 

1042 

 

ŻWIREK  I   MUCHOMOREK  -  
JAGODOWE  POWIDŁA   
Film zawiera: 1.Jak Żwirek i Muchomorek uratowali Strugawiórka, 
2.Wiosenne muzykowanie, 3.O tym jak to myszka Filipka uratowała 
domek z pnia drzewa, 4.Jak Żwirek i Muchomorek mieli przygodę z 
rakiem, 5.Jak Żwirek i Muchomorek uszyli sobie spodnie, 6.Jak Żwirek i 
Muchomorek szukali drewna do kominka, 7.Jak gwiazdeczka zjadła 
jagodowe powidła, 8.Jak Żwirek i Muchomorek hodowali poziomki, 
9.Jak Żwirek i Muchomorek rozprawili się z Kazbundą, 10.Jak Żwirek i 
Muchomorek zaprzyjaźnili się ze Śnieżką, 11.Jak Żwirek i Muchomorek 
szukali pieniążków, 12.Jak Żwirek z rusałką pogonili olbrzyma 

1043 

 

ŻWIREK  I   MUCHOMOREK  -  
DZBANEK WIOSENNEGO N EKTARU  
Odcinki:1. Jak Żwirek i Muchomorek zabłądzili w lesie 2.Jak Żwirek i 
Muchomorek urządzili koncert dla wróżki 3.Jak Żwirek i Muchomorek 
dźwigali kamienie 4.Jak Żwirek i Muchomorek pomagali rusałce 5.Jak 
Żwirek i Muchomorek robili herbatkę z róży 6.Jak Żwirek i Muchomorek 
sadzili nasiona 7.Jak Żwirek i Muchomorek jedli kaszę 8. Opowieść o 
złej kunie i dobrej myszce 9.Skrzypce,które same grały 10. Kłopoty z 
zegarem i kukułką 11. Jak Żwirek i Muchomorek dostali dzbanek 
wiosennego nektaru 12.Jak Żwirek i Muchomorek mieli ochotę na 
szczupaka 13. Jak Żwirek i Muchomorek nie dali silę złapać smokowi. 
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SUPER  MARIO    
Przygody dwójki hydraulików. Bracia Luigi i Mario Mario odkrywają 
mieszczącą się pod ziemią dziwaczną krainę Dinohatan. Rządzi nią 
okrutny król Koopa który pragnie wskrzesić dinozaury w celu 
zawładnięcia światem. 
Spis odcinków:1. Nina, 2. Gady w Ogrodzie Różanym, 3. Burzliwe 
rządy, 4. Koszmar podróży w czasie, 5. Strzeż się mumii Mario, 6. 
Cudnej urody ślicznotka 
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PRZYGÓD  KILKA  WRÓBLA  
ĆWRIKA  -  NAUCZYCIEL   ŚPIEWU   
Wróbel Ćwirek słyszy w nocy ptasi śpiew. Wykonawcą jest słowik. 
Początkowo poznaje zamiast taty - słowika, jego dzieci i uczy je śpiewu. 
Gdy nadlatuje stary słowik, jest tym oburzony, ale tylko do czasu, kiedy 
wróbel ostrzega go przed grożącym ze strony kota niebezpieczeństwem. 
W nagrodę tej nocy słowik postanawia śpiewać tylko dla wróbla. 
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DINOTOPIA.  WALKA  O    
RUBINOWY  KRYSZTAŁ 
Dinotopia to niesamowita i jedyna w swoim rodzaju opowieść. Sara, 
Max i Nr 26 wprowadzają nas w świat dinozaurów, które tworzą żyjącą 
w pokoju i harmonii społeczność. Szczęśliwa na pozór kraina ma też 
swoje problemy. Nasi bohaterowie muszą walczyć z bezwzględnym 
czarodziejem (Oktar), który pragnie zawładnąć dinotopią. Rozpoczyna 
się walka z czasem... 

1047 TRUSKAWKOWE  CIASTKO  -  



 

DZIEŃ   NIESPODZIANEK   
Angielski Torcik nie najlepiej gra w piłkę, Zła na swoje wyniki 
postanawia wrócić do domu przerywając innym zabawę. Truskawka i 
Jabłuszko postanawiają wytłumaczyć Torcikowi, że najważniejsza w 
grze jest zabawa. Zobacz jak minął Truskawce i jej przyjaciółkom dzień 
pełen niespodzianek. 
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MI Ś   PADDINGTON  (KOLEKCJA)   
Niedźwiadek mimo iż jest miły i grzeczny to często wpada w różne 
kłopoty. Miś Paddington nie szuka przygód, to one znajdują jego! 
Gdziekolwiek miś się uda zawsze dzięki jego przygodom zobaczycie 
trochę chaosu, odrobinę paniki i tony śmiechu. Miś Paddington to postać 
niedźwiadka stworzona przez angielskiego pisarza Michaela Bonda. 

1049 

 

CHŁOPIEC  I   PINGWIN   
Narrator Wojciech Malajkat. Był sobie chłopiec i pewnego dnia w 
drzwiach jego domu stanął pingwin, który nie wiadomo, skąd się wziął, 
ani do kogo należał. Pingwin był smutny i chłopiec pomyślał, że pewnie 
się zgubił. Postanowił więc zaprowadzić go do domu, nawet jeśli będzie 
musiał popłynąć na Biegun Południowy...Czy właściwe miejsce dla 
pingwina nie znajdowało się jednak dużo, dużo bliżej... Piękna i prosta 
historia o odnalezionej przyjaźni. 
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PLANETA   51   
Typowi mieszkańcy tytułowej Planety 51 mają zieloną skórę, dwoje 
czułków, i jak ognia boją się inwazji ludzkiej cywilizacji. Kiedy więc 
pewnego w dnia w przydomowym ogródku sympatycznej rodziny 
niespodziewanie ląduje niezidentyfikowany obiekt latający opatrzony 
śmiesznie brzmiącym napisem "NASA", wybucha powszechna panika. 
Sterujący pojazdem kapitan Russ Bakera też jest cokolwiek zaskoczony, 
bo nie takiego spodziewał się przyjęcia. Zamiast triumfalnie wbić 
amerykańską flagę w nie odkrytą dotąd ziemię, na widok zielonych 
stworzeń, spanikowany bierze nogi za pas. Czy uda mu się odzyskać 
przejęty przez władze planety statek i bezpiecznie wrócić na ziemię? 
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ZGADUJ   Z   JESSEM.  JAK  
MOŻEMY   ZROBI Ć   ŁÓDKĘ 
Dołącz do Jessa i jego przyjaciół w podróży dowiadywania się, 
odkrywania, jak zrobić łódkę, aby była ona łódką przeznaczoną na 
wyścigi, jak można samodzielnie ogrzać się lub schłodzić, co można 
zrobić ze śmieciami, dlaczego pająki tkają sieci oraz wiele innych… 
Odcinki: 1. Jak możemy zrobić łódkę? 2. Jak możemy się ogrzać? 3. Co 
się stało z gąsienicą? 4. Kiedy kolorowe paski pojawiają się ponownie? 
5. Kogo słyszałem w kolorowej kłodzie? 6. Co zrobimy ze śmieciami 
Mimi? 
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TRUSKAWKOWE  CIASTKO  -  
ZNIKAJ ĄCE   FIOŁKI 
ZNIKAJĄCE FIOŁKI 
Wkrótce odbędzie się Festiwal Kwiatów. Pan Jagódka ma piękne róże, 
ale fiołki Cytrynki są najpiękniejsze. Pan Jagódko twierdzi, że trudno 
będzie z nią wygrać. Cytrynka tym bardziej pielęgnuje swoje kwiaty i 
utula je do snu. Rano okazuje się, że jeden z fiołków zniknął. Później 
znikają kolejne, a następnie giną kwiaty wszystkich! Na płycie również:  
NIESFORNY TADZIO, POMOCNE SKRZATY 

1057 BAKUGAN.  MŁODZI  WOJOWNICY  



 

4.  NOWA  VESTROIA   
OBROŃCY VESTROJI, ŁĄCZCIE SIĘ! Gdy Vestalianie najeżdżali 
Nową Vestroję nie spodziewali się aż takiego oporu. Żarty się skończyły! 
Zaczęła się prawdziwa walka... Rebelianci Bakugan zbierają siły do 
ostatecznego starcia! Tym razem nic ich nie powstrzyma! Bakugan 
bitwa! Kolejne 6 odcinków serii Bakugan Młodzi Wojownicy: Nowa 
Vestroia, w których Dan, Marucho i inni bohaterowie wraz ze swoimi 
Bakuganami próbują uratować Vestroję przed zagładą! Kolejna część (6 
odcinków) serialu emitowanego na antenie Cartoon Network 
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WIELKA  PRZYGODA   NIEZDARKA  
(TROSKLIWE   MISIE)   
Magiczna przygoda przepełniona świetną zabawą! Niezdarek to jedyny 
Troskliwy Miś, który nie posiada swojego symbolu na brzuszku. Zyskał 
on swoje miano, ponieważ zawsze coś psuje. Dzisiaj Wesołek z 
Gderkiem budują Krainę Zabawy dla Troskliwych Misi. Niestety 
Niezdarek, jak zwykle przez przypadek, niszczy cały Lunapark. 
Obserwuje to Złośnik, który chce wykraść symbole wszystkich misi i 
zawładnąć całą krainą Troszcz Się Bardzo. Podstępem wykorzystuje 
zasmuconego Niezdarka... 
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SKUTER   PRZYBYWA  NA  
RATUNEK  (BOB   BUDOWNICZY)   
W Dolinie Słoneczników odbędzie się zimowa zabawa, do której 
wszyscy starannie przygotowują się. Bob buduje salę koncertową i 
wystawienniczą, a jego rodzice mają przywieźć z gór wielką 
niespodziankę. Zaczyna już padać pierwszy śnieg. Dodatkowe odcinki: 
Skuter i buda dla Reksia, Ważne zadanie dla Benia, Supermechanik 
Strach 
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PIĘKNA  I  BESTIA.  
ZACZAROWANY  ŚWIAT  BELLI   
Wydaje ci się, że historia Pięknej i Bestii skończyła się wraz z 
odwróceniem złego czaru? Otóż nie! Przygoda rozpoczyna się na nowo! 
Przeżyj magiczną przygodę wraz z jedną z najbardziej sympatycznych 
bohaterek Disneya i jej zaczarowanymi przyjaciółmi! Obejrzyj dalsze 
losy uwielbianego przez widzów na całym świecie i nagrodzonego 
dwoma Oscarami arcydzieła "Piękna i Bestia".  
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PIĘKNA  I   BESTIA   
Razem z Bellą przestąp próg ponurego zamku i poznaj księcia 
zamienionego w potworną bestią oraz jego zaczarowaną służbę. Szybko 
przekonasz się, że prawdziwe piękno tkwi we wnętrzu człowieka... 
Dzięki cyfrowej renowacji oraz nowym, fascynującym materiałom 
dodatkowym ten dwupłytowy zestaw DVD pozwoli ci przeżyć 
prawdziwie magiczną przygodę, a wspaniała muzyka, olśniewająca 
animacja i cudowne postacie rzucą na ciebie czar jak nigdy wcześniej! 
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TOY   STORY  3   
Przed nimi nowe przygody i nowi znajomi - niektórzy pluszowi, 
niektórzy plastikowi - a wśród nich Barbie, Ken, jeż z aktorskim 
zacięciem - Baron von Cicho i pachnący truskawkami Miś Tuliś. Andy 
wybiera się na studia. Chudy, Buzz, Jessie i pozostałe zabawki z 
niepokojem myślą o swojej przyszłości. W wyniku nieporozumienia 
trafiają do przedszkola "Słoneczko", gdzie poznają wiele nowych 
zabawek i rozpoczynają nową przygodę… 

1070 GWIEZDNE  WOJNY.  WOJNY  



 

KLONÓW,  SEZON  1,  CZ.1 
Pięć epizodów z rewelacyjnej, animowanej serii telewizyjnej wyrusza na 
podbój wszechświata! W pierwszym epizodzie przerażająca zabójczyni 
na usługach hrabiego Dooku, Asajj Ventress, rzuca wyzwanie mistrzowi 
Yoda, który wraz z trzema klonami będzie musiał udowodnić potęgę 
Jedi, stając do walki z całą armią droidów. W epizodach 2-4 ogromny 
statek wojenny Separatystów Malevolence sieje zniszczenie w 
Republice. Wyrusz do odległej galaktyki i przeżyj nowe przygody 
przepełnione akcją i humorem! 
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GWIEZDNE  W OJNY.  WOJNY  
KLONÓW,  SEZON  1,  CZ.2   
KOLEJNE EPIZODY 6-10 FANTASTYCZNEJ TELEWIZYJNEJ 
SERII! Podążaj za przygodą w drugiej części pierwszego sezonu serii 
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. W odcinkach 6 i 7, podczas zaciętej 
bitwy kosmicznej znika R2-D2. Anakin i Ahsoka muszą go odnaleźć 
zanim Separatyści odkryją militarne sekrety zamknięte w jego pamięci.  
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GWIEZDNE  WOJNY.  WOJNY  
KLONÓW,  SEZON  1,  CZ.3 
KOLEJNE ODCINKI 11-16 FANTASTYCZNEJ TELEWIZYJNEJ 
SERII! Siły Mocy nigdy jeszcze nie były tak potężne! Zobacz trzecią 
część pierwszego sezonu telewizyjnej serii Gwiezdne Wojny: Wojny 
Klonów, która zawiera odcinki od 11 do 16. W odcinkach 11 i 12 Anakin 
Skywalker i Obi-Wan Kenobi próbują porwać Hrabiego Dooku, ale cała 
trójka zostaje uwięziona przez piratów.  
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GWIEZDNE  WOJNY.  WOJNY  
KLONÓW,  SEZON  1,  CZ.4   
Zobacz zapierającą dech w piersiach finałową, czwartą część 
przebojowego pierwszego sezonu serii Gwiezdne Wojny: Wojny 
Klonów. Zawiera ona odcinki od 17 do 22, których nie możesz 
przegapić! W odcinku 17 i 18, Padmé i Jar Jar Binks próbują odnaleźć 
bio laboratorium Separatystów w nadziei, że uda im się powstrzymać 
rozprzestrzenianie śmiertelnego Wirusa Błękitnego Cienia.  
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13 DUCHÓW  (SCOOBY-DOO!)   
Najbardziej UPIORNE śledztwa Scooby-Doo! Tym razem super 
detektywi Daphne, Kudłaty i Scooby-Doo muszą zająć się sprawą 
najstraszniejszych straszydeł, a dokładniej ścisłej 13 najbardziej podłych 
duchów świata! Niegdyś zamknięta na wieczność w zaklętym Kufrze 
Duchów, teraz cała 13 jest na wolności i sieje spustoszenie w świecie! 2-
płytowe wydanie! 
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DISCO  ROBACZKI   
Roztańczone i rozśpiewane robaczki obdarzone ludzkimi cechami z 
pewnością przypadną do gustu zarówno młodszej, jak i starszej widowni. 
Rodziców rozbawi inteligentny, pełen ironii humor znany z serii o 
Shreku oraz genialne wykorzystanie największych przebojów disco. 
Dzieci pokochają pełzających bohaterów za wyjątkowo zabawne 
przygody. Obok komicznych i trzymających w napięciu perypetii 
sympatycznych bohaterów, nieocenionym walorem tego filmu jest 
muzyka. Widzowie usłyszą hity lat 80., takie jak „Disco Inferno”, 
„YMCA”, „I Will Survive”  w całkowicie nowych, współczesnych 
wykonaniach. 

1080 PODNIEBNA  POCZTA   KIKI   



 

Jak nakazuje tradycja, kiedy czarownica osiąga wiek 13 lat, musi opuścić 
rodzinny dom i zamieszkać w obcym mieście, które nie posiada własnej 
czarownicy. Kiki wsiada więc na miotłę i wraz z Jiji - gadającym kotem 
o sarkastycznym poczuciu humoru - wyrusza w nieznane. Początki nie są 
łatwe. Osiedla się w miejscu, gdzie nikogo nie zna i zdana jest wyłącznie 
na siebie. Z czasem jednak wszystko zdaje się powoli układać. Kiki 
zdobywa zaufanie i życzliwość mieszkańców miasta, a szczególną 
sympatią darzy ja pewien chłopiec... Na życie nasza mała czarownica 
zarabia doręczając ekspresowo przesyłki (oczywiście przy użyciu 
miotły). Niestety w pewnym momencie kończy się dobra passa - Kiki 
traci swoje magiczne zdolności... 
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SZEPT   SERCA   
Czternastoletnia Shizuku jest pasjonatką książek. Nie tylko uwielbia je 
czytać, ale także marzy o tym, że kiedyś sama będzie je pisać. Wakacje 
spędza na lekturze książek z miejscowej biblioteki i na tworzeniu 
japońskich tekstów do znanych anglojęzycznych piosenek. Po jakimś 
czasie z zaskoczeniem odkrywa, że wszystkie książki, jakie wpadły w jej 
ręce, były wcześniej wypożyczone przez jednego i tego samego 
czytelnika... Pewnego dnia Shizuku, podążając śladami tajemniczego 
kota, trafia do antykwariatu, gdzie poznaje chłopca o imieniu Seiji. Pasją 
Seiji są skrzypce; pragnie on zostać ludwisarzem i, aby zrealizować to 
marzenie, gotów jest nawet na przeprowadzkę do Włoch.  
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SZOPY   W   NATARCIU   
Piękny, usytuowany na wzgórzu las zamieszkany jest przez dość pokaźną 
społeczność szopów. Pomijając drobne sąsiedzkie waśnie, wiodą one 
życie spokojne i beztroskie - aż do chwili, kiedy w okolicy rozlega się 
warkot koparek i buldożerów. Okazuje się, że ludzie chcą zrównać las z 
ziemią i na tym miejscu wybudować osiedle mieszkaniowe. Szopy nie 
mogą do tego dopuścić. Postanawiają zastosować sabotaż: dzięki 
umiejętności transformacji, która umożliwia wcielenie się w dowolną 
postać, będą wszelkimi możliwymi sposobami utrudniać postęp prac 
budowlanych... 
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LAPUTA   PODNIEBNY  ZAMEK   
Chihiro jest dość kapryśną dziesięcioletnią dziewczynką. Razem z 
rodzicami przeprowadza się do innego miasta. W pewnym momencie 
gubią drogę i docierają do dziwnego opustoszałego domu, gdzie czeka na 
nich stół uginający się od smakowitych dań. Rodzice bez zastanowienia 
przystępują do jedzenia. Po kilku chwilach na oczach córki zamieniają 
się w świnie. Okazuje się, że zjedli pokarm przeznaczony dla bogów. 
Aby zdjąć z nich zaklęcie, Chihiro wyrusza do krainy bogów i podejmuje 
pracę u groźnej czarownicy Yubaby. 
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NAUSICAA   Z   DOLINY  WIATRU   
Tysiąc lat po Siedmiu Dniach Ognia, czyli wojnie zakończonej wielkim 
ekologicznym kataklizmem, Ziemia porośnięta jest toksyczną dżunglą, 
pełną ogromnych owadów-mutantów. Oddychanie bez maski tlenowej 
grozi śmiercią w ciągu kilku minut. Jedną z ostatnich zamieszkałych 
przez ludzi oaz jest królestwo zwane Doliną Wiatru. Wieje tam wiatr 
bogów, odpędzający trujące opary. Następczyni tronu, księżniczka 
Nausicaa, razem z mistrzem Yupą próbują zrozumieć mechanizmy, 
rządzące przyrodą i znaleźć sposób, który zapewni ludziom 
bezpieczeństwo. Delikatna równowaga zostaje zachwiana, gdy nieopodal 
rozbija się samolot przewożący potężną broń. Sąsiedzi Doliny Wiatru 
planują użyć jej, by zniszczyć owady i dżunglę, nieświadomi, że ściągną 
w ten sposób zgubę na resztę ludności. 

1090 WSZYSCY  KUMPLE  MIKOŁAJKA  



 

(MIKOŁAJEK  1) 
Pamiętacie historię jak Mikołajek kupował mamie kwiaty? Albo jak 
udawał, że jest chory? A pamiętacie wizytę u Ananiasza i eksperymenty 
w wannie? Albo jak Kleofas przyszedł do szkoły w okularach? 
Mikołajek przypomina jak można ciekawie spędzać wolny czas bez 
komputera: grając w piłkę, gry planszowe, kapsle, kulki, zbierając 
znaczki lub bawiąc się w Indian. Tu znajdziemy wszystko to, za co 
ceniliśmy przezabawną serię o małym łobuziaku: ponadczasowy humor, 
trafne spostrzeżenia i cięte riposty plus idealnie dopasowaną klimatem 
animację. Jedna z niewielu produkcji, którą z wypiekami na twarzy 
obejrzą dzieci, a z ogromnym sentymentem dorośli. 
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DZIEWCZYNY  KONTRA   
CHŁOPAKI  (MIKOŁAJEK  2) 
Pamiętacie historię jak Mikołajek kupował mamie kwiaty? Albo jak 
udawał, że jest chory? A pamiętacie wizytę u Ananiasza i eksperymenty 
w wannie? Albo jak Kleofas przyszedł do szkoły w okularach? 
Mikołajek przypomina jak można ciekawie spędzać wolny czas bez 
komputera: grając w piłkę, gry planszowe, kapsle, kulki, zbierając 
znaczki lub bawiąc się w Indian. Tu znajdziemy wszystko to, za co 
ceniliśmy przezabawną serię o małym łobuziaku: ponadczasowy humor, 
trafne spostrzeżenia i cięte riposty plus idealnie dopasowaną klimatem 
animację. Jedna z niewielu produkcji, którą z wypiekami na twarzy 
obejrzą dzieci, a z ogromnym sentymentem dorośli. 
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ZŁOMKA  BUJDY   NA    RESORACH   
Wybierz się w szaloną podróż, oglądając Złomka bujdy na resorach – 
wybuchową kolekcję odcinków specjalnych Aut ze Złomkiem, 
uwielbianym i dowcipnym holownikiem z Chłodnicy Górskiej w roli 
głównej. Mistrzowie animacji ze studia Pixar przygotowali dla ciebie 
zestaw dziewięciu zabawnych opowieści, dzięki którym weźmiesz udział 
w walkach byków, wyścigach samochodowych i koncertach rockowych, 
a nawet spotkasz UFO! Wśród materiałów zamieszczonych na płycie 
znajdziesz dodatkowo dwa zupełnie nowe odcinki – Złomek na tropie 
oraz Złomek w pełni. 
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DZWONECZEK  I  UCZYNNE  
WRÓŻKI   
Co zrobisz, gdy pewnego dnia zobaczysz wróżkę? Bądź świadkiem 
pierwszego spotkania Dzwoneczka z człowiekiem, choć wcale nie tym, o 
którym myślisz. Na długo przed poznaniem Wendy i Zaginionych 
Chłopców w filmie "Piotruś Pan", Dzwoneczek spotkała Lizzy, małą 
dziewczynkę, która wierzyła w krainę wróżek i moc magicznego pyłku. 
Podczas letniej wizyty wróżek na kwiecistych łąkach po raz pierwszy 
stykają się dwa różne światy. Dzwoneczek zostaje uwięziony przez 
samotną dziewczynkę, która bardzo potrzebuje kogoś do zabawy 
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JAK   WYTRESOWA Ć   SMOKA   
Producenci "Shreka", "Madagaskaru" i "Kung Fu Pandy" przedstawiają 
film na podstawie książki Cressidy Cowell "Jak wytresować smoka", 
której akcja rozgrywa się w świecie Wikingów i dzikich smoków. 
Bohaterem filmu jest nastoletni Wiking mieszkający na wyspie Berk, 
gdzie walki ze smokami są codziennością. Zbliża się właśnie czas 
inicjacji i jedyna szansa na udowodnienie plemieniu i ojcu swojej 
wartości. Kiedy jednak okazuje się, że zamiast wytresować smoka, 
nastolatek zaprzyjaźnia się z nim, cały jego świat staje na głowie. 

1099 SHREK   FOREVER    



 

Czym zajmują się ogry, kiedy już rozprawią się ze straszliwym smokiem, 
poślubią piękną królewnę i ocalą królestwo teścia? Shrek został 
pantoflarzem. Małorolni nie uciekają już przed nim z krzykiem. Dziś 
proszą, żeby podpisał im się na widłach. Tęskniąc za czasami, kiedy "żył 
jak na ogra przystało", Shrek nieopatrznie zawiera pakt z podstępnym 
Rumplesnickim i ląduje w rządzonej przez niego, spaczonej, 
alternatywnej wersji Zasiedmiogórogrodu. Tu na ogry się poluje, a Shrek 
i Fiona nigdy się nie spotkali. Czy Shrekowi uda się odwrócić zaklęcie, 
uratować przyjaciół i odzyskać ukochaną? 
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RYŚ   I   SPÓŁKA   
Kino widziało masę zwierzaków. Waleczne pandy, śpiewające 
wiewiórki, stepujące pingwiny, gotujące szczury, a także lwy, oposy, lisy 
i tygrysy. Ale dopiero teraz nadchodzi prawdziwa gwiazda animacji - 
RYŚ RYSZARD! Antonio Banderas przedstawia najśmieszniej 
narysiowany film wakacji, który jest jak hiszpańska piłka nożna - 
perfekcyjny technicznie i zaskakujący pomysłowością. Ryszard to 
sympatyczny ryś, prześladowany przez wyjątkowy niefart, który nigdy 
nie traci humoru dzięki oddanej grupie przyjaciół. W każdej opresji 
wspierają go: mistrz kamuflażu Leon Kameleon, dzielna koza Beata, 
specjalista od misji niemożliwych kret Krecik oraz odlotowa jastrzębica 
Olga. 
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RENIFER   NIKO   RATUJE   ŚWIĘTA   
Urocza opowieść o tym, jak reniferek uratował święta. Małego renifera 
Niko samotnie wychowała mama, ponieważ jego tata jest członkiem 
legendarnej Powietrznej Eskadry Świętego Mikołaja. Niko nigdy nie 
spotkał taty, ale bardzo go podziwia i chciałby w przyszłości być taki jak 
on. Marzy o tym, aby dostać się do ekipy najbardziej odlotowych 
reniferów - reniferów Świętego Mikołaja. Kiedy stado głodnych wilków, 
któremu przewodzi Czarny Wilk, napada na renifery, Niko postanawia 
zwrócić się o pomoc do taty. Aby go odnaleźć i pokrzyżować niecne 
plany wrogów, mały renifer razem z przyjaciółmi - wiewiórką Juliusem i 
łasicą Wilmą - wyrusza w długą i niebezpieczną podróż… 
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TAJEMNICA  ZAGINIONEGO   
KRÓLESTWA   
Królestwo Magicznego Wymiaru pogrążyło się w mroku. Ostatni potężni 
czarodzieje-wojownicy oddali życie w walce ze złem i przegrali. Teraz 
przyszłość krainy leży w rękach młodej dziewczyny o imieniu Bloom - 
wróżki Smoczego Płomienia. 
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ZAKOCHANY   WILCZEK 
Ucieczka przed rozjuszonym niedźwiedziem i kłującymi jeżozwierzami, 
podróże autostopem, zatrzymywanie ciężarówek, skoki nad przepaścią i 
do tego gęś grająca w golfa ze swym kaczym przyjacielem! To recepta 
na przygodę, która aż nadto wystarczy dwóm młodym wilczkom! Ona 
jest samicą z grupy Alfa – wysportowana, zdyscyplinowana i zwinna 
niczym Lara Croft! On pochodzi ze stada Omeg. Uwielbia żartować i 
wygłupiać się z kumplami, spędzać czas na lenistwie i zadawaniu się z 
grającymi w gry video wiewiórkami. Kiedy jednak pewnego dnia oba 
wilczki zostają porwane przez strażników rezerwatu, muszą nauczyć się 
przezwyciężyć dzielące je różnice charakteru. Mają przed sobą setki 
kilometrów, dziesiątki przygód i rodzące się nieśmiało uczucie. 
 
 

1109 ARTUR  I  MINIMKI  3:  DWA  



 

 

ŚWIATY   
Maltazarowi udaje się uwięzić Artura w krainie Minimków, a sam 
przedostaje się do świata ludzi. Dzięki operacji plastycznej może 
przybrać postać prawdziwego człowieka i podjąć próbę odnalezienia 
drogi 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 spożycie zawierającego magiczne moce miodu 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! 
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JAK  UKRA ŚĆ   KSIĘŻYC   
Film twórców „Epoki lodowcowej”. Gdzieś na przedmieściach, w 
szczęśliwym sąsiedztwie domków  z dobrze utrzymanymi ogródkami i 
śnieżno białymi płotkami,  stoi czarny dom z martwym trawnikiem!  To 
tu ukrywa się Gru, który wraz z armią swoich rezolutnych  żółtych 
Minionków planuje jak opanować świat! 
Posiadający artylerię gotową do walki w każdej chwili, uzbrojony w 
pomniejszające lasery i zamrażające pistolety, Gru przygotowuje się do 
pokonania każdego, kto stanie mu na drodze.  
Niespodziewane w jego życiu pojawiają się jednak trzy małe sierotki, 
które zrobią wszystko, aby uczynić z niego dobrego tatę. Krzyżuje to 
plany Gru  i zagraża jego reputacji super łotra, który miał przecież ukraść 
księżyc… Super zły? Wcale Nie! 
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ŻÓŁWIK  SAMMY  
 Urodzony na kalifornijskiej plaży żółw morski Sammy rozpoczyna 
wędrówkę w kierunku morza. Znajduje i traci miłość swojego życia, 
śliczną, nowonarodzoną żółwicę o imieniu Karola. W trakcie trudnej i 
pełnej przygód podróży przez oceany, którą muszą przebyć wszystkie 
żółwie, zanim powrócą na swą ojczystą plażę, Sammy wymyka się wielu 
niebezpieczeństwom, mając nadzieję na ponowne spotkanie Karoli. Wraz 
z najlepszym kumplem Jaśkiem widzi, jak źli ludzie krzywdzą planetę. 
Są jednak też i ludzie dobrzy, którzy ratują Sammy’ego. Nasz mały żółw 
walczy z piraniami, ucieka przed drapieżnym ptakiem i poszukuje 
tajemniczego, ukrytego przejścia. Pewnego dnia, przeżywszy wiele 
przygód, po pokonaniu licznych przeciwieństw losu, Sammy odnajduje 
Karolę.  Ona również nigdy o nim nie zapomniała. 
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BARBIE  I  SEKRET   WRÓŻEK    
Barbie powierza Ci sekret… 
Przygotuj się na Barbie i sekret wróżek, niesamowitą przygodę z 
Barbie™, w której odkrywa ona świat pełen wróżek żyjących dookoła 
nas! Wszystko zaczyna się od porwania Kena przez grupę wróżek do ich 
owianego tajemnicą magicznego świata. Wtedy właśnie dwie 
przyjaciółki Barbie, stylistki, odkrywają przed nią swój sekret… 
One również są wróżkami. Barbie i jej konkurentka – Raquella, wraz ze 
swoimi magicznymi koleżankami wyruszają w pełną emocji podróż, by 
sprowadzić Kena z powrotem. Aby im się to udało muszą trzymać się 
razem, a w trakcie wyprawy odkryją, że prawdziwa magia nie tkwi w 
świecie wróżek, tylko w potędze prawdziwej przyjaźni. 
 

1116 SAFARI  
Gdzieś w delcie wyschniętej, afrykańskiej rzeki Okavongo zwierzaki 



 

czekają na wodę. Billy – sprytna surykatka i Socrates - przyjazny lew i 
jednocześnie najlepszy przyjaciel Billy’ego zmęczeni czekaniem 
wyruszają w głąb lądu na poszukiwanie wody. Podczas pełnej 
niebezpiecznych przygód, wyprawy przez dziką Afrykę, Billy i Socrates 
spotykają zwierzęta z całego świata. Wygnane ze swych rodzinnych 
stron przez niszczycielskie działania człowieka, przybyły na Czarny Ląd 
w poszukiwaniu nowego domu. Wspólnie ruszają w drogę, by dokonać 
dramatycznego odkrycia: na rzece Okavongo ludzie zbudowali wielką 
tamę. Billy, Socrates i ich nowi przyjaciele postanawiają pokrzyżować 
plany ludzi i przywrócić rzece wodę.  
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POMYSŁOWE   CHŁOPAKI  
(MIKOŁAJEK  4) 
Mikołajek powraca z najnowszymi przygodami. Najnowsze odcinki 
rewelacyjnego Mikołajka  to kolejna porcja wyśmienitej zabawy.  
Tu znajdziemy wszystko to, za co ceniliśmy przezabawną książkową 
serię o małym łobuziaku: ponadczasowy humor, trafne spostrzeżenia i 
cięte riposty plus idealnie dopasowaną klimatem animację. Jedna z 
niewielu produkcji, którą z wypiekami na twarzy obejrzą dzieci, a z 
ogromnym sentymentem dorośli. 
Chcecie się przekonać co jeszcze wymyślą Mikołajek i paczka jego 
przyjaciół?  Na jakie pomysły wpadną w muzem lub redagując gazetkę? 
Komu nie spodoba się nowy zegarek Mikołajka? 
Szukaj również trzeciej części: Mikołajek ma kłopoty. 
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MIKOŁAJEK  MA  KŁOPOTY 
(MIKOŁAJEK  3) 
Mikołajek powraca z najnowszymi przygodami. Najnowsze części 
rewelacyjnego Mikołajka to kolejna porcja wyśmienitej zabawy.  
Tu znajdziemy wszystko to, za co ceniliśmy przezabawną książkową 
serię o małym łobuziaku: ponadczasowy humor, trafne spostrzeżenia i 
cięte riposty plus idealnie dopasowaną klimatem animację. Jedna z 
niewielu produkcji, którą z wypiekami na twarzy obejrzą dzieci, a z 
ogromnym sentymentem dorośli. 
Skąd się wzięły kłopoty Mikołajka? Jak pomogą mu je rozwiązać jego 
najlepsi kumple Alcest, Rufus Euzebiusz i Gotfryd? I dla kogo wizyta 
Babci okaże się kłopotliwa. Szukaj również czwartej części: Mikołajek - 
Pomysłowe chłopaki. 
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POLOWANIE   NA   DINOZAURA – 
STRAŻAK  SAM    
 
Norman z Sarą i James'em podążają za śladami dinozaura na plaży, które 
urywają się przy brzegu morza. Norman gdzieś przepadł, a z groty 
dobiega straszny ryk. James wbiega do środka, żeby sprawdzić czy to 
dinozaur. Nadchodzi przypływ i chłopcy są w niebezpieczeństwie. 
Jednak dzielny Strażak Sam zawsze jest w pobliżu i można liczyć, że w 
każdej chwili wraz z resztą załogi przybędzie z pomocą. 
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SCOOBY-DOO  EPOKA  
PANTOZAURA    



 

Nowy, pełnometrażowy film ze Scooby-Doo. Wypad za miasto zamienia 
się w prehistoryczny koszmar, kiedy Scooby-Doo i Brygada odkrywają 
przerażającego Pantozaura - legendarnego dinozaura, wskrzeszonego by 
strzec skarbów ukrytych w pustynnych jaskiniach! Odkryj zagadkę i 
pozwól Brygadzie Detektywów odkopać całą górę zabawy dla całej 
rodziny! 
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RANGO   
Przygotuj się na tango z RANGO, film "jedyny w swoim rodzaju" (Peter 
Travers, Rolling Stone), entuzjastycznie przyjęty tak przez widzów, jak i 
krytyków. Rango - szalony kameleon - zostaje rzucony w dzicz i trafia do 
ochrypniętego miasta, które desperacko potrzebuje bohatera. W wersji 
angielskiej głosu tytułowemu bohaterowi brawurowo użyczył Johnny 
Depp. 
 
Wyjątkowo świeży i oryginalny RANGO z fantastyczną, przykuwającą 
wzrok animacją jest "naprawdę wielką frajdą dla wszystkich" (Betsy 
Sharkey, Los Angeles Times). 
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BARBIE  I   AKADEMIA   
KSIĘŻNICZEK    
 
Akademia Księżniczek to prestiżowa uczelnia, którą od wieków 
kończyły damy dworu. Blair Willows wygrywa los na loterii 
pozwalający jej na naukę w niezwykłej Akademii. Dziewczyna jest 
zachwycona. Wkrótce na jaw wychodzi pewna tajemnica... 

1130 

 

RIO 
Poczuj rytm...usłysz brzmienie... i uwolnij swojego ducha! Twórcy Epoki 
Lodowcowej przedstawiają odlotową, animowaną komedię dla całej 
rodziny. Blu to egzotyczny ptak, który wierzy, że jest ostatnim 
przedstawicielem swojego gatunku. Jednak kiedy jego właściciel 
dowiaduje się o Jewel, samiczce tego samego gatunku, obaj wyruszają na 
spotkanie przygody życia. Mimo, że nigdy nie nauczył się latać, Blu 
zaprzyjaźnia się z grupą obytych, miejskich ptaków, które pomagają mu 
odnaleźć odwagę do rozpostarcia skrzydeł i podążenia za 
przeznaczeniem. 
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GNOMEO  I  JULIA 
 
W jarmarcznej scenerii różowych faflamingów, marmurowych fontann i 
plastikowych palemek spotykają się Gnomeo i Julia i zakochują się w 
sobie po czubki uszu, a raczej krasnalich czapek. Jednak na drodze ich 
uczucia staje odwieczny konflikt - wywodzą się z wrogich sobie 
domostw- Montekich i Kapuletów. Czy miłość pokona wszelkie 
przeszkody? 
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MIKOŁAJEK  CZ. 5 – NOWE  
PRZYGODY  MIKOŁAJKA    
“Nowe przygody Mikołajka” to kolejna dawka przezabawnych perypetii 



 

tego uroczego, aczkolwiek nieco niesfornego chłopca. Mikołajek nie 
bardzo lubi, gdy się go  do czegoś zmusza – za to bardzo lubi się bawić z 
kumplami w fajne gry i wymyślać coraz to nowe zabawy. Jak to bywa z 
małymi chłopcami często pakuje się w niezłe tarapaty, a potem  musi 
stanąć oko w oko z groźnym Rosołem czy niezadowolonymi rodzicami. 
Tak to już bywa w świecie małych chłopców...Uwaga: oprócz znanych z 
książek Sempe i Goscinnego historii,  poznamy zupełnie nowe nieznane 
do tej pory przygody Mikołajka! Jesteście ciekawi do czego może 
doprowadzić zabawa niewinnie wyglądającą latarką kieszonkową? Albo 
jak Mikołajek zamierza przynieść do szkoły …dinozaura? A może 
chcecie zobaczyć  jak można wykorzystać zestaw “Mały Magik” w 
kinie?  
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KUNG  FU  PANDA  2    
Spełniły się marzenia Po i jest on teraz Smoczym Wojownikiem. Wraz z 
przyjaciółmi, mistrzami kung fu, czyli Potężną Piątką: Tygrysicą, 
Żurawiem, Modliszką, Żmiją i Małpą, chroni Dolinę Spokoju. Ale nowe 
wspaniałe życie Po jest zagrożone. Oto straszliwy złoczyńca planuje 
wykorzystać pewną sekretną broń, by podbić Chiny i zniszczyć kung fu. 
Po i Potężna Piątka muszą wyruszyć w podróż przez kraj, aby stawić 
czoła zagrożeniu i zniszczyć zło. Ale jak Po pokona broń, zdolną 
pokonać kung fu? Musi spojrzeć wstecz i odkryć tajemnicę swego 
pochodzenia. Tylko wtedy będzie umiał uwolnić siłę, której tak bardzo 
potrzebuje do zwycięstwa. 
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BARBIE  IDEALNE  ŚWIĘTA 
   Świąteczna opowieść pełna wesołej zabawy i muzyki. 
 
Przyłącz się do Barbie™ i jej sióstr, Skipper™, Stacie™ i Chelsea™  i 
zobacz jak ich  świąteczne plany niespodziewanie zamieniają się w 
przygodę. Wszystko zaczyna się w momencie, gdy samolot, którym lecą 
do Nowego Jorku na wymarzone święta musi zmienić kierunek z 
powodu burzy śnieżnej i ląduje w nieznanym  miejscu. Dziewczyny  
zatrzymują się w dziwnej gospodzie w małym miasteczku Tannebaum, 
gdzie odkrywają nowych przyjaciół i przeżywają magiczne przygody. 
Aby podziękować wszystkim za gorące przyjęcie, dziewczyny 
wykorzystują swój talent muzyczny i organizują koncert dla całego 
miasteczka. Barbie™ i jej siostry uświadamiają sobie, że to co czyni 
święta idealnymi, to radość spędzania czasu w gronie najbliższych. 
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BRUNO  BRUM  BRUM  - 
KROPKA  I  INNE  HISTORIE 
Kropka  - Posłaniec Mo przynosi wiadomość od Doti. Coś złego dzieje 
się z autobusem - cały czas się kręci i nie chce pokazać swojej twarzy. 
Co jest powodem takiego zachowania? Brudne okna - Astronauta Al 
podczas lotu wychylił się, żeby umyć brudne okna i wypadł. Statek 
kosmiczny znika w chmurach. Jak go teraz złapać? Gambo rozrabiaka - 
Bruno słyszy super melodię. Idzie sprawdzić, skąd ona dochodzi. To 
Gambo bawi się dzwonkami alarmowymi. Niestety dzwonki spadają i 
Gambo je odkłada, ale czy w odpowiednie miejsca? Wiadomość dla 
motoru - Przy śniadaniu dzwonek alarmuje w sprawie motoru. Ekipa 
pędzi do Mo. Okazuje się, że motor dokazuje i nie chce rozwozić paczek. 
Co się z nim dzieje? 

1139 BRUNO  BRUM  BRUM  -   
LATAWIEC  I  INNE  HISTORIE 
Lunatycy - W nocy przyjeżdża do Bruna autobus bez kierowcy i jakoś 



 
 

dziwnie warczy. Nagle odjeżdża! Według poradnika autobus lunatykuje. 
Nie wolno go jednak obudzić, żeby nie zrobił sobie krzywdy. Ekipa 
wyrusza w pogoń za autobusem. Ratunek dla Gambo - Samolot pilota 
Pete ma czkawkę. Trzeba dać mu pić. Przez przypadek dostaje on sok z 
owocowych bąbelków, który sprawia, że wiruje. Samolot odlatuje razem 
z pieskiem Gambo w środku. Jak ściągnąć ich z powietrza? Panika na 
morzu - Bruno odkrywa, dlaczego silnik łodzi przestał działać. Była tam 
szczęśliwa kaczuszka Rybaka Fina. Chyba specjalnie ją tam wrzucił, bo 
boi się pływać... Fin postanawia udowodnić, że morze nie jest mu 
straszne, ale nagle na niebie pojawia się burzowa chmura...  
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WINX  CLUB  -   ŁOWCY  
CZARODZIEJEK 
Łowcy Czarodziejek  
W szkole Alfeii Club Winx mierzy się z tajemniczymi czarownikami i 
ponosi miażdżącą porażkę. Dla Winx zaczyna się kolejna przygoda, która 
zaprowadzi ich do nowych mocy i tajemnic. Dziewczyny odkryją 
ziemskie sekrety i tragiczną pradawną historię świata ludzi i zaginionych 
czarodziejek. Drzewo Życia Czarownicy z Czarnego Kręgu przed 
wiekami uwięzili wszystkie ziemskie czarodziejki w swoim ciemnym 
wymiarze. Ich polowanie trwa nadal, ponieważ w Gardenii urodziła się 
nowa czarodziejka- ostatnia nadzieja dla świata bez magii. Bloom wraca 
do rodzinnego miasta, żeby ocalić dziewczynę przed czarownikami.  
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WINX  CLUB  -   POKOCHAJ  
PLUSZAKA 
Pokochaj pluszaka  
Winx zamieszkały w Gardenii. Ich pluszakowy interes kwitnie. Sky i 
Specjaliści pojawiają się w samą porę, by chronić Czarodziejki przed 
Czarownikami z Czarnego Kręgu, ale Bloom i reszta nie wyglądają na 
zbyt zadowolone. Co będzie z Winx i ich chłopakami? Prezent Mitzi  
Sky, Specjaliści i Nabu przybyli do Gardenii, żeby chronić swoje 
dziewczyny, ale ponieważ Winx nie prosiły o pomoc, ich zaufanie 
zostało wystawione na próbę. Żeby pozbyć się Klubu Winx, Ogrom 
przeobraził pluszaki w żarłoczne potwory. Tymczasem dziewczyny są 
coraz bliżej znalezienia ostatniej czarodziejki Ziemi.  
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HORSELAND  -  PRAWDZIWI  
PRZYJACIELE 
FAŁSZYWY ALARM 
TEMAT: Jeżeli nie mówisz prawdy, nikt nie uwierzy, kiedy to zrobisz. 
W swojej frustracji z Chloe i Zoey, Alma zyskuje reputację "płaczącego 
wilka", na którą zasługuje tylko częściowo. Kiedy rzeczywiście widzi 
wilka podczas przejażdżki szlakiem, nikt jej nie wierzy. Powraca zatem 
po dowody, że mówiła prawdę i... zostaje uwięziona przez wilka! 
POŻAR TEMAT: Przyjęcie odpowiedzialności za swoje czyny. 
Chloe i Zoey uchylają się od obowiązków na wycieczce kempingowej. 
Nie uzupełniają dzbanków wodą, a także nie upewniają się, czy ognisko 
płonie, czego wynikiem jest pożar lasu, który stawia wszystkich w 
niebezpieczeństwie..., a przede wszystkim je same, ponieważ gdy dzieci 
uciekają do jeziora, okazuje się, że siostry nie potrafią pływać! 
 
 

1143 12   DNI   BOŻEGO  NARODZENIA 
Wyobrażacie sobie 12 Dni Bożego Narodzenia? Wszystko zaczęło się od 



 

Sir Carolboomera, który chcąc zdobyć serce melancholijnej i nieugiętej 
księżniczki Silverbelle, nakazał wykraść listę jej gwiazdkowych życzeń. 
Jednak zamiast listy giermek zdobył rozwiązania królewskiej krzyżówki: 
Przepiórka na gruszy? Trzy francuskie kury? Jedenaście tańczących 
dam? Szykują się najbardziej oburzające Święta Bożego Narodzenia 
gdyż Hollyberry ma przez 12 kolejnych dni świątecznych dostarczać 
księżniczce szalone prezenty, każdego dnia inny z listy! Dzięki 
wspaniale zróżnicowanym stylom muzycznym 12 dni Bożego 
Narodzenia to przezabawny film, który wypełni świąteczną radością 
Twoją rodzinę przez cały rok! 
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OPOWIEŚĆ   WIGILIJNA 
Świętuj ducha Bożego Narodzenia w tej pięknie animowanej wersji 
klasycznej opowieści Charlesa Dickensa! 
 
Nieśmiertelna historia Ebenezera Scrooge'a - najbrzydszego człowieka w 
Londynie, którego serce poznaje prawdziwe znaczenie świąt Bożego 
Narodzenia, jest jedną z najbardziej lubianych opowieści świątecznych 
wszechczasów. A ten wspaniały film dla dzieci budzi wszystkie 
niezapomniane postaci Dickensa do życia w animacji. 
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DINOPOCIĄG - DOLINA 
STYGIMOLOCHÓW  
Poznajcie fascynujący świat Dinozaurów 
Przenieście się do prehistorycznego świata rozmaitych dinozaurów. Pan 
Troodon, kierowca Dinopociągu, zabierze Was w niezapomnianą podróż 
w czasie i przestrzeni po świecie pełnym dżungli, bagien, oceanów i 
aktywnych wulkanów. Zobaczcie niesamowite prehistoryczne podwodne 
zwierzęta oraz całą erę mezozoiczną dzięki magicznemu tunelowi 
czasowemu! 
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RAJDEK  MAŁA  WY ŚCIGÓWKA – 
LUZIK  WKRACZA  DO  AKCJI 
LUZIK WKRACZA DO AKCJI - Dzisiaj na Srebrnym Torze odbywają 
się wyścigi i każde auto musi pojechać jak najszybciej potrafi. Zdarzają 
się jednak wypadki. Luzik wszystkim obiecuje pomoc, ale w końcu nie 
daje rady... KRZYCHU UCZY SIĘ LATAĆ - Krzychu marzy o lataniu, 
więc Rajdek prosi o pomoc Śmigło. Helikopter przekazuje mu ważne 
informacje, jak go obsługiwać, po czym wylatują. Jednak 
podekscytowany Krzychu traci panowanie nad maszyną. Czy uda mu się 
wylądować? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1147 TOMEK  I  PRZYJACIELE  -  
PRZYGODA  NA  WYSPIE  MGIEŁ 



 

Lokomotywy mają zbudować nowe Centrum Poszukiwawczo-
Ratunkowe. Kiedy Tomek pomaga przyjacielowi w potrzebie, zostaje 
nagrodzony ekscytującą wycieczką na kontynent. Po drodze gubi się na 
morzu i odnajduje się dopiero na tajemniczej Wyspie Mgieł, na której 
poznaje nowych przyjaciół: Szasta, Prasta i Ferdynanda. Odkrywają 
razem sekretne kryjówki oraz próbują pomóc Tomkowi w powrocie do 
domu. Czy grupa poszukiwawcza Grubego Zawiadowcy kiedykolwiek 
odnajdzie Tomka? Dowiedz się sam w tym pełnym przygód filmie! 
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TRUSKAWKOWE  CIASTKO  -  
WIELKI  ZIMOWY  BAL 
Świętuj zimę wraz z Truskawkowym Ciastkiem i jej przyjaciółkami 
podczas Wielkiego Zimowego Balu. To wspaniały, wypełniony zabawą 
czas, ponieważ dziewczynki wymieniają się prezentami, rozwiązują 
tajemnicę pustego drzewa oraz ustalają, jak wydrążyć najpiękniejszy 
lampion wszechczasów. Podobnie jak Truskawka mówi, "Cała 
Społeczność zbierze się i pomoże sobie w ciężkie zimowe dni, 
przyjaciele wesprą przyjaciół i właśnie na tym polega to święto." 
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HORSELAND  -  ZNOWU  W  SIODLE 
1. NIE OCENIAJ DZIEWCZYNY PO LIMUZYNIE 
Temat: Nie oceniaj ludzi po wyglądzie. 
Dzieci przypominają sobie pierwszy dzień, kiedy Sarah przyjechała do 
Horselandu. Wszyscy ją posądzili, że będzie taką snobką jak Chloe i 
Zoey oraz tak zła jak one były. 2. RAZ NA KONIU, RAZ POD 
KONIEM Temat: Ponoś odpowiedzialność za swoje czyny. 
Po ominięciu kilku ćwiczeń przez Almę, jej bieg przynosi 
rozczarowujące wyniki w skokach przez płotki. Ma problem z 
poniesieniem odpowiedzialności za swoje błędy, a także próbuje zrzucić 
z siebie winę za słabe przedstawienie. Kiedy Chloe wygrywa konkurs z 
doskonałym wynikiem, Alma w końcu zdaje sobie sprawę, że nie ma 
nikogo, kogo można by winić poza nią samą. 
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AUTA  2 
Nierozłączni przyjaciele - samochód wyścigowy Zygzak McQueen oraz 
jego niezrównany towarzysz, ciężarówka holownicza imieniem Złomek - 
wyruszają za granicę, aby wziąć udział w prestiżowym wyścigu, którego 
celem jest wyłonienie najszybszego auta na świecie! Ale droga do 
zdobycia mistrzowskiego tytułu będzie bardzo wyboista! Łatwo jest 
zboczyć z trasy, gdy wokół czyha tyle przeszkód i niespodzianek, a do 
tego Złomek wplątuje się w międzynarodową intrygę szpiegowską! 
Wciśnij gaz do dechy i przeżyj kolejną niesamowitą przygodę z 
ulubionymi bohaterami, oglądając "Auta 2", zwariowaną komedię, która 
gwarantuje humor i zabawę na najwyższych obrotach! Na płycie 
znajdziesz również zupełnie nową krótkometrażówkę "Powietrzny 
Złomek". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1156 SCOOBY-DOO  I   BRYGADA  



 

DETEKTYWÓW  CZ.4 
Już 4. część pierwszego sezonu hitowego serialu znanego z anteny 
Cartoon Network! Tym razem nasze ciekawskie dzieciaki w 7 szalonych 
odcinkach są na tropie miasteczkowych potworów, tajemniczych 
upiorów, hulaszczych rowerzystów. Nikt by się nie spodziewał - lecz za 
rogiem czają się jeszcze bardziej zawikłane zagadki! Przyłącz się do 
Scooby-Doo i Brygady i odrywaj kolejne strasznie fajne tajemnice! 
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MNIAM ! 
Smakowite opowieści żółwicy Magdy, zachwalającej specjały kuchni 
"nadwodnego" świata, sprawiły, że dwa rekiny - Szczena (PIOTR 
FRONCZEWSKI) i mały Olo (MARCIN HYCNAR) - poczuły smaka na 
kurczaka. Płetwiaści koneserzy drobiu rozpoczynają łowy na lądzie i 
sieją postrach w nadmorskich kurnikach, korzystajac z rybokopa - 
machiny kroczącej skonstruowanej przez łebskiego głowonoga Doktora 
Mackensteina (JERZY KRYSZAK). Jednak pierzaści kandydaci na 
prowiant nie pozostają dłużni i przygotowują płetwiastym kilka 
jajcarskich niespodzianek. Bo nie ma nic gorszego, niż wkurzona kura! 
Kiedy wielokrotna miss kurnika Kokosza Nell znajdzie się w zasięgu 
paszczy żarłocznego Szczeny, do kontrataku ruszą zaprawieni w walkach 
kogutów mistrzowie kurate Kurczak Norris, Kurambo i Kukurychu. 
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ZHU ZHU PETS:  WIELKA 
PRZYGODA   CHOMIKÓW  
Niezwykle sympatyczna opowieść o czwórce pełnych życia nastolatków 
(którzy okazują się być chomikami) wyruszających w podróż w 
poszukiwaniu Pałacu Zhu, gdzie mają nadzieję spełnić swoje marzenia. 
Przyłącz się do przebojowej Pipsqueak, która w niezwykłych 
okolicznościach trafia na drugą stronę Zhuniverse. Wyrusza w podróż, 
podczas której zaprzyjaźnia się z Chunkiem, Num Numsem oraz Panem 
Squigglesem, i razem udaje im się dotrzeć do Pałacu Zhu, gdzie 
odkrywają że to dopiero początek ich niezapomnianej przygody. Na ich 
drodze staje złośliwa i przypominająca gada kreatura, Mezhula, która 
zrobi wszystko aby zrujnować ich marzenia. Na szczęście nasi 
bohaterowie Zhu ratują się z opresji wspierając się i działając razem! 
Wtedy właśnie Pipsqueak uświadamia sobie, że już wcześniej miała 
wszystko na czym jej zależy i za wszelką cenę postanawia odnaleźć 
drogę do domu. 
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BARWY   KLUBOWE  (TOMEK  I  
PRZYJACIELE)   
Tomek i barwy klubowe - W dniu dzisiejszym ma odbyć się ważny mecz 
piłkarski. Ta lokomotywa, która pierwsza skończy pracę zawiezie 
drużynę Wyspy Sodor na mecz. Tomek zapragnął, żeby to zadanie 
przypadło właśnie jemu. Szybko skończył pracę i był pewien, że będzie 
pierwszy. Jednak na miejscu okazało się, że jest tam już Kuba, 
ozdobiony w chorągiewki. Tomek postanowił znaleźć jakiś sposób, aby 
Kuba zmienił zdanie. Pozostałe odcinki: Damian gubi dzwon,  Wolne 
popołudnie Tobika,  Kłopotliwe drzewko Tomka, Jak dobrze być 
Gabrysiem, Emilka i specjalne wagony  

 
 
 
 

1165 MIKOŁAJEK  CZ. 6 – W   SZKOLE  



 

NIE  MA  NUDY !    
"W szkole nie ma nudy!" to kolejna dawka przezabawnych perypetii tego 
uroczego, aczkolwiek nieco niesfornego chłopca. Mikołajek nie bardzo 
lubi, gdy się go do czegoś zmusza - za to bardzo lubi się bawić z 
kumplami w fajne gry i wymyślać coraz to nowe zabawy. Jak to bywa z 
małymi chłopcami często pakuje się w niezłe tarapaty, a potem musi 
stanąć oko w oko z groźnym Rosołem czy niezadowolonymi rodzicami. 
Dlaczego czasami branie przykładu z Ananiasza, najlepszego ucznia w 
klasie i pupilka pani może mieć zgubne skutki. Jak Mikołajek i Alcest, 
który jest gruby i bardzo lubi jeść, poradzą sobie z ... robieniem 
naleśników podczas nieobecności rodziców. I dlaczego mama tak bardzo 
upiera się, że Mikołajek nie powinien mieć psa, chociaż taki pies byłby 
świetny do obrony przed bandytami... 
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LATAJ ĄCA   MASZYNA  
 Twórcy nagrodzonego Oscarem filmu "Piotruś i wilk" przedstawiają 
imponujący rozmachem i nowatorstwem animacji oraz efektów 
specjalnych przygodowy film dla całej rodziny.  
Mali bohaterowie, Ania i Chip Chip podczas szalonej podróży po 
Europie, podążają śladami najsłynniejszego polskiego kompozytora. 
Międzynarodowa koprodukcja zrealizowana w 200. rocznicę urodzin 
Fryderyka Chopina to fantastyczny dowód na to, że jego muzyka może 
podbić serca widza każdym wieku. Film opowiada historię Ani, której 
ukochany tata wyjeżdża do Londynu. Dziewczynka zostaje w Warszawie 
i bardzo za nim tęskni. Wśród sterty rupieci na podwórku odnajduje stary 
fortepian, który - zamienia się w... latającą maszynę. Ania wraz ze swym 
kuzynem Chip-Chipem poszybują nad dachami miasta by odnaleźć ojca. 
Czy wizyta w najpiękniejszych miastach Europy, które niegdyś 
odwiedził Chopin, i niezwykłe przygody, jakie dzieci przeżyją w trakcie 
podniebnej podróży, przybliżą Anię do spotkania z wytęsknionym tatą? 
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BARBIE  I  PODWODNA  
TAJEMNICA  2  
Powróć do zabawy i surfuj razem z Barbie w filmie "Barbie i podwodna 
tajemnica 2" 
Życie Merliah Summers, mistrzyni surfingu, zmienia się nieoczekiwanie, 
gdy dowiaduje się, że nie jest zwyczajną nastolatką, lecz baśniową 
syrenką. Od tego momentu nic już nie jest takie jak dawniej... 
W tej opowieści, będącej kontynuacją przygód Merliah, wzbudza ona 
sensację, gdy udaje się do Australii na finały zawodów surfingowych. 
Wygrana w Mistrzostwach jest dla niej szansą na pokonanie swojej 
największej rywalki, Kylie. Jednak w tym samym czasie podstępna 
ciotka Eris ucieka ze swego basenu mając plan przejęcia tronu 
podwodnej krainy, zwanej Oceanią. Merliah i jej morskie przyjaciółki 
wyruszają więc w głębiny, aby ją powstrzymać. 
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PRZYGODA   W   PARYŻU   
Pełna humoru, szalona przygoda rozgrywająca się w niepowtarzalnym 
klimacie jednego z najpiękniejszych miast świata. Film reżysera hitu 
"Rybki z ferajny". 
Paryż, rok 1910. Mieszkańcy miasta z niepokojem słuchają doniesień o 
potworze, który grasuje w okolicy. Jest gigantyczny i - zdaniem policji 
oraz pewnego ambitnego polityka - śmiertelnie niebezpieczny. 
Odpowiedzialnym za wywołanie kryzysowej sytuacji jest Raoul - za dnia 
posłaniec, a w nocy naukowiec-amator. To on stworzył monstrum. Teraz 
chce naprawić swój błąd. Razem z nieśmiałą operatorką kinową Emily 
oraz znerwicowaną małpą o imieniu Charlie Raul zaczyna pościg za 
potworem. Trop prowadzi do kabaretu "Rajski ptak", gdzie występuje 
piękna młoda piosenkarka Lucille. Okazuje się, że dziewczyna ostatnio 



zakumplowała się z pewnym ogromnym i dziwnie wyglądającym 
gitarzystą... 
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SCOOBY-DOO  I  BRYGADA  
DETEKTYWÓW  CZ.5 
Już ostatnia część pierwszego sezonu hitowego serialu znanego z anteny 
Cartoon Network! Aż 7 odcinków. Scooby-Doo i Brygada rozwiązują 
kolejne straaasznie fajne zagadki w Kryształowym zdroju. Dołącz do 
nich! 
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13  STRASZNYCH   OPOWIEŚCI – 
SCOOBY-DOO! 
Nikt nie ma takich wakacji jak Scooby-Doo i Drużyna Detektywów! 
Tym razem przyjaciele wybiorą się w zakręconą podróż dookoła świata! 
13 przyprawiających o ciarki opowieści na dwóch płytach DVD to 
godziny rozrywki dla całej rodziny. Możemy się założyć, że i tym razem 
Brygada Detektywów rozwikła wszystkie napotkane zagadki. Rzecz 
jasna , nie obędzie się bez licznych okrzyków "kurczę!" , wielu szaleństw 
i smakołyków ze wszystkich stron świata - ktoś ma ochotę na krzywą 
wieżę w Pizzie? 
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PRZYGODY  TINTINA   
Film zrealizowany na podstawie klasycznego komiksu belgijskiego 
pisarza - artysty Hergé, wydrukowanego w ponad 200 milionów 
egzemplarzy, tłumaczonego na 50 języków. Nic nie jest w stanie 
powstrzymać śmiałego reportera śledczego TINTINA, młodego bohatera 
ponadczasowego komiksu, przed rozwiązaniem tajemnic świata. W 
pierwszym z trzech planowanych filmów ten nieustraszony reporter, jego 
niesforny, ale oddany pies Snowy oraz skłonny do bijatyk kapitan 
Haddock wyruszają, aby odnaleźć od dawna zaginiony statek, który kryje 
tajemnicę starożytnego skarbu... i klucz do odwiecznej klątwy. 
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MUPPETY 
Walt Disney Studios przedstawia dalsze losy kultowych pluszowych 
bohaterów, którym tym razem na planie będą partnerować takie gwiazdy 
jak Jason Segel (serial Jak poznałem waszą matkę), Amy Adams 
(Wątpliwość, Fighter) i Chris Cooper (Adaptacja). "Muppety" to 
przezabawny i zakręcony film, który zachwyci ciebie i całą twoją rodzinę 
Podczas wakacji w Los Angeles Walter - największy fan Muppetów na 
świecie - oraz Gary (Segel) i jego dziewczyna Mary (Adams) wpadają na 
trop diabolicznej intrygi uknutej przez chciwego Texa Richmana 
(Cooper), który planuje zburzyć Teatr Muppetów i wykorzystać zdobyty 
teren pod odwierty naftowe. By powstrzymać nikczemnego milionera, 
przyjaciele będą musieli zjednoczyć starą ekipę i skłonić Kermita, Pannę 
Piggy, Misia Faziego oraz resztę paczki do powrotu na scenę. 
Zobacz triumfalny comeback Muppetów w produkcji pełnej 
niezapomnianej muzyki, żartów i śmiechu. To pozycja obowiązkowa dla 
każdego fana szalonych pluszaków! Film został nagrodzony Oscarem za 
Najlepszą piosenkę "Man ora Muppet" 
 
 

1179 PROSIACZEK   I   PRZYJACIELE  
Animowany film z wytwórni Walta Disneya, kontynuacja przygód 



 

Kubusia Puchatka, Tygryska i Prosiaczka, bohaterów "Tygrysa i 
przyjaciół". Tym razem przyjaciele Prosiaczka znajdują się w dużym 
niebezpieczeństwie, a jedyną osobą w całym Stumilowym Lesie, na którą 
mogą liczyć jest właśnie... on sam. W efekcie cała grupka przyjaciół 
dowiaduje się jak wiele może zdziałać nawet najmniejszy spośród nich. 
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ALE   CYRK ! 
Twórcy przeboju Disco Robaczki zapraszają na magiczną i kolorową 
wyprawę do świata cyrku. Akrobaci, atleci, czarodzieje, iluzjoniści. 
CYRK od zawsze pasjonował psa Ozorka. Sympatyczny czworonóg 
oddałby ostatnią kość za szansę występu na arenie. Korzystając z 
pomocy przyjaciela - chłopca o imieniu Wiktor i jego wesołej koleżanki 
Kai - zgłoszą się do wielkiego konkursu dla cyrkowców. Jednak, zanim 
Ozorek udowodni światu, że szczekacze to najlepsi fikacze, musi 
zmierzyć się z łobuzem, zwanym Fredziem Żabojadem, który chce 
porwać utalentowanego psa i zostać jego treserem. W dodatku dzielna 
psina zakochuje się po same uszy w uroczej pudliczce. Czy zakochany 
kundel zdobędzie serce psiej piękności i zostanie gwiazdą cyrku? 
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PIRACI !  
AHOJ, PRZYGODO! FILM TWÓRCÓW UCIEKAJĄCYCH 
KURCZAKÓW Pożegluj przez siedem mórz na spotkanie przygody 
razem z grupą zabawnych piratów. Niesławny Kapitan Piratów - (Hugh 
Grant - głos w wersji oryginalnej) ma jedno marzenie: pokonać rywali - 
Czarnego Bellamy'ego i Szkarłatną Liz - i zdobyć pożądany przez 
wszystkich tytuł Pirata Roku! Ze swoim zaufanym ptakiem dodo o 
imieniu Polly i wierną, choć dość beznadziejną załogą u boku Kapitan 
Piratów będzie musiał pokonać diaboliczną królową, uratować młodego 
naukowca i przede wszystkim nie stracić z oka tego, co dla pirata 
najważniejsze: Przygody! 
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LORAX   
Kolorowa i rozśpiewana przygoda 
Ekranizacja jednej z najpiękniejszych bajek Dr. Seussa, twórcy 
wspaniałych i pouczających historii. 
Wykreowany z wielką fantazją świat ożywa na ekranie w widowiskowej 
przygodzie, zrealizowanej przez twórców filmu "Jak ukraść księżyc". 
Dwunastoletni Ted zrobiłby wszystko, aby odnaleźć prawdziwe drzewo 
Truffula, czym zaimponowałby dziewczynie swoich marzeń. 
Młodzieniec wyrusza więc w podróż, która odkrywa przed nim 
niezwykłą historię Loraxa, stworzenia raczej zgryźliwego, ale 
jednocześnie uroczego obrońcy drzew, który przemawia w ich imieniu.  
Historia Loraxa to wspaniała zabawa dla każdego! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1197 KOT  W  BUTACH 



 
Pokochaliście go już w filmach z serii Shrek... teraz zobaczcie jak jedyny 
taki, zawadiacki kocur zdobywa sławę - i parę ogromniastych butów - w 
tej „przekomicznej i zabawnej” animowanej epickiej opowieści! 
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TAJEMNICA  ZIELONEGO   
KRÓLESTWA  
Twórcy przebojowej Epoki lodowcowej zrealizowali kolejną 
przezabawną i radosną animowaną przygodę, w której, w wersji 
oryginalnej, głosów postaciom użyczyły gwiazdy pierwszej wielkości, a 
wśród nich Amanda Seyfried, Colin Farrell i zdobywca Oscara Christoph 
Waltz! Nastoletnia Mary Katherine, córka ekscentrycznego profesora 
Bomby niespodziewanie trafia do sekretnej, leśnej krainy, która, jak 
sądziła, istnieje jedynie w wyobraźni jej ojca. Dziewczyna, namówiona 
przez Królową Tarę, przyłącza się do Liścian walczących w obronie lasu 
ze złymi wojownikami; przeżywa niesamowite przygody i pierwsze 
porywy serca za sprawą dzielnego i przystojnego chłopaka, Noda. 
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ARTUR  RATUJE  GWIAZDK Ę  
 
Operacja Święty Mikołaj Rozpoczęta! Jak Święty Mikołaj dostarcza 
miliardy prezentów na całym świecie zaledwie w jedną noc. Otóż jest to 
możliwe dzięki elitarnej armii miliona Elfów Polowych, ogromnemu 
centrum dowodzenia znajdującemu się pod lodem na Biegunie 
Północnym! Jak to zatem możliwe, aby przy tak perfekcyjne 
przygotowanej akcji, jedno dziecko NIE OTRZYMAŁO swego 
prezentu? Dla Artura, najmłodszego syna Świętego Mikołaja, może to 
grozić końcem bożonarodzeniowej magii. Razem z dziadkiem, 
emerytowanym Świętym Mikołajem, zbuntowanym młodym elfem, na 
starych saniach zaprzężonych w kilka niewyszkolonych reniferów, Artur 
rozpoczyna szaleńczą misję, by dostarczyć na czas ostatni prezent! 
Wskakujcie zatem do sanek i weźcie udział w tej wspaniałej 
gwiazdkowej przygodzie! 
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MADAGASKAR  3  
 
Wasi ulubieńcy wracają w swojej najzabawniejszej przygodzie! Tym 
razem Alex, Marty, Melman i Gloria muszą przemierzyć Europę. Z 
charakterystycznym dla siebie stylem i humorem zachwycają widzów, 
krytycy natomiast zgodnie określają film jako "uroczy i bardzo 
śmieszny!" (Bill Zwecker, Chicago Sun-Times). Wraz z zakochanym w 
sobie Królem Julianem i śmiałymi, nie bojącymi się żadnych wyzwań 
Pingwinami, grupa przyłącza się do wędrownej trupy cyrkowej i stara się 
uciec przed Kapitan Dubois. Nieprzerwana akcja naprawdę wysokich 
lotów i barwne, nowe postaci gwarantują szaloną zabawę, którą 
pokochają wszyscy, niezależnie od wieku. 

1202 STRAŻNICY  MARZE Ń  
 
FILM TWÓRCÓW JAK WYTRESOWAĆ SMOKA "IDEALNE KINO 
FAMILIJNE."Najnowsza animowana przygoda studia DreamWorks to 
zabawna, magiczna historia o legendarnych strażnikach. Jack Mróz, 
Zając Wielkanocny, Nord zwany u nas Świętym Mikołajem, Zębowa 



 

Wróżka i Piaskowy Dziadek występują po raz pierwszy razem! Gdy 
niegodziwy Mrok grozi, że zapanuje nad całym światem, nasi 
bohaterowie ruszają do akcji, by ochronić dziecięce sny i marzenia. 
Nieprzerwana, wartka akcja i humor sprawiają, że ten znakomity 
rodzinny film został okrzyknięty "natychmiastowym klasykiem, dzięki 
któremu można uwierzyć w baśnie." 
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BARBIE  MARIPOSA  I  BA ŚNIOWA  
KSIĘŻNICZKA  
 
Mariposa i jej futrzana przyjaciółka Zee powracają! Przyłącz się do nich 
w filmie Barbie Mariposa i Baśniowa Księżniczka. W tej magicznej 
przygodzie Mariposa zostaje mianowana królewską ambasadorką. Jej 
głównym zadaniem będzie pojednanie dwóch zwaśnionych krain: 
Skrzydłolandii oraz Błyszczylandii. Niestety, Mariposa nie robi dobrego 
wrażenia na królu. Zaprzyjaźnia się jednak z jego nieśmiałą córką, 
księżniczką Catanią. Na dodatek, w wyniku nieporozumienia, Mariposa 
zostaje zmuszona powrócić do swojej krainy. Na jej drodze staje zła 
wróżka, która planuje zniszczyć Błyszczylandię. Mariposa za wszelką 
cenę nie chce do tego dopuścić i wyrusza na pomoc księżniczce Catanii, 
wraz z którą muszą ocalić jej krainę. Obie dziewczyny udowadniają, że 
najłatwiej zdobyć prawdziwego przyjaciela po prostu będąc nim samym. 
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EPOKA  LODOWCOWA  4   
 
Szaleńczy pościg Scrata za upragnionym żołędziem od zarania dziejów 
powoduje poważne konsekwencje, na skutek których Ziemia ulega 
kolejnym przeobrażeniom. Tym razem wywołuje kontynentalny 
kataklizm, rzucając Mańka, Diego i Sida w wir największej przygody, 
podczas której Sid łączy się ze swoją dawno nie widzianą zrzędliwą 
babcią a grupa przyjaciół musi wykiwać całą menażerię morskich 
piratów, chcących uniemożliwi ć im powrót do domu. 
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ZAPLĄTANI 
 
Dzieje rezolutnej księżniczki, która przy wsparciu uroczego łotrzyka 
postanawia spełnić swoje marzenie. "Zaplątani" Disneya to nowa wersja 
jednej z najpopularniejszych baśni wszech czasów.  
 
Poszukiwany w całym królestwie i niezwykle czarujący bandyta Flynn 
Rajtar, znajduje schronienie w tajemniczej wieży, ukrytej w lesie. 
Spotyka tam Roszpunkę, bystrą nastolatkę, obdarzoną niezwykle długimi 
włosami o magicznej mocy. Kto zna zaklęcie, będzie dzięki nim 
wiecznie młody. Wie o tym jedynie czarownica, która zamknęła 
Roszpunkę w wieży... Flynn i dziewczyna wyruszą w podróż, aby spełnić 
swoje marzenia, które choć odmienne, w końcu ich połączą. Czekają na 
nich zaskakujące wyzwania i komiczne perypetie. "Zaplątani" zapewnią 
wam niezapomniany seans filmowy, pełen ekscytujących przygód, 
śmiechu i zabawy. 
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KRAINA  LODU 
 
Okrzyknięta przez krytyków najlepszą animacją Disneya od czasów 
"Króla Lwa", Kraina lodu  podbija serca widzów w każdym wieku!  
 
Kraina lodu  inspirowana baśnią Andersena to duża dawka humoru, akcji 
i świetnej muzyki. Jest tu wszystko, czego potrzeba, aby się wzruszyć i 
doskonale bawić. Księżniczka Anna wyrusza na niebezpieczną wyprawę, 
aby odnaleźć swoją starszą siostrę Elsę, której zranione serce uwolniło 
niekontrolowane moce i sprowadziło na królestwo Arendelle wieczną 
zimę. Księżniczce pomaga Kristoff - nieokrzesany handlarz bryłami lodu 
oraz jego lojalny renifer Sven. Po drodze przez Krainę lodu czeka na nich 
wiele niespodzianek i wyzwań, choćby walka z żywiołami oraz spotkanie 
z tajemniczymi trollami. Poznają również przezabawnego bałwanka 
Olafa, któremu głosu w polskiej wersji użycza Czesław Mozil.  
 
Przepiękna animacja, sympatyczni bohaterowie i fantastyczne materiały 
dodatkowe - Kraina lodu  na DVD to doskonały film na rodzinne 
popołudnie. 

1215 BARBIE  I  TAJEMNICZE  DRZWI 
 
Najwspanialszy , baśniowy musical! Barbie wciela się w rolę Aleksy, 
nieśmiałej księżniczki, która odkrywa tajemnicze drzwi do krainy 
fantazji, wypełnionej czarodziejskimi niespodziankami oraz 
stworzeniami. Na miejscu Aleksa poznaje Romę i Nori, syrenkę i 
wróżkę. Przyjaciółki opowiadają jej o miejscu do którego trafiła. 
Księżniczka dowiaduje się o rozpieszczonej królowej, Malucii, która 
chce przywłaszczyć sobie całą magię. Jedyną osobą, która może 
uratować zaczarowaną krainę i swoje przyjaciółki jest Aleksa - za 
tajemniczymi drzwiami posiada ona magiczne moce. Zobacz, co się 
stanie, gdy znajdziemy w sobie odwagę, aby walczyć o to, co słuszne i 
zrozumiemy, że żadne czary nie są tyle warte, co prawdziwa przyjaźń! 

1216 PAN   PEABODY  I  SHERMAN 
 
Jedna z najzabawniejszych komedii zrealizowanych w studio 
Dreamworks Animation, w którym powstały takie przeboje, jak `Shrek` i 
`Madagaskar`.  
Pan Peabody to najmądrzejszy pies na świecie, naukowiec-geniusz, który 
wynalazł wehikuł czasu, laureat nagrody Nobla i doradca głów państw. 
Gdy jego podopieczny, chłopiec o imieniu Sherman wyrusza w podróż 
wehikułem czasu, najsłynniejsze wydarzenia z historii wymykają się 
spod kontroli, a efektem jest wielka katastrofa i równie wielka dawka 
humoru. Niezwykły pies i równie niezwykły chłopiec muszą załatać 
dziurę w czasie, zanim nasz świat zmieni się raz na zawsze. 

1225 TOM  I  JERRY.  JAK  URATOWA Ć  
SMOKA   
 
Zapierająca ogień w piersiach przygoda w całkowicie nowym filmie 
pełnometrażowym!  
Przygoda rozpoczyna się, gdy Tom i Jerry znajdują tajemnicze, lśniące 
jajo. Nie wiedzą jednak, że zostało ono skradzione wielkiej, ziejącej 
ogniem smoczycy! Gdy wykluwa się z niego mały Funio wybiera na 
swoją mamusię - nie zgadniecie kogo - Toma! Czy Tom i Jerry sprawią, 



 

że wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie? Przekonaj się sam i zobacz tę 
wspaniałą przygodę dla całej rodziny! 

1226 SCOOBY-DOO!  FRANKENSTRACHY  
 
Scooby-Doo i wścibskie dzieciaki - Kudłaty, Fred, Daphne i Velma 
wracają w zupełnie nowym, pełnometrażowym filmie! Velma dowiaduje 
się, że odziedziczyła po swoim pra-pra-wujku, Dr. Von Dinkensteinie, 
nawiedzony zamek w upiornym mieście w Transylwanii... w 
Pennsylvanii. Kiedy przyjaciele przekonują Velmę, aby zgłosiła się po 
swój spadek, duch Zamku wysadza w powietrze Wehikuł Tajemnic! 
Upiornie zabawna przygoda Scooby-Doo dla całej rodziny! 

1227 SCOOBY-DOO!  13  STRASZNYCH  
OPOWIEŚCI.  WSZYSTKOŻERCY    
 
2-płytowe wydanie zwierające całą masę apetycznych przygód Scooby-
Doo!  
Jest tylko jedna rzecz na świecie, którą Scooby-Doo i Shaggy kochają 
bardziej niż rozwiązywanie zagadek...to jedzenie! Ich wiecznie głodne 
brzuchy już wiele razy sprowadziły na Brygadę kłopoty, ale też 
wielokrotnie pomogły w odkryciu wielu zagadek. Tym razem nasze 
`wścibskie dzieciaki` dowiedzą się, co się może wydarzyć, gdy przekąski 
staną do walki! 

1230 TARZAN  KRÓL  D ŻUNGLI   
 
`Tarzan` Edgara Rice`a Burroughsa - jedna z najsłynniejszych powieści 
wszech czasów - powraca na ekrany. Opowieść o chłopcu wychowanym 
przez zwierzęta porywa kolejne pokolenia widzów na całym świecie! 
 
W trakcie ekspedycji do afrykańskiej dżungli John Greystoke i jego żona 
giną w wypadku helikoptera. Kraksę przeżywa wyłącznie ich mały 
synek, J.J., zwany również `Tarzanem`. Grupa goryli odnajduje 
przerażonego chłopca we wraku maszyny i przyjmuje go do swego stada. 
Tarzan dorasta w nieznanym sobie świecie przez ponad dekadę, ucząc się 
z jednej strony bezlitosnych praw dżungli, a z drugiej - bezwarunkowej 
miłości. Dopiero jako dorosły mężczyzna spotyka drugiego 
człowieka - odważną i piękną Jane Porter. 

1232 RATUJMY  MIKOŁAJA    
 
Gwiazdkowa komedia dla całej rodziny z mnóstwem piosenek i 
Krzysztofem Kowalewskim w roli najbardziej ulubionego Świętego 
wszystkich dzieciaków. 
Biegun Północny ma kłopoty. Gwiazdka pod znakiem zapytania. Ktoś 



porwał Świętego Mikołaja! 
Zimny drań zakradł się na Biegun Północny, porwał Świętego Mikołaja i 
wziął do niewoli większość elfów. Złoczyńca pragnie poznać sekrety 
Mikołaja i zabrać magiczną kulę czasu, która umożliwia wręczenie 
prezentów dzieciom na całym świecie w jedną noc. Teraz losy Gwiazdki 
zależą od pechowego elfa Bernarda. Sposobem na powstrzymanie zła, 
naprawienie szkód, uratowanie Mikołaja i świąt Bożego Narodzenia jest 
ratunkowa misja w czasie, która wywoła całą masę zabawnych 
komplikacji. W pełnym przygód powrocie do przeszłości Bernardowi 
pomogą: dzielna elfka i wesoły renifer-łakomczuch z latającego zastępu 
Świętego Mikołaja. 
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DZWONECZEK  I  TAJEM NICA  
PIRATÓW  
 
Zarina, sprytna i ambitna wróżka, kradnie magiczny pył i łączy siły z 
pirackimi opryszkami. Dzwoneczek wraz z innymi wróżkami musi ją 
odszukać i stanąć do walki miecz-w-miecz z piratami, którym przewodzi 
chłopiec imieniem James, znany później jako… Kapitan Hak!  
 
„Dzwoneczek i tajemnica piratów” to ekscytująca przygoda, wspaniali 
bohaterowie i mnóstwo śmiechu! 
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LISTONOSZ  PAT  I  W IELKI  ŚWIAT 
 
Listonosz Pat postanawia wziąć udział w telewizyjnym show "Gwiazdą 
być!". Wyrusza więc do wielkiego miasta i trafia w świat gwiazd. 
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LEGO LIGA  SPRAWIEDLIWO ŚCI  
KONTRA  LIGA  BIZARRO 
 
Nowy film pełnometrażowy z superbohaterami Lego. Gdy świat staje w 
obliczu galaktycznego zagrożenia, Bizarro, zmutowany sobowtór 
Supermana, klonuje Ligę Sprawiedliwości. Z Batmana, Wonder Woman, 
Green Lantern i Cyborga powstają Batzarro, Bizarra, Greenzarro i 
Cyzarro. Zobacz, czy Liga Sprawiedliwości połączy siły z klonami i 
ocali galaktykę! 
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KLOPSIKI  KONTRATAKUJ Ą   
 
Wynalazca Flint Lockwood myślał, że uratował świat niszcząc swój 
najbardziej niesławny patent - Replikator Żywności - maszynę 
zmieniającą wodę w jedzenie, która, na pozór bardzo użyteczna, 
rozpętała niewyobrażalne i katastrofalne w skutkach zjawiska pogodowe. 
Okazuje się jednak, że urządzenie przetrwało i teraz produkuje z jedzenia 
i zwierząt hybrydy zwane "jerzętami!" Flint i jego przyjaciele ruszają na 
smakowitą przygodę. Muszą pokonać głodne takodyle, szympagrysy, 
hipomniaki, tarantoburgery i inne dziwne stworzenia, by raz jeszcze 
ocalić świat przed niechybną zagładą! 
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7  KRASNOLUDKÓW   RATUJE  
ŚPIĄCĄ  KRÓLEWN Ę  
   
Krasnoludek Bobo przypadkowo wywołuje wielkie zamieszanie w 
Zamku Fantabularasa. Przez jego niezdarność księżniczka Róża wraz z 
całym dworem pada ofiarą klątwy złej wiedźmy i zapada w 100-letni sen. 
Zły czar zdjąć może tylko pocałunek prawdziwej miłości. Problem w 
tym, że ukochany księżniczki – poczciwy kuchcik – trafił do niewoli 
strasznego smoka. Krasnoludki, chcąc naprawić błąd Bobo, sprowadzić 
chłopca do zamku i pokonać klątwę, wyruszają z misją ratunkową. Czeka 
ich nie lada wyzwanie, bo legowisko smoka znajduje się nieopodal 
siedziby złej czarownicy Dellamorty, tej samej, która rzuciła czar na 
Różę i bardzo nie lubi nieproszonych gości. (filmweb.pl) 

 


