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KUDŁATY ZAPRZ ĘG    
Przygotuj się na przygodę z niezapomnianymi szczeniakami w tle. Piątka 
niesfornych psiaków odwiedza pokrytą lodem Alaskę, by zobaczyć 
fascynujący śnieżny wyścig. Dołącz do ulubionych bohaterów: 
przyjacielskiego Budderballa, rapującego B-Dawga, odważnego 
RoseBuda, łagodnego Buddhy i brudaska MudBuda oraz ich nowego 
znajomego, Shasty'ego. Odkryj całe zaspy zabawy, rozrywki i 
przeróżnych innych przyjemności.  
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MAŁY DOMEK NA PRERII   
SEZON  I, CZ 1 i 2 
Jest rok 1878, w Ameryce trwa gorączka ziemi i zasiedlanie zachodnich 
terenów. Wśród wielu, którzy postanowili rozpocząć nowe życie jest 
rodzina Ingallsów: Charles, jego żona Caroline i ich trzy córki: Mary, 
Laura i Carrie. Pakują swój niewielki dobytek, żegnają się z krewnymi i 
przyjaciółmi i wyruszają w podróż na Zachód, która zaprowadzi ich do 
ich nowego domu - Plum Creek na równinach Minnesoty. Rodzina 
Ingallsów, próbując ziścić swój amerykański sen, będzie musiała 
walczyć o każdy skrawek ziemi, którą będą uprawiać - z chorobami, z 
naturą, lokalnymi uprzedzeniami i wrogim środowiskiem. Przygody 
rodziny Ingallsów oparte są na wspomnieniach Laury Ingalls Wilder, 
która w swojej książce Mały domek nakreśliła bardzo realistyczny obraz 
życia pionierów na zachodnich krańcach Ameryki ponad 100 lat temu. 
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MAŁY DOMEK NA PRERII   
SEZON  I, CZ 3 i 4 
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MAŁY DOMEK NA PRERII   
SEZON  I, CZ 5 i 6 
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STRAŻACKI  PIES 
Komedia rodzinna o rozpieszczonym psim gwiazdorze z Hollywood, 
który gubi się w drodze na zdjęcia plenerowe i przygarnięty zostaje przez 
młodego chłopaka z małego miasteczka na amerykańskiej prowincji. 
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PANA MAGORIUM  CUDOWNE 
EMPORIUM  
Dubbingowane kino familijne z Natalie Portman (Jolanta Fraszyńska) i 
Dustinem Hoffmanem (Piotr Fronczewski). Stworzony z rozmachem, 
familijny film z Dustinem Hoffmanem i Natalie Portman o magicznym 
sklepie z zabawkami. Molly Mahoney (Natalie Portman) jest niepewną 
siebie asystentką w cudownym sklepie z zabawkami Pana Magorium. 
Gdy Pan Magorium (Dustin Hoffman) przekazuje sklep Molly, zaczyna 
on niespodziewanie tracić swoją magię. Niepowtarzalne, zabawkowe 
imperium przejmuje tajemnicza siła i sklep z dnia na dzień traci swój 
niezwykły blask… Magia jest wokół nas, ale trzeba uwierzyć, żeby ją 
zobaczyć.   
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ALVIN I WIEWIÓRKI  
Zobacz przezabawny, rozśpiewany obraz, który zachwyci każdego 
wielbiciela muzykalnych futrzaków! Pod dach borykającego się z 
niemocą twórczą i innymi problemami autora tekstów Dave'a Seville'a 
(Jason Lee) trafiają trzy urocze i rozbrykane wiewiórki: Alvin, Simon i 
Teodor. Po odkryciu ich muzycznych talentów, Dave pomaga nowym 
przyjaciołom zdobyć szczyty list przebojów. Na sukcesie nowych gwiazd 
muzyki rozrywkowej żeruje jednak chciwy producent muzyczny, który 
wysyła wiewiórki na wycieńczającą trasę koncertową. Teraz przyszłość 
zespołu i przyjaźń w nowej rodzinie zależą tylko od Dave'a...  
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ULTRAPIES  
To ptak! To samolot! To wydra! Nie, to Ultrapies! To super bohater 
Disneya, który lata, szczeka i ratuje świat przed złem - pełen serwis! 
Po tajemniczym wypadku w laboratorium doktora Simona Barsinistera, 
Shoeshine  - zwykły pies rasy beagle odkrywa, że nie tylko potrafi 
mówić, lecz, co więcej, zamienił się w super bohatera, który może latać! 
We wspaniałym kostiumie, z powiewającą pelerynką, Ultrapies bierze 
pod swą opiekę mieszkańców Capital City, w szczególności czuwając 
nad zachwycającą spanielką, Polly Purebred. Kiedy Barsinister i jego 
wściekły kompan Cad zaczynają zagrażać miastu, Ultrapies rozpoczyna 
wcielanie w życie planu ochrony tego, co dla niego najważniejsze! 
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AWANTURA O BASI Ę   
Film według bestsellerowej powieści Kornela Makuszyńskiego, 
uhonorowany "Brązowym Lwem" na MFF dla Dzieci w Wenecji w 1960 
roku, z doskonałą dziecięcą rolą czteroletniej wówczas Małgosi 
Piekarskiej. Akcja toczy się u schyłku XIX wieku. Matka kilkuletniej 
Basi ginie tragicznie pod kołami pociągu. Na chwilę przed śmiercią udaje 
się jej wyszeptać adres przyjaciółki, Stanisławy Olszańskiej, której chce 
powierzyć dziewczynkę. Chwilowo opiekę nad sierotą sprawują 
doktorstwo Budziszowie z małego miasteczka, lecz muszą wypełnić 
ostatnią wolę zmarłej. Zrozpaczona perspektywą rozstania z 
dziewczynką pani doktorowa wysyła list do panny Olszańskiej 
zawiadamiający o przyjeździe Basi, po czym odprowadza małą do 
pociągu. 
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ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA-
CIĄG DALSZY 
Czarujący ciąg dalszy zdobywczyni wielu nagród „Ani z Zielonego 
Wzgórza”. Ania Shirley z romantycznej, impulsywnej sieroty zmienia się 
w otwartą, śmiałą i starannie wykształconą młodą nauczycielkę. Pełen 
humoru i wdzięku, emocjonalny ciąg dalszy epickiej opowieści o 
urzekającej rudej dziewczynce. 

143 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA-
KONTYNUACJA  POWIE ŚCI    
 Po miesiącach rozłąki, dwudziestoletnia już Ania i jej ukochany znowu 
są razem. Gilbert dostaje propozycję pracy w szpitalu w Nowym Jorku, 
więc Ania postanawia wyjechać razem z nim i znaleźć pracę w którymś z 
dużych wydawnictw. Jednak szybko okazuje się, że życie w wielkim 
mieście nie jest tym, czego oczekiwali. Oboje są rozczarowani, gdy 
odkrywają, jakimi prawami żądzą się tamtejsze instytucje. Wracają więc 
do Avonlea z zamiarem zamieszkania na Zielonym Wzgórzu. Niestety 



 

ich szczęście nie trwa długo, gdyż trwająca wciąż wojna w Europie 
przyciąga wielu młodych ludzi, gotowych oddać życie w dobrej sprawie. 
Również Gilbert czuje się w obowiązku służyć ojczyźnie na froncie... 
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SZALEŃSTWA PANNY EWY   
Ojciec Ewy bakteriolog światowej sławy, wyjeżdża do Chin. Ewa zostaje 
ulokowana u pani Szymbartowej. Ta tyranizuje ją do tego stopnia, że 
dziewczyna ucieka przez okno wraz ze swoim psem i znajduje 
schronienie u państwa Zawadzkich. 
Właściciel ich domu, Mudrowicz, żąda natychmiastowej spłaty długów. 
Pieniędzy nie ma, ale Ewie udaje się przekonać wierzyciela, by przyjął 
jako zapłatę obrazy Jerzego Zawidzkiego. Do sąsiedniego domu 
sprowadzają się Zawiłowscy. Jerzy zakochuje się w ich córce Basi.  
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ZACZAROWANA  
Dla młodziutkiej Giselle, życie jawi się jak prawdziwa bajka, ma 
poślubić pięknego księcia i żyć długo i szczęśliwie u jego boku. Nie dane 
jej jednak zaznać tych przyjemności. Zła czarownica wygania ją bowiem 
z animowanej, baśniowej krainy Andalazji. Giselle trafia do 
pozbawionego magii i całkowicie realnego współczesnego Nowego 
Jorku. Tam, z pomocą przychodzi jej cyniczny i rzeczowy adwokat, 
który, zaskakując samego siebie odkrywa, że dał się oczarować tym 
niewinnym, szeroko otwartym, zachwycającym oczom. 
Zaczarowana to cudowna muzyczna komedia, pod której urokiem będzie 
cała rodzina. 
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ARABELA CZ. 1   
Odcinek 1 - Jak pan Majer znalazł czarodziejski dzwoneczek 
Karel Majer znajduje zaczarowany dzwoneczek. Gdy tylko zabrzmi jego 
dźwięk, zaczynają się dziać niesamowite rzeczy. 
Odcinek 2 - Zemsta Rumburaka 
Pan Majer nie jest bynajmniej jedynym, na którym ukarany czarodziej 
drugiej kategorii Rumburak mści się za to, że jego kariera w świecie 
baśniowym dobiega końca. 
Odcinek 3 - Petr i królewna 
Zemsta Rumburaka pociągnęła za sobą straszliwe następstwa dla Krainy 
Bajek, natomiast w życie Arabeli wprowadziła nieoczekiwane zmiany - 
przede wszystkim decydujące spotkanie z Petrem Majerem. 
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ARABELA CZ. 2   
Odcinek 4 - Jamnik Karel Majer 
Pan Majer cierpi z powodu swojej niespodziewanej przemiany, natomiast 
Rumburak nie zaprzestaje knucia intryg. 
Odcinek 5 - Ucieczka Arabeli 
Bezczelność Rumburaka pozostaje bezgraniczna, jednak jego podstępne 
plany związane z Arabelą póki co nie mogą się ziścić, gdyż królewna 
ucieka do świata ludzi. 
Odcinek 6 - Zniknięcie Petra 
Zły czarodziej Rumburak nie daje tak łatwo za wygraną. 
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ARABELA CZ. 3 
Odcinek 7 - Bajki wędrują do lamusa 
Już sama nazwa siódmej części budzi obawy o Krainę Bajek. I jest ku 
temu powód, albowiem królewna Xenia postanowiła przemienić ją w 
przesycone techniką społeczeństwo ludzkie. 
Odcinek 8 - Niezwykłe perypetie 
Mały Honzík Majer po kryjomu wypożycza sobie czarodziejski pierścień 
Arabeli - i aż trudno sobie wyobrazić, jakie to może mieć skutki, 
szczególnie gdy pierścień trafi w niewłaściwe ręce. 
Odcinek 9 - Fatalne skutki cywilizacji 
Królewna Xenia została opętana przez niepojęte pragnienie władzy, a 
sytuacja w Krainie Bajek zaczyna robić się naprawdę poważna. 
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ARABELA CZ. 4 
Odcinek 10 - Wielka szansa Rumburaka 
Na Rumburaka należy cały czas zwracać baczną uwagę! 
Odcinek 11 - Za dużo generałów 
Arabela pomoże swoim bliskim, ale sama znajdzie się w wielkim 
niebezpieczeństwie. 
Odcinek 12 - Pomoc gołębicy 
Wydaje się, że Arabela i Petr są uratowani, ale Rumburak jest cały czas 
blisko! 
Odcinek 13 - Od dzwoneczka się zaczęło i dzwoneczkiem się kończy 
Krainie Bajek przywrócono jej baśniowy urok, pierwsza seria kończy się 
happy endem. 
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MAŁOLATY NA OBOZIE 
Dzieciaki, znane z filmu Małolaty u taty powracają! Teraz wszyscy 
wybierają się na obóz, którego nikt nie zapomni! Charlie i Phil 
organizują letnią eskapadę, na której poza zabawą dzieci dowiedzą się 
również paru rzeczy o naturze, a szczególnie o ludzkiej... Na obóz 
Driftwood przyjeżdżają różne dzieci - o różnej osobowości, 
temperamencie i w różnym wieku. Mimo to nie mogą dać sobie rady z 
osiłkami z sąsiedniego obozu Canola. Wszystko zmienia się, gdy Charlie 
wzywa na pomoc swoja tajną broń. Kawaleria nadciąga! A Małolaty na 
obozie mogą zmienić big historii!    
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PLAN  GRY    
Joe Kingman jest wielką gwiazdą amerykańskiego footballu. Jego życie 
jest usłane wiecznymi imprezami i sukcesami. Bajecznie bogaty, 
uwielbiany przez wszystkich pewnego dnia odkrywa, że ma córkę! Od 
teraz będzie musiał znaleźć czas na wychowywanie swojego dziecka, 
czytanie bajek i bieganie na kurs baletu. Czy uda mu się to pogodzić ze 
swoim dotychczasowym życiem? 
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DR. DOLITTLE 4    
Biały Dom zszedł na psy! Maya Dolittle (Kyla Pratt) i jej uroczy pupil 
Lucky wracają w kolejnej, tym razem prezydenckiej odsłonie uroczej i 
ciepłej rodzinnej opowieści. Marzenie Mai o pójściu na weterynarię musi 
jeszcze poczekać na zrealizowanie. Dziewczyna otrzymuje bowiem 
telefon od samego Prezydenta Stanów Zjednoczonych! Wygląda na to, że 
Pierwszy Pies wymknął się spod kontroli. Tylko Maya i Lucky mogą 
zapobiec psiej katastrofie aby nie spowodowała wielkiego narodowego 
kryzysu 

335 KOŃ  WODNY.  LEGENDY  GŁĘBIN    



 

Kiedy samotny chłopiec o imieniu Angus znajduje na brzegu Loch Ness 
wielkie, tajemnicze jajo, nikt nie jest przygotowany na mające nastąpić 
wydarzenia. Okazuje się, że dziwną istotą w środku jest Koń Wodny, 
najbardziej tajemnicze i bajeczne stworzenie! Jednak gdy Koń Wodny 
rośnie dziesięciokrotnie każdego dnia, Angus nie jest w stanie już 
ukrywać przyjaciela. W tym ciepłym i wzruszającym filmie familijnym 
w reżyserii Jaya Russella (Źródło młodości), do którego scenariusz 
napisał Robert Nelson Jacobs (Wpuszczony w kanał) i wystąpili m.in. 
dwukrotnie nominowana do Nagrody Akademii Emily Watson i Alex 
Etel. 
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ARABELA  POWRÓT   ODC.  1-7   
Historia dalszych losów bohaterów serialu "Arabela". 
Arabela i Petr są szczęśliwym małżeństwem, właśnie spodziewają się 
dziecka. Honzil i Marzenka są na studiach, związanych tematycznie z 
bajkami. Aby zdać pomyślnie egzamin, chcą przyprowadzić do profesora 
jakąś bajkową postać. Muszą się więc dostać do kraju bajki, gdzie byli 
już jako dzieci. Przeżywają tam wiele ciekawych przygód. W filmie 
pojawia się także Rumburak, który za wszelką cenę chce zostać królem 
bajek. Musi zatem "unieszkodliwić" męża Xeni - starszej córki króla , by 
pojąć ją za żonę. Chce także wyrównać porachunku z Arabelą, 
sprawiając, że zamiast dwóch małych bobasków, rodzi dwóch 
dziadków... 
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ARABELA  POWRÓT   ODC  8-13   
Historia dalszych losów bohaterów serialu "Arabela". 
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ARABELA  POWRÓT   ODC 14-26   
Historia dalszych losów bohaterów serialu "Arabela". 
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PIPPI  LANGSTRUMPF   
Pippi Langstrumpf przyjeżdża na piegowatym koniu do miasteczka. 
Wraz ze swoją małpką Panem Wilsonem zamieszkuje w Willi 
Śmiesznotka. Bardzo szybko zaprzyjaźnia się z dziećmi Tomim i Aniką. 
Ma torbę wypełnioną złotymi monetami, za które może kupić wszystko, 
a co najważniejsze cukierki i zabawki. Towarzyszy jej wiele przygód. 
Walczy z policjantami, walczy ze złodziejami, ujawniając przy tym 
swoją niebywałą siłę. Wymyśla sobie wiele nietypowych zajęć. Raz 
pływa tratwą, innym razem lata balonem. Wciąż coś psoci, nie potrafiąc 
zachowywać się, jak inni. W końcu przypływa po nią dawno niewidziany 
tata. Czy Pippi odpłynie razem z nim? 
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MÓJ  PRZYJACIEL  LIS    
Opowieść o przyjaźni lisa i dziewczynki w obiektywie mistrza Luca 
Jacqueta,. Zaczarowana historia, która zdarza się w prawdziwym 
świecie... Mała dziewczynka wkracza w pełen przygód, magiczny świat 
przyrody. Zaprzyjaźnia się z małym liskiem, dzięki któremu przeżywa 
niezwykłe przygody, poznaje leśne zwyczaje i siłę prawdziwej przyjaźni. 
To baśń jak z kart "Małego Księcia" Antoine’a De Saint-Exupery’ego. 
Baśń, która zdarzyła się naprawdę.  

392 OCHRONIARZ   AMATOR   



 
 

Dla każdego pierwszy dzień w szkole to wyzwanie, któremu nie wszyscy 
mogą sprostać, szturchanie, przezwiska i inne docinki starszych kolegów 
są codziennością. Nie inaczej jest tym razem, lecz dwójka z ?nowych? 
postanawia się przeciwstawić temu procederowi. W tym celu 
postanawiają zatrudnić osobę, która będzie ich ochroniarzem (Owen 
Wilson), kiedy ci będą przebywali na terenie szkoły. Co z tego wyniknie? 
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ZASADY  SHREDDERMANA   
Nolan Byrd (Devon Werkheiser, Ned's Declassified School Survival 
Guide) nie ma łatwego życia, szczególnie w szkole. Każdego dnia jest 
zaczepiany przez starszych kolegów, a w szczególności Bubbę Bixbyego. 
Kiedy ten kradnie mu przyjaciela i ośmiesza Nolana na oczach koleżanek 
i tej jednej, wyjątkowej dziewczyny jego marzeń - Nolan postanawia 
zrobić z przeciwnikiem porządek. Tak właśnie rodzi się Shredderman, 
alter ego Byrda... 
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CUDOWNE  ŚWIĘTA   JONATANA  
Ekranizacja popularnej powieści dla wszystkich, którzy kochają Święta. 
Pełna ciepła wigilijna opowieść o małym chłopcu, który nie może się 
pogodzić ze stratą ukochanego taty. Jednak miłość matki, atmosfera 
zbliżających się Świąt i pomoc tajemniczego nieznajomego pomogą mu 
na nowo odnaleźć w sercu miejsce na radosne uczucia.  
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OSTATNI   DZIE Ń   LATA    
 Luke, A.J i Riley cieszą się właśnie ostatnim dniem wolności i ostatnim 
dniem lata. Jutro ponownie zacznie się szkoła, a wraz z nią nowe 
obowiązki. Na szczęście do tego czasu można jeszcze pomarzyć, 
powspominać i przygotować się do debiutu wspólnego zespołu „Steel 
Monkey". Patrząc na to wszystko Luke pragnie by ten dzień nigdy się nie 
skończył. Jego życzenie zostaje spełnione. Teraz chłopak będzie 
przeżywał ostatni dzień lata na okrągło, dopóki nie znajdzie z niego 
wyjścia... 
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STOWARZYSZENIE   
WĘDRUJĄCYCH   DŻINSÓW  2 
W "Sisterhood of the Travelling Pants 2", cztery młode przyjaciółki 
kontynuują swoją podróż ku dorosłości, która zaczęła się w pierwszej 
części. Od tamtej pory minęły 3 lata, a dziewczyny niedługo 
rozpoczynają pierwszy rok nauki w college'u. Tak jak dotychczas, dzielą 
się dżinsami, które symbolizują ich przygody, obawy, łzy i radości, ale 
przede wszystkim prawdziwą moc ich przyjaźni. 
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WSKAKUJ !   
 Izzy Daniels to młody, utalentowany bokser. Podczas przekomarzania 
się ze swoimi koleżankami odkrywa, że jest dobry w skakaniu na 
skakance. Postanawia dołączyć do drużyny, ale boi się o tym powiedzieć 
swoim przyjaciołom. Czy Izzy da radę przezwyciężyć swój strach i robić 
to co lubi? 



426 

 

MILION  NA   GWIAZDK Ę   
Dla rodziny Saundersów tegoroczne święta nie zapowiadają się ciekawie. 
Ledwo co się przeprowadzili z Los Angeles do Edmonton, nie mają tutaj 
przyjaciół, brakuje im pieniędzy, a także świątecznego ducha. Jakby tego 
było mało, matka utknęła w Los Angeles. Obowiązek zrobienia 
świątecznych zakupów spada więc na ojca, który wraz z resztą rodziny 
musi stoczyć walkę z zimową aurą i dostać się do supermarketu. 
Niespodziewanie rodzinie Saundersów poprawia się humor, gdy dzieci 
znajdują w sklepie torbę wypchaną pieniędzmi. Jednak oszuści, którzy są 
właścicielami torby z fałszywymi pieniędzmi, zaczynają ich szukać... 
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CZEŚĆ,  JESTEM   ESTHER 
Zabawny, uroczy, choć nie pozbawiony dramatyzmu film dla widzów od 
10 do 90 lat. 13-letnia Esther jest dziewczynką inną niż wszystkie. 
Przyjaźni się z kaczuszką, tańczy break-dance na rodzinnych 
uroczystościach, w dziwnych miejscach ucina sobie pogawędki z Bogiem 
i kompletnie nie potrafi się dogadać z koleżankami z ekskluzywnej 
prywatnej szkoły dla dziewczynek z dobrych domów. Bycie wieczną 
outsiderką staje się dla niej coraz bardziej męczące – aż do chwili, kiedy 
poznaje wyluzowaną, lekceważącą konwenanse Sunni. Sunni jest 
wszystkim tym, czym Esther chciałaby być. Ta nowa znajomość ma 
niespodziewane konsekwencje – Esther w tajemnicy zaczyna chodzić do 
publicznej szkoły. Nowe doświadczenia uczą ją, że dopasowywanie się 
za wszelką cenę nie jest w życiu najważniejsze.   
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SYN   RAMBOW   
Zobacz jak wyobraźnia, fantazja i nierozerwalne więzi dziecięcej 
przyjaźni budują tę "ciepła, wzruszającą komedię" (Joe Neumaier, NY 
Daily News). Will Proudfoot (Bill Milner) szuka ucieczki od dusznej, 
rodzinnej atmosfery. Jego życie nabiera barw, gdy poznaje Lee Cartera 
(Will Poulter), szkolnego nicponia. Uzbrojony w kamerę i film Rambo: 
Pierwsza krew, Lee planuje stworzyć nowy rozdział w historii 
kinematografii filmując własną, pełną akcji opowieść. Razem, ta dwójka 
nowopoznanych przyjaciół, przemienionych w filmowych twórców 
szybko odkrywa, że ich pomysłowa i pełna zbiegów okoliczności 
przygoda zaczęła żyć własnym życiem!  

448 

 

DRUŻYNA   BUDDIEGO   
Kiedy tata Buddy i mama Molly zostają porwani, ich pięć szczeniąt: 
Budderball, Mudbud, Bud-dha, Rosebud i B-Dawg ruszają im na ratunek. 
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GWIEZDNY   ZAPRZ ĘG   
Pełne energii gadające szczeniaki Disneya powracają w zupełnie nowym 
filmie, który zabiera je tam, gdzie żaden szczeniak jeszcze nie dotarł - na 
księżyc! Zobacz, jak z pomocą kilku gwiezdnych, nowych przyjaciół ta 
nie z tego świata przygoda, staje się małym krokiem dla psa, wielkim 
skokiem dla całej psiej rasy! 
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BEETHOVEN  6.  WIELKA  
UCIECZKA   
Treser Eddie (Silverman) ma do czynienia w pracy z całą masą stworzeń, 
ale w jego domu obowiązuje jedna zasada: ZWIERZĘTOM WSTĘP 
WZBRONIONY i dlatego robi wszystko, aby jego syn Billy nie mógł 
zatrzymać Beethovena i gromadki jego przeuroczych szczeniaczków. Ale 
gdy złoczyńcy porywają psią gwiazdę filmu, przy którym pracuje także 
Eddie, szefowie produkcji muszą natychmiast znaleźć dla niej zastępstwo 
i zupełnie nieoczekiwanie wybierają do tej roli niezdarnego Bernardyna. 
I tak, ogromny i niezdarny Beethoven wdziera się z hukiem nie tylko do 
świata filmu, ale zdobywa też serce Eddiego. 
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ROXY  HUNTER  I  DUCH   
Po przeprowadzce do wiekowej posiadłości poza miastem Roxy Hunter, 
wyjątkowa 9-latka wkracza do magicznego i tajemniczego świata 
nierozwiązanych zagadek. Z pomocą swego najlepszego przyjaciela, 
małego geniusza  Maxa, Roxy postanawia rozwikłać tajemnicę dawnej 
zbrodni, uratować dom i połączyć dwie zagubione dusze. 
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ROXY  HUNTER  I  TAJEMNICA   
SZAMANA   
Kiedy miasteczko przygotowuje się do wydania wspaniałego przyjęcia, z 
gabinetu burmistrza w niejasnych okolicznościach ginie unikatowy 
kryształ. Kto dokonał tej zuchwałej kradzieży? Czyżby nowy dziwny 
przyjaciel Roxy, mieszkający w lesie Szaman? Z niewielką pomocą 
swego najlepszego przyjaciela Maxa, Roxy podejmuje trop w 
poszukiwaniu prawdy, która pomoże odkryć złodzieja i sekret związany 
z zaginionym kryształem. Pośród wielu czyhających po drodze 
niespodzianek, największym zaskoczeniem jest jednak odkrycie 
tajemnicy Szamana. 

484 

 

MAŁY  DOMEK NA PRERII  SEZON 2  
5 dvd – pakiet na 7 dni 
  
Nowe przygody rodziny Ingallsów: Charlesa, Caroline i ich trzech córek, 
którzy znaleźli nowy dom i przyjaciół w Plum Creek na równinach 
Wisconsin. 
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DR.  DOLITTLE  5   
Plejada zwierzęcych gwiazd przewodzi szybkiej i futrzanej przygodzie 
rozgrywającej się w ekscytującym Hollywood, gdzie pewien 
przemądrzały szczeniak Lucky w otoczeniu miłości i śmiechu 
udowadnia, że wart jest miliony! 
Kiedy Maya Dolittle (Kyla Pratt) popada w poważne tarapaty w iście 
hollywoodzkim stylu na ratunek przybywa nie kto inny, jak Lucky! 
Rezygnując z marzeń o weterynarii, młoda dama wyrusza do fabryki 
snów, gdzie dzięki swoim niespotykanym zdolnościom została 
zatrudniona do poprowadzenia zwierzęcego programu telewizyjnego z 
dziedziczką fortuny, Tiffany Monaco (Tegan Moss)! 
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OPOWIEŚCI  NA  DOBRANOC   
Skeeter Bronson (Adam Sandler) w ciągu dnia pracuje w hotelu, a 
wieczorami opiekuje się swoimi siostrzeńcami. Żeby uspokoić dzieci 
zaczyna opowiadać im różne historie i otwiera tym drzwi do ich 
nieograniczonej wyobraźni. Wkrótce okazuje się, że opowieści Skittera 
w tajemniczy sposób przenikają do jego życia. I tak spełnia się marzenie 
dzieci o opowieściach na dobranoc, które stają się rzeczywistością.. 
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PINOKIO.  OPOWIE ŚĆ  O  CHŁOPCU   
Z   DREWNA 
Poznaj raz jeszcze jedną z najsłynniejszych opowiedzianych historii. Oto 
Pinokio - chłopiec zrodzony z dobrych intencji i magii, który przybywa 
na świat, by odkryć, że życie małego chłopca nie należy do rzeczy 
łatwych i przyjemnych. Od pierwszych chwil wielkiej przygody, Pinokio 
wplątuje się w niebezpieczne sytuacje, co rani serce jego kochanego ojca, 
Gepetto (Bob Hoskins). Zobacz jak niedoświadczony młodzieniec ucieka 
przed złoczyńcami, ulega kuszeniu Krainy Zabawek i poznaje prawdziwy 
świat otrzymując niejedną wartościową lekcję. Pinokio to ponadczasowa 
baśń dla każdego, która uczy i bawi, jak żaden inny film! 
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HOTEL  DLA  PSÓW    
Odkryj prawdziwą komedię w światowym hicie, "który rozbudza apetyt, 
jak żaden inny film" (Pete Hammond, Hollywood.com). Zobacz jak Andi 
(Emma Roberts) i Bruce (Jake T. Austin) szukając kryjówki dla swojego 
psa, Fridaya przekształcają opuszczony hotel w miejsce, które nie 
odmówi dachu nad głową żadnemu czworonogowi. Przekonaj się, że 
uzbrojona w urocze psiaki, ekipę naprawdę cwanych dzieciaków i 
genialne gadżety przygoda spodoba się wszystkim członkom Twojej 
rodziny, bez względu na wiek... nawet miłośnikom kotów! 
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HANNAH   MONTANA   
Przygotuj się na olśniewający, wielko-ekranowy hit Disney: Hannah 
Montana - Film, który wypełniony jest humorem, przygodą, rodzinną 
rozrywką i znakomitą muzyką! Zobacz jak Hannah Montana pokazuje 
nieznane dotąd oblicze, gdy wracając do swoich korzeni, staje przed 
najważniejszą decyzją w swoim życiu! Kiedy Miley Cyrus (alias gwiazda 
pop - Hannah Montana) zbyt głęboko wpada w świat supergwiazdy i 
zostaje pochłonięta przez  rozrywkowy styl życia, jej ojciec stwierdza, że 
nadszedł czas na totalną zmianę otoczenia. Jednak nie jest to takie proste! 
Miley musi zamienić poklask i przepych Hollywood na parę starych, 
niebieskich jeansów, rodzinną farmę w Tennessee i rozstrzygnąć, czy jest 
w stanie żyć jako Miley Cyrus i Hannah Montana jednocześnie.  
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AWANTURA   O   BASIĘ   
Dziecięca fantazja i poczucie humoru, szlachetne postawy i miłość w 
telewizyjnej ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego. Kilkuletnia 
dziewczynka po śmierci matki trafia do nieznanych opiekunów. Urocza i 
rozbrajająca, nie tylko rozkochuje w sobie wszystkich, ale potrafi 
połączyć serca dwojga rywalizujących o nią ludzi, u których znajduje 
dom i rodzinne ciepło. Co przyniesie los dorastającej ślicznej, acz 
szalonej pannicy? 
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DO   PRZERWY  0:1   
Ten serial - obok Podróży za jeden uśmiech, Stawiam na Tolka Banana i 
Wakacji z duchami - przyniósł twórcom nagrodę zespołową Komitetu ds. 
Radia i Telewizji w dziedzinie filmowej twórczości telewizyjnej 1972/73 
dla scenarzysty Adama Bahdaja i reżysera Stanisława Jędryki. Film, 
podobnie jak powieść, oddaje specyficzny klimat powojennej Warszawy. 
Bohaterami są dzieci z niezbyt zamożnych rodzin, niektóre z domów 
ocierających się o patologię. Chłopcy samorzutnie tworzą podwórkowe 
drużyny piłkarskie. 
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DOMISIE   
Czy byliście już w domisiowej krainie za Wielkim Lasem? Jesli nie, to 
włóżcie płytę do odtwarzacza i ... wejdźcie do zaczarowanego świata, w 
którym spełniają się prawie wszystkie marzenia. Czekają tam na Was: 
roztrzepana Pysia, Amelia, która piecze najlepsze domisiowe ciasteczka 
na całym świecie, Eryk - łobuziak i łakomczuch Bazyli.  
Płyta "Domisie" nagrana jest w formacie DVDplus tj. na dwustronnym 
dysku optycznym, który zawiera dwie niezależne strony: DVD z plikami 
video oraz CD z plikami muzycznymi.  
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GRUBY  
 Przygoda i ostatnie echa wojny w emocjonującej opowieści dla 
młodzieży. Grupa uczniów podąża śladami historii o skarbach ukrytych 
w podziemiach XVII-wiecznej fortecy, gdzie obecnie mieści się ich 
szkoła. Chęć rozwiązania zagadki jest silniejsza od strachu, nawet gdy za 
sekretnymi drzwiami w szkolnej bibliotece znika dziwna postać. Czy w 
mrokach lochów uda im się poznać tajemnicę "zjawy"? A może nakryć 
całą szajkę? 

613 

 

PANNA   Z   MOKRĄ   GŁOWĄ   
"W ciemnej sali kina możemy sobie pofolgowć i przyznać, że "Panna z 
mokrą głową" wzrusza nie tylko nastoletnie adresatki" - napisał 
recenzent branżowego "Filmu" po premierze kinowej wersji filmu 
Kazimierza Tarnasa w 1994 r. Równolegle reżyser zrealizował 
sześcioodcinkowy serial telewizyjny według powieści Kornela 
Makuszyńskiego. 
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PODRÓŻ   ZA  JEDEN   UŚMIECH   
Dwaj kuzyni - Duduś Fąferski i Poldek Wanatowicz - mają tuż po 
zakończeniu roku szkolnego wyjechać na wakacje nad morze. Ojciec 
Poldka, który miał ich odwieźć, w ostatniej chwili wyjeżdża służbowo do 
Gliwic, a konwojowanie chłopców powierza niewiele od nich starszej 
cioci Ani. W tym samym czasie Ani proponuje wspólny wyjazd jej 
ukochany - sportowiec Franek Szajba, grożąc dziewczynie w razie 
odmowy rozstaniem. W tej sytuacji Poldek decyduje, że pojadą z 
Dudusiem sami 
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NIEWIARYGODNE   PRZYGODY    
MARKA   PIEGUSA 
  Jeżeli jeszcze nie wiecie, co znaczy mieć, "totalnego pecha" i jak w 
Polsce wyglądali gangsterzy z lat 60-tych, koniecznie musicie obejrzeć 
ten serial. 
2 płyty DVD zawierają 9 odcinków serialu. 
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RODZINA   LE ŚNIEWSKICH    
Obraz codziennego życia sympatycznej warszawskiej rodziny, 
składającej się z zapracowanego ojca (Krzysztof Kowalewski), 
zabieganej matki (Krystyna Sienkiewicz) oraz czworga dzieci: 15-letniej 
Agnieszki, 14-letniego Leszka i 7-letnich bliźniąt zwanych Bąblami. 
Serial, a także późniejszy film kinowy cieszyły się swego czasu 
popularnością i uznaniem - na IV Biennale Sztuki dla Dzieci w Poznaniu 
film Janusza Łęskiego zdobył "Brązowe Koziołki" i wyróżnienie 
specjalnego jury dziecięcego.  
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STAWIAM  NA  TOLKA   BANANA   
 Bohaterowie filmu - czterej chłopcy i dziewczyna w wieku 12-14 lat - 
pozostają w stałym konflikcie z porządkiem społecznym; od 
chuligańskiego stylu życia dzieli ich tylko krok. Ucieleśnieniem marzeń 
bohaterów jest romantyczna postać Tolka Banana, jego tajemnicza 
osobowość działa na ich wyobraźnię. 
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STO  MINUT  WAKACJI    
Danuta Milej jest gwiazdą filmową i niezwykle zapracowaną mamą Tosi. 
Wspólny wyjazd na wakacje zaczyna się niefortunnie - spóźnieniem na 
samolot. Zamiast do Włoch, mama i córka trafiają do samotnej chaty na 
wyspie. Z leśnego brzegu śledzi je dziennikarz telewizyjny, który 
realizuje reportaż o prywatnym życiu aktorki. Jego syn Piotrek wpada na 
pomysł filmowania bohaterek przy pomocy miniaturowej kamery ukrytej 
w czapce.  

620 

 

SZALEŃSTWO   MAJKI   SKOWRON  
Nastolatka Majka, córka dyrektora dużego przedsiębiorstwa 
chemicznego, idealistka, dziewczyna z charakterem, opuszcza dom na 
znak protestu przeciwko zawodowej konformistycznej postawie ojca, 
który w życiu prywatnym jako himalaista często wykazywał się 
bohaterstwem, wzbudzając podziw córki. Ariel, syn komendanta 
posterunku wodnego, ma za złe ojcu sympatyzowanie z miejscową 
lekarką.  
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ŚWIĄTECZNA   PRZYGODA    
Komedia, pełna gagów i żartów o perypetiach księgowego z walizka 
pełną pieniędzy, dziewczynki szukającej pomocy dla domu dziecka, 
Anioła Śmierci, który na ziemi musi wykonywać pracę, ciągle natykając 
się na przeszkody. Zbliża się Gwiazdka. Zmęczony swoją robotą Anioł 
Śmierci bierze sobie dzień urlopu. Zastępuje go mało doświadczony 
Młody, który widzi, że Śmierć nie ma lekko – od początku misji 
prześladuje go pech. Wymyka mu się i ciągle powraca do ciała dusza 
księgowego, który okradł swoich pracodawców i którego ścigają dwaj 
zawodowi bandyci. Od właściwych zajęć odrywa go też gorące uczucie 
do niebiańsko pięknej kelnerki.  
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WAKACJE   Z   DUCHAMI   
Film czarno-biały. 
Pełna tajemniczych i zabawnych przygód opowieść o grupie chłopców 
spędzających wakacje w leśniczówce. Bohaterowie, jak przystało na ich 
wiek, to chłopcy z fantazją i szaleńczymi pomysłami. Nagłe pojawienie 
się duchów w starym zamku skłania ich do zbadania tej niecodziennej 
sprawy. 
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MAGICZNE   DRZEWO    
"Magiczne Drzewo" to cykl filmów fantastycznych, nagrodzony EMMY 
Award i uznany za najlepszy serial dla młodej widowni na świecie. 
Siedem niesamowitych historii o przedmiotach z magicznego drzewa, 
obdarzonych zdumiewającymi właściwościami. Każdy film jest też 
opowieścią o dzieciach i ich rodzinach, pełną niezwykłych przygód, 
magii i humoru. Wśród znakomitych wykonawców są Danuta Stenka, 
Borys Szyc, Wiktor Zborowski, a także świetnie grające dzieci. 
OPIS CZĘŚCI: 
1. Drewniany pies 2. Kostka 3. Kredka 4. Berło 5. Bracia 6. Para 7. 
Połykacze książek 
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ŻABUŚ,  GDZIE  JESTEŚ ?   
Żabuś to zabawna marionetka, która jest uwielbiana przez wszystkie 
dzieci, z wyjątkiem13-letniego Elliota, który nie chce się do tego 
przyznać. Chłopiec uważa, że wyrósł już z podobnych bajek. Ma 5-
letniego brata Rocky'ego, który jest zafascynowany światem Żabusia, 
śledzi każdy program telewizyjny z udziałem swego ulubieńca i wierzy 
we wszystkie nawet najbardziej nierealne historie. Pewnego dnia dzieci 
dowiadują się, że Żabuś został porwany. Mimo że w poszukiwania 
kukiełki zaangażowani są nawet agenci FBI - Elliot, Rocky i ich 
przyjaciółka Haley postanawiają na własną rękę dowiedzieć się, kto stoi 
za przestępstwem i odnaleźć Żabusia. 
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PRZYJACIEL  WESOŁEGO   
DIABŁA; BLISKIE  SPOTKANIA  Z  
WESOŁYM   DIABŁEM   
"Przyjaciel wesołego diabła" to ekranizacja powieści Kornela 
Makuszyńskiego pod tym samym tytułem. 
Jej bohaterem jest chłopiec - Janek, który aby pomóc swemu opiekunowi 
- Witalisowi w odzyskaniu wzroku, wyrusza do królestwa Ducha 
Ciemności. W tej wyprawie towarzyszy mu przypadkowo spotkany 
sympatyczny i dobrotliwy diabeł Piszczałka. Razem przeżywają 
niesamowite przygody - trafiają do kraju olbrzymów i liliputów, unikają 
straszliwych tortur i wreszcie docierają do królestwa Ducha ciemności. 
Tu rozegra się decydująca walka. Ten film to ponadczasowy obraz, który 
straszył i bawił jednocześnie, a dziś wszyscy wspominają, jak wielkie 
wywarł na nich wrażenie. 
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PIES   NA  WAGĘ   DIAMENTÓW     
Komedia w stylu "Kevin sam w domu", ale z psem w roli głównej. 
Grupa złodziei kradnie diamenty o wartości 5 milionów dolarów, które 
ukrywają w obroży psa. Jednak nic nie idzie po ich myśli i pies z 
drogocennymi kamieniami ucieka. Znajduje go dwunastoletni Owen, 
postanawia ukryć w sekretnym miejscu i chronić go przed bandą 
rzezimieszków. W tym celu buduje skomplikowany system fortyfikacji i 
pułapek, które skutecznie powstrzymują złodziei. 
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PINOKIO    
Zrealizowana z rozmachem, przy uzyciu najnowocześniejszej techniki, 
adaptacja jednej z najpiękniejszych i najbarzdiej kochanych bajek świata. 
Dynamiczna i wzruszająca, zabawna i mądra opowieść o drewnianym 
pajacyku, który chce stać się prawdziwym chłopcem. Pinokio przeżywa 
niesamowite przygody, pokonuje najróżniejsze przeciwności i uczy się, 
że to co najważniejsze w życiu to miłość i przyjaźń. Opowieść o Pinokiu 
zachwyca dzieci i dorosłych od pokoleń, dziś powraca znów w bardzo 



atrakcyjnej formie, zrealizowana w sposób nowoczesny, trafiająca do 
serc współczesnych dzieci. 
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MIO,  MÓJ   MIO   
Na podstawie powieści: Astrid Lindgren "MIO, MÓJ MIO" Bosse jest 
sierotą i od niemowlęctwa mieszka z wujostwem. Niestety nie znajduje 
miłości i opieki w ich domu. Spotyka się raczej z ciągłymi wyrzutami z 
ich strony. Chłopiec marzy o prawdziwym domu i kochającym ojcu. 
Pewnego dnia ciotka wysyła go do sklepu. Po drodze chłopiec mija kiosk 
z owocami pani Lundin. Ta prosi go o wysłanie kartki pocztowej i jako 
podziękowanie daje mu jabłko. Po drodze chłopiec spostrzega, że jabłko 
staje się złote, podobnie jak tekst napisany przez panią Lundin. Bosse ze 
zdumienia przysiada na ławce i wtedy znajduje butelkę, w której coś się 
rusza. Jest to duch, rodzaj dżina, który twierdzi, że Bosse naprawdę 
nazywa się Mio i jest synem króla Krainy Dalekiej, dokąd zabiera 
chłopca 
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DZIECIAKI   RZ ĄDZĄ    
Przezabawna komedia familijna o nieoczekiwanej zamianie ról. 
Dziewięcioletni Sammy i jego młodsza siostra Carla jadą na wakacje do 
dziadków, ponieważ zapracowani rodzice nie mają czasu się nimi zająć. 
W nocy rozżalony Sammy wypowiada życzenie "Chciałbym, żeby 
dzieciaki rządziły światem...". W tym samym czasie ojciec Chaza, 
jednego z przyjaciół Sammy'ego, konstruuje specjalną maszynę, która ma 
pomóc dorosłym w zrozumieniu języka niemowląt. Eksperyment 
wymyka się jednak spod kontroli, maszyna eksploduje, uwalnia się 
niezwykła energia - w efekcie czego dzieci i dorośli zamieniają się 
rolami...  
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BANDSLAM    
Dla nastoletniego Willa muzyka stanowi treść życia. Poza nią mało co go 
interesuje, wśród rówieśników czuje się więc trochę wyalienowany. Po 
przeprowadzce do New Jersey, chłopak nie spodziewa się żadnych zmian 
w swoim życiu towarzyskim. A jednak spotyka go niespodzianka. 
Uczniowie jego nowej szkoły żyją konkursem "Bandslam", w którym 
biorą udział amatorskie zespoły muzyczne. Zwycięzca będzie mógł 
nagrać profesjonalną płytę w prawdziwym studiu nagrań.  
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WYOBRAŹ    SOBIE    
Co by było, gdyby klucz do Twojego sukcesu leżał w wyobraźni Twojej 
córki? Gdy pewien magnat finansowy (Eddie Murphy) dostrzega, że jego 
imperium zaczyna się powoli rozpadać, zwraca się o pomoc do swojej 
siedmioletniej córki (Yara Shahidi) oraz jej fantazyjnego świata bajkowej 
księżniczki. Podczas tej pełnej emocji i komizmu podróży, ojciec i córka 
odkrywają, że czasem jedyne czego potrzebujemy to odrobina wyobraźni 
i mnóstwo miłości. "W tym uroczym filmie każdy odnajdzie coś dla 
siebie" (Pete Hammond, Hollywood.com). 
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FLICKA   
Szesnastoletnia Katy McLaughlin (Alison Lohman, Naciągacze, Duża 
ryba) niczego nie pragnie bardziej, niż pracować na ranczu ojca. Niestety 
ten nalega, by dziewczyna najpierw skończyła szkołę z internatem. Kiedy 
Katy znajduje na wzgórzach dzikiego, pięknego mustanga nadarza się 
okazja, by pokazać rodzicom, że pewnego dnia będzie mogła przejąć 
kontrolę nad rodzinnym ranczem. 
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MAGICZNE   DRZEWO    
Burza powaliła olbrzymi, stary dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie 
nie znali jego mocy i zrobili z drzewa setki przedmiotów. W każdym 
ukryła się cząstka magicznej siły. Wysłano je do sklepów i od tego dnia 
na całym świecie zaczęły dziać się niezwykłe rzeczy. Do domu pewnej 
rodziny trafia czerwone krzesło, które potrafi chodzić, latać i spełniać 
pragnienia tych, którzy na nim siedzą. Nieopatrznie wypowiedziane 
życzenie powoduje, że rodzice wyjeżdżają do pracy za granicę, oddając 
dzieci do domu upiornej ciotki. Dzieci zmieniają ciotkę w małą 
dziewczynkę i wyruszają na pełną niesamowitych zdarzeń wyprawę, aby 
odnaleźć rodziców... 

752 

 

DZIECI  Z  BULLERBYN   
Film "Dzieci z Bullerbyn" w przezabawny, a zarazem ciepły sposób, 
opowiada o sympatycznych przygodach sześciorga dzieci, które 
mieszkają w maleńkiej wiosce - wiosce, w której są tylko trzy zagrody. O 
życiu w nich opowiada jedna z dziewczynek - Lisa. Widz ma także 
okazję zapoznać się z wieloma interesującymi zwyczajami szwedzkimi, 
tradycjami obchodzenia świąt czy po prostu z codziennym życiem na 
wsi. Film na podstawie tej książki, wyreżyserowany został przez Lasse 
Hallstroma. 
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NOWE  PRZYGODY   DZIECI   Z  
BULLERBYN   
Ciąg dalszy przygód "Dzieci z Bullerbyn", reżysera filmów "Czekolada" 
oraz "Co gryzie Gilberta Grape’a". Znów spotykamy się z naszymi 
małymi bohaterami: Lissą, Bosse, Lasse, Anną, Brittą i Ole, którzy 
wprowadzą nas w dziecięcy świat zabaw. Tym razem Lissa opowie nam 
o nadchodzącej zimie i szwedzkich obrzędach świątecznych w swojej 
małej wiosce. Film został wyreżyserowany na podstawie drugiej części 
bestsellerowej powieści Astrid Lindgren pod tym samym tytułem. 
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MORSKIE  OPOWIE ŚCI   
Rozrywka dla całej rodziny. Owdowiały profesor historii Grecji 
wychowujący samotnie córkę Serenę rusza na grecką wyspę aby 
odnaleźć inspirację do pracy na temat miłosnych zaklęć. Serena wie, że 
bardziej od dokończenia pracy, jej tacie potrzebna jest miłość. Próbuje 
swatać go najpierw z jedną z mieszkanek wyspy, ale tej nie podoba się 
zdziwaczały i nieporadny profesor, a potem przy pomocy zaklęć taty z 
poznaną tajemniczą i magiczną syreną. W drogę wchodzi im jednak 
Mavros, kapitan, który chce złapać syrenę. 
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GDZIE  MIESZKAJ Ą   DZIKIE  
STWORY   
Dziewięcioletni Max ucieka z domu i przepływa morze, by zostać 
królem. Krainę, którą przyjdzie mu władać zamieszkują olbrzymie, 
futrzaste stwory! Jednak bycie królem, może okazać się o wiele 
trudniejsze niż się wydaje! Twórca filmu, Spike Jonze oraz producent 
Tom Hanks, przygotowali magiczną, wizualnie oszałamiającą filmową 
wersję słynnego opowiadania Maurice'a Sendaka, która zgłębia radosny i 
dziki czas, który nazywamy dzieciństwem! 
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MIKOŁAJEK   
Mikołajek wiedzie spokojne życie. Ma rodziców, którzy go kochają, 
bandę fajnych kolegów, z którymi dobrze się bawi - i wcale nie chce, aby 
to się zmieniło! Lecz pewnego dnia podsłuchuje rozmowę swoich 
rodziców, z której wnioskuje, że jego mama spodziewa się dziecka. 
Mikołajek wpada w panikę i wyobraża sobie najgorsze: wkrótce pojawi 
się mały braciszek, którzy zajmie tyle miejsca w życiu rodziców, że jego, 
Mikołajka, porzucą samego w lesie jak Tomcia Palucha... 
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STEFAN  MALUTKI   
Przygotujcie się na wielką przygodę! Dzielny Stefan Malutki - mała 
ciałem, ale wielka duchem mysz - zabierze Was w fascynującą, pełną 
niebezpieczeństw podróż. Już niedługo przekonacie się, że istnieją bajki, 
które mogą stać się rzeczywistością... 
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GARFIELD  2   
GARFIELD, ulubiony kot całego świata, rusza na podbój Wielkiej 
Brytanii, grożąc zamieszaniem w całym Zjednoczonym Królestwie. 
Wraz ze swym psim kumplem Odie'em przepływa Atlantyk ku 
zaskoczeniu swego pana Jona Arbuckle'a, który przebywa w Londynie, 
by się oświadczyć swojej dziewczynie, pięknej pani weterynarz Liz 
Wilson. Garfield przybył... zobaczył... zwyciężył: Big Bena, Buckingham 
Palace, Scotland Yard oraz swoje nowe ulubione danie: paszteciki 
nadziewane mięsem (OK, to jeszcze nie lasagna, ale nie można mieć 
wszystkiego). Aby przygoda okazała się godna tak fenomenalnego kota, 
Garfield zamienił się miejscami z Księciem - królewskim kotem, który 
właśnie odziedziczył zamek. Teraz zamek należy do Garfielda - czy 
komuś należałby się bardziej? 
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MAŁY  MANHATTAN   
Mały Manhattan to pogodna komedia dla małych, ale także dla dorosłych 
widzów. W mieście znanym ze swego romantyzmu, dwoje młodych 
przyjaciół przeżywa najwspanialszą przygodę. Gabe i Rosemary znają się 
prawie przez całe swoje, choć jeszcze krótkie, życie. Lecz kiedy 
spotykają się twarzą w twarz na zajęciach karate, zaczynają widzieć 
siebie w zupełnie nowym świetle. Jest to pełna uroku, wzruszająca 
romantyczna opowieść o życiu, miłości i Nowym Yorku z punktu 
widzenia dziesięciolatka Ten ukazujący najcudowniejsze, najbardziej 
magiczne chwile pierwszej miłości film stanowi wspaniałą rozrywkę dla 
całej rodziny. 
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PAJĘCZYNA CHARLOTTY   
Wilbur, najsłabsza świnka w miocie, dla innych zwierząt w stajni wydaje 
się być uosobieniem naiwności, jednak dla Charlotty - pająka 
mieszkającego wśród krokwi w dachu - staje się długo oczekiwanym 
przyjacielem. Ich przyjaźń potrafi przetrwać nawet wtedy, gdy okazuje 
się, że dni świnki są policzone. Kiedy wydaje się, że tylko cud może 
ocalić życie Wilbura, zdeterminowana Charlotta decyduje się zrobić 
wszystko, aby uratować świnkę: wplata w swoją sieć słowa, które mają 
przekonać farmera, że Wilbur to "naprawdę ktoś" i warto go ocalić. 
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RANDKA   Z   GWIAZD Ą   
Wybierz się na niezapomnianą randkę z megaprzystojną gwiazdą muzyki 
pop, Christopherem Wildem (Sterling Knight)! Przypadkowe spotkanie z 
pochodzącą z małego miasteczka Jessicą Olson (Danielle Campbell) 
zupełnie odmieni jego wielkomiejskie, gwiazdorskie życie. Razem będą 
musieli stawić czoła kłopotom czyhającym na nich w gorącym 
Hollywood.  
Ten porywający muzyczny film z wyjątkowymi dodatkami specjalnymi 
zapewni doskonałą rozrywkę tobie i całej twojej rodzinie! 
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ALVIN  I  WIEWIÓRKI  2 
Sensacyjne śpiewające wiewiórki Alvin, Szymon i Teodor powracają w 
przepełnionym muzyką i szalonym humorem filmie dla całej rodziny. 
Gdy Dave (Jason Lee) ma wypadek na koncercie i trafia do szpitala, 
wiewiórki zawieszają działalność rozrywkową i idą do szkoły. Tam 
spotykają Wiewióretki - utalentowane i pełne dziewczęcego uroku trio, 
które jest odkryciem Iana, podłego ex-managera chłopaków. 
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NASZA  NIANIA   JEST   AGENTEM  
 Pełna przygód intryga, wyczyny kaskaderskie i sceny akcji, a do tego 
beczka śmiechu - to gwarancja dobrej zabawy dla całej rodziny. W 
postać filmowej niani wcielali się już m.in.: Arnold Schwarzenegger, 
Hulk Hogan i Vin Diesel. Ale takiej niani jak Jackie Chan jeszcze nie 
było! Bob Ho (Jackie Chan) jest nieszkodliwym sprzedawcą, który 
ukrywa przed swoją przyjaciółką, że jego prawdziwe zadanie to 
ratowanie świata. Jest bowiem agentem CIA budzących postrach pośród 
wszelkiej maści przestępców. Ale tak naprawdę marzy mu się już 
spokojna emerytura u boku Gillian... Bob co prawda z łatwością radzi 
sobie z bandziorami, ale czy poradzi sobie z trójką zwariowanych dzieci 
Gillian, którymi będzie się musiał zaopiekować? 
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AKSAMITNY   KRÓLIK   
Adaptacja znanej i lubianej powieści Margery Williams, która jest 
połączeniem filmu aktorskiego z piękną animacją w reżyserii Michaela 
Landona Jr. To opowieść, która bawi i uczy dzieci od niemalże stu lat i 
wciąż pozostaje aktualna. Mały Toby jest zmuszony spędzić święta u 
oschłej i zasadniczej babki. Skazany na samotność w wielkim pięknym 
domu, trafia na strych, gdzie znajduje pluszowego króliczka i inne 
zabawki. Dzięki nowym przyjaciołom przeżywa wiele fascynujących 
przygód. Królik, Koń i Łabędzica wierzą w legendę, która mówi, że 
miłość potrafi sprawić, że ożyją. Starają się więc znaleźć sposób, by 
legenda stała się prawdą. Dzięki temu wszyscy poznają siłę wiary i 
miłości. 
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DROGA  DO   AVONLEA    
Film oparty na powieści Lucy Maud Montgomery. Ojciec Sary, Stanley 
ma kłopoty, dziewczynka zostaje więc wysłana do mieszkającej w 
Avonlea rodziny swojej zmarłej matki. Mimo że początkowo nie podoba 
jej się nowe miejsce, szybko przywiązuje się do tutejszego domu i ludzi. 
Dlatego nawet kiedy ojciec rozwiązuje swoje problemy, Sara pragnie 
zostać u ciotek. Wraz z kuzynami i przyjaciółmi chodzi do szkoły i 
uczestniczy w życiu Avonlea. 
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HEIDI   
Ponadczasowa klasyka, którą znają i uwielbiają wszyscy.Mała Heidi jest 
sierotą. Nad jej losem ulitowała się ciotka Detie, która ją zaadoptowała. 
Ciotka, a także dziadek małej Heidi, mieszkają w położonej wysoko w 
górach alpejskiej wiosce. Dziadek początkowo negatywnie odnosi się do 
pomysłu przygarnięcia dziewczynki, ale z czasem wszystko ulega 
zmianie. Między Heidi i dziadkiem nawiązuje się nierozerwalna nić 
przyjaźni. 
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PIES   PRZED  SĄDEM   
Historia zainspirowana prawdziwymi losami psa rasy golden retriever, 
imieniem Old Drum. Bezdomny pies stał się najlepszym przyjacielem 
11-letniego chłopca. Charlie Burden (Bobby Edner), mieszkający w 
zachodnim Missouri, pomaga ojcu na farmie, a w wolnych chwilach 
wędkuje nad jeziorem. Pewnego razu Old Drum ratuje chłopca przed 
utonięciem. Kiedy więc wuj chłopca oskarża psa o zabicie jego owcy i 
domaga się zabicia psa, chłopiec podejmuje desperacką prób ocalenia 
przyjaciela. Wraz z ojcem wynajmują adwokata, który w procesie 
sądowym stara się dowieść niewinności zwierzęcia. 
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POWRÓT   PSIAKÓW   
Kiedy rodzice postanowili przenieść się na prowincję, Widdy i Liz 
obawiali się nudy. Wkrótce jednak do rodziny przybłąkał się pies, który 
okazał się być... suką spodziewającą się małych. Wkrótce po 
szczęśliwych narodzinach szóstki piesków, ojciec podejmuje decyzję o 
oddaniu ich w dobre ręce. Wymaga to sporo zachodu, lecz w końcu w 
domu znów panuje spokój. I właśnie wtedy okazuje się, że życie nie jest 
już takie samo jak przedtem. Rodzina postanawia więc sprowadzić 
szczeniaki z powrotem. Nie będzie to proste zadanie. Czy cała szóstka 
wróci szczęśliwie do domu? 
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LATAJ ĄCY  CZESTMIR 
W drodze do szkoły Czestmir za sprawą błękitnego meteorytu trafia na 
planetę kwiatów, które sprawiają, że może latać i przemieniać się w 
dorosłego. A ponieważ "Czestmir to wykapany tata“ - w miejsce ucznia 
VI klasy pojawia się dorosły pan Trynka. Dzięki łudzącemu 
podobieństwu Czestmir może udać się do szkoły, jako własny ojciec. 
Wraz z przyjaciółmi, Barbarką i Dawidem, latający Czestmir wywołuje 
nieoczekiwane komplikacje w świecie dorosłych. Tymczasem cudowne 
kwiaty, które mogłyby zmienić na lepsze życie wszystkich ludzi, 
wpadają w ręce sprytnego i ambitnego fryzjera Blechy, który nie myśli 
dzielić się z nikim… Nim życie rodziny Czestmira i całego miasta wróci 
do równowagi, rozegra się szereg dramatycznych i zabawnych przygód. 
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PIPPI  LANGSTRUMPF  
 pakiet  7  dvd na 7 dni  
Pippi Langstrumpf zwana dawniej Fizią Pończoszanką to tytułowa 
bohaterka książki szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren, na podstawie, 
której powstał serial o przygodach dziewięcioletniej dziewczynki, 
doskonale radzącej sobie bez pomocy dorosłych. Pippi mieszka w małym 
miasteczku w Willi Śmiesznotce jedynie z małpką Panem Nilssonem i 
koniem. Jej mama nie żyje, a tata zaginął na morzu. Mimo to Pippi, 
najsilniejsza dziewczynka na świecie z torbą pełną złotych monet, 
doskonale sobie radzi bez pomocy, ignorując, bądź odrzucając wszelkie 
próby ingerencji w jej życie, czy to umieszczenie jej w domu dziecka, 
czy też zmuszenie do chodzenia do szkoły 
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DOBRA   WRÓŻKA   
Dwayne "The Rock" Johnson wciela się w Dereka Thompsona - 
twardego hokeistę, który zostaje skazany na tydzień ciężkiej pracy, jako 
dobra wróżka! Mimo że oznacza to paradowanie ze skrzydełkami oraz 
konieczność nauki magicznych trików od uskrzydlonych przełożonych 
(Julie Andrews i Billy Crystal), Derek jest zdeterminowany by stanąć na 
wysokości zadania i dowieść, że ma w sobie to, co potrzeba! Na płycie 
znajduje się również interaktywne Centrum Treningowe Wróżek, które 
wciągnie do zabawy całą Twoją rodzinę. 
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PAN  KLEKS  pakiet  3 dvd na 7 dni 
"Pan Kleks" - zbiór trzech dwuczęściowych filmów fabularnych o 
kultowym już dziś bohaterze książki Jana Brzechwy. Charyzmatyczny 
nauczyciel-czarodziej w latach 80-tych ubiegłego wieku, za sprawą 
ekranizacji Krzysztofa Gradowskiego, podbił serca młodych widzów, 
którzy dziś, już jako rodzice kolejnego pokolenia maluchów i wielbiciele 
starego dobrego oldschool'u, wracają w świat Pana Kleksa razem z 
własnymi dziećmi. Akademia Pana Kleksa, Podróże Pana Kleksa i Pan 
Kleks w kosmosie, z charyzmatyczną rolą tytułową Piotra 
Fronczewskiego, to filmy, które weszły do kanonu polskiej 
kinematografii dziecięcej.  
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NIANIA  I  WIELKIE   BUM   
Niania McPhee i Wielkie Bum to kolejny rozdział uroczej, magicznej i 
chwytającej za serce baśni, która oczarowała dzieci na całym świecie. 
Emma Thompson powraca jako tajemnicza niania, która w cudowny 
sposób pojawia się zawsze tam, gdzie potrzebna jest jej pomoc. Tym 
razem słynna McPhee przybywa na rodzinną farmę, gdzie trwa wielka 
awantura pomiędzy niesfornymi, miejscowymi łobuziakami a ich 
rozpuszczonym kuzynostwem z miasta. Korzystając ze swych czarów, 
latającego motocykla i rozkosznych, tańczących prosiaczków, Nanny 
McPhee na pewno znajdzie sposób, by dać swoim swym małym 
podopiecznym lekcję dobrych manier. 
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NIANIA   
W tej nieco mrocznej, ale i niezwykle dowcipnej opowieści, EMMA 
THOMPSON (Harry Potter i więzień Azkabanu, To właśnie miłość) 
wciela się w osobę o paskudnej aparycji i zdolnościach magicznych, 
która pojawia się w domu niedawno owdowiałego pana Browna (COLIN 
FIRTH – Pamiętnik Bridget Jones, Dziewczyna z perłą) i próbuje 
opanować piekielną siódemkę jego rozbrykanych dzieciaków. Tych 
samych, które przepędziły już siedemnaście poprzednich kandydatek na 
nianię. Ale pani McPhee szybko doprowadza do sytuacji, gdy 
rozwydrzone dzieciaki zauważą, iż wszystkie ich wybryki mają, jakby za 
sprawą magii, zaskakujące konsekwencje. 
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MAŁOLAT 
Jedenastoletni North (Elijah Wood) dochodzi do wniosku, że rodzice 
strasznie go zaniedbują, koncentrując się wyłącznie na pracy. Postanawia 
wytoczyć im proces. Wyrok sądu jest niezwykły: w ciągu dwóch 
miesięcy North ma znaleźć sobie nowych lepszych rodziców - w 
przeciwnym razie trafi do domu dziecka. 
Chłopiec rusza więc w niezwykłą podróż. Na swojej drodze spotyka 
różnych ludzi, często wcale nie takich fajnych, jak by się na pierwszy 
rzut oka wydawało... Na szczęście nad jego bezpieczeństwem czuwa 
"anioł stróż" (Bruce Willis). 
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PRZYJACIEL  ŚWIĘTEGO   
MIKOŁAJA 
 Święty Mikołaj oraz jego nowy przyjaciel, Łapa, dowiadują się, że 
dzieci na całym świecie przestały czerpać radość ze Świąt Bożego 
Narodzenia. Wyruszają więc w podróż do Nowego Jorku, aby to zmienić. 
Podczas wyprawy Święty Mikołaj traci jednak pamięć! Łapa wraz z 
sierotką o imieniu Quinn, jej nowym przyjacielem Willem oraz 
wspaniałą grupą gadających psiaków będą musieli sami uratować święta! 
Odkryj, jak zaczęła się legendarna przyjaźń między Świętym Mikołajem 
a Prawą Łapą i poznaj prawdziwe znaczenie Gwiazdki! Wzruszająca 
bajka o potędze miłości, pełna zabawy, przygód oraz śmiechu, z 
pewnością zachwyci ciebie i całą twoją rodzinę!  
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PSY  I   KOTY.  ODWET  KITTY   
PO RAZ PIERWSZY W DZIEJACH KOTY I PSY BĘDĄ MUSIAŁY 
POŁĄCZYĆ SIŁY, ABY ZAPOBIEC GLOBALNEJ KOTO-STROFIE! 
Była elitarna agentka Kitty Galore planuje uruchomić diaboliczne 
urządzenie, aby wziąć pod pantofel psich wrogów i 'odpazurzyć' swoich 
byłych kocich towarzyszy . W oryginalnej wersji filmu Psy i Koty: 
Odwet Kitty usłyszymy głosy Christiny Applegate, Michaela Clarkea 
Duncana, Neila Patricka Harrisa, Seana Hayesa, Jamesa Marsdena, Bette 
Midler i Nicka Nolte oraz gwiazd ekranu Chrisa O'Donnella i Jacka 
McBrayera. 
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VICKY   WIELKI   MAŁY   WIKING   
Zabawna i emocjonująca opowieść o przygodach małego ciałem, ale 
wielkiego duchem wikinga. Doskonała rozrywka dla całej rodziny! 
Vicky jest małym chłopcem, który wraz z rodzicami mieszka w osadzie 
wikingów o nazwie Flake. Jest bystry i sympatyczny, ale niezbyt silny i 
raczej bojaźliwy. Pewnego dnia razem z ojcem i innymi dorosłymi 
wikingami wyrusza w morską podróż, podczas której przeżywa wiele 
fantastycznych przygód i dowiaduje się, że rozum i spryt znaczą czasem 
więcej niż siła mięśni. 
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ASTERIX NA OLIMPIADZIE   
W czasie Igrzysk Olimpijskich Brutus, przybrany syna Cezara, będzie 
walczył o serce pięknej księżniczki Iriny. Iriną zauroczony jest również 
jeden z Galów - Romantix. Jego przyjaciele, na czele z Asterixem z 
Obelixem zrobią wszystko, by pokonać Brutusa. Podstępny Brutus chce 
jednak osiągnąć jeszcze jeden cel, a jego intryga nie ma nic wspólnego ze 
szlachetną ideą olimpijską... Zobacz swoich ulubionych bohaterów w 
całkiem nowej odsłonie! Tylko tutaj spotkasz dodatkowo 
międzynarodowe gwiazdy sportu, w tym Michaela Schumachera, Jeana 
Todta i Zinedine Zidane'a! 
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ASTERIX  I  OBELIX  KONTRA  
CEZAR 
Ekranizacja słynnego francuskiego komiksu o najsłynniejszych Galach w 
historii ludzkości. I wiek przed naszą erą. Okupowana przez rzymian 
Galia traci już nadzieję. Na północy kraju jest jednak niewielka wioska, 
której mieszkańcy dzielnie bronią się przed wrogiem. W grodzie tym 
spotykamy najsilniejszych mężczyzn w Europie: Asterixa i Obelixa, 
którzy wspierani magicznym napojem nie boją się wojsk Cezara i z 
łatwością gromią wszystkich posłanych przez władcę żołnierzy. Zobacz 
jak ożywa kultowy komiks i rodzi się legenda pełnometrażowych 
przygód bohaterów, których zna każdy mieszkaniec Ziemi. 
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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.  
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KAMIE Ń   ŻYCZEŃ  -   MAGICZNE   
PRZYGODY   
Historie nie z tej ziemi reżysera "Małych Agentów". Podczas gdy dorośli 
w firmie Black Box Industries pracuję w pocie czoła, żeby ulepszyć 
najbardziej pożądane gadżety tego roku, Toby-Toe; Tomphson - chłopiec 
z sąsiedztwa, znajduje coś o wiele lepszego. To Kamień Życzeń! Uważaj 
jednak czego sobie życzysz, Toe! Robert Rodriguez stworzył 
przezabawną opowieść o tym, co może się wydarzyć, kiedy tęczowy 
kamień wpadnie w ręce dzieciaków i dorosłych. Spotkanie z armią 
maleńkich przyjaciół nie z tego świata? Zamiana nieznośnego brata w 
żuczka? Góra pieniędzy tylko dla siebie? Nieograniczona władza na 
całym świecie? A Ty – czego sobie zażyczysz?... 

726 

 

OBCY  NA   PODDASZU    
Są letnie wakacje, ale dzieciaki z rodziny Pearsonów są skazane na 
nudny pobyt z rodzicami w domku letniskowym nad jeziorem. Jednak 
sytuacja ulega zmianie, gdy nagle na dachu rozbija się statek narwanych i 
wojowniczych kosmitów z planem podbicia nie tylko domku, ale całego 
świata! Mając do dyspozycji tylko swój spryt, odwagę oraz umiejętności 
zdobyte w grach video, grupa małolatów jednoczy siły, aby pokonać 
obcych i uratować Ziemię. Jednak najtrudniejszym zadaniem jest 
utrzymanie wszystkiego w tajemnicy przed rodzicami!  
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7 KRASNOLUDKÓW.  HISTORIA  
PRAWDZIWA   

Komedia dla dzieci i dorosłych z  dubbingiem z udziałem polskich 
gwiazd. 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)… 
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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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PODRÓŻE  GULIWERA    
Uwspółcześniona ekranizacja słynnej powieści Jonathana Swifta, 
zrealizowana w cyfrowej technice 3D. Lemuel Gulliver, autor 
przewodników turystycznych, wyrusza w podróżsłużbową na Bermudy, a 
trafia do krainy Liliputów, zamieszkałej przez miniaturowych 
mieszkańców, którym pomaga w wojnie z wojowniczymi sąsiadami. W 
rolach głównych: Jack Black (”Jaja w tropikach”, ”King Kong”), Emily 
Blunt (”Diabeł ubiera się u Prady”), Amanda Peet (”Syriana”, 
”Tożsamość”), Billy Connolly (”Garfield 2”) i Catherine Tate (”Catherine 
Tate Show”). Reżyseria: Rob Letterman (”Potwory kontra obcy”, ”Rybki 
z ferajny”).  
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DZIENNIK   CWANIACZK A   
Greg Heffley ma przed sobą świetlaną przyszłość, jednak nim osiągnie 
sukces, musi przetrwać najgorsze i najstraszniejsze doświadczenie 
życiowe każdego młodzieńca - szkołę! Nie będzie to łatwe, zwłaszcza 
kiedy dookoła grasują owłosione, piegowate i niemądre dzieciaki, 
zastraszający innych "młodzi gniewni" oraz sery pleśniowe z nuklearnymi 
pasożytami. To nie jest zwykły film - to poradnik przetrwania. 
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ZEMSTA  FUTRZAKÓW    
Doskonała zabawa dla całej rodziny czyli komedia o lekkim 
zabarwieniu... ekologicznym. Po przeprowadzce wraz z rodziną z Chicago 
do stanu Oregon, w celu nadzorowania budowy "przyjaznego dla 
środowiska" osiedla, Dan Sanders (Brendan Fraser) sądzi, że jego 
największym problemem będzie pomoc w przystosowaniu się do nowego 
miejsca kochającej miasto żonie Tammy (Brooke Shields) i 
nieznoszącemu przyrody nastoletniemu synowi (Matt Prokop). Problemy 
Dana jednak zaczynają się dopiero, gdy zamieszkujące w okolicy 
zwierzęta wszystkich kształtów i rozmiarów jednoczą swe siły, by 
wykurzyć Dana z lasu, obracając plac budowy w prawdziwe pole bitwy.  
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SMERFY   
Smerfny jest nasz świat 
 
Smerfastyczna, rodzinna zabawa! 
 
Kiedy zły czarodziej Gargamel wygania malutkie, niebieskie Smerfy z ich 
wioski, z magicznego świata trafiają do naszego – konkretnie w samo 
serce Central Parku. Wysokie na trzy jabłka, zagubione w „Wielkim 
Jabłku”, Smerfy muszą odnaleźć drogę do swojej wioski, nim na ich ślad 
wpadnie Gargamel. 

1151 

 

HECA   W  ZOO 
Wszystkie zwierzęta w Franklin Park ZOO kochają swojego życzliwego 
opiekuna Griffina Keyesa (Kevin James). Kiedy ten odkrywa, że łatwiej 
mu przebywać w towarzystwie lwa, niż płci przeciwnej, postanawia 
opuścić ZOO i znaleźć bardziej odpowiednie zajęcie, które pozwoli mu 
zdobyć serce kobiety swoich marzeń. Spanikowane zwierzęta łamią 
honorowy kod milczenia i wyjawiają swój największy sekret: potrafią 
mówić! By uniemożliwi ć Griffinowi odejście postanawiają po swojemu 
wyszkolić go w dziedzinie zalotów! W oryginalnej wersji językowej głosu 
postaciom użyczyły takie gwiazdy jak: Cher, Nick Nolte, Adam Sandler i 
Sylvester Stallone. 
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DZIADEK  DO  ORZECHÓ W 
Przyłącz się do Mary podczas jej magicznej wyprawy w tej całkowicie 
nowej produkcji filmowej, w której biorą udział tacy uznani aktorzy, jak: 
Elle Fanning, Nathan Lane, Frances de la Tour i John Turturro.  
Przygoda Mary rozpoczyna się w momencie, gdy jej gwiazdkowy prezent, 
dziadek do orzechów, ożywa i zabiera ją do zaczarowanego królestwa, 
gdzie na swojej drodze dziewczynka spotyka magiczne zabawki oraz 
roztańczone wróżki. Mary dostrzega wkrótce, że królestwo jest 
zastraszone przez złego Króla Szczurów, z którym Mary musi się 
zmierzyć, aby uratować swojego dziadka do orzechów. W filmie 
usłyszymy osiem nowych, wspaniałych utworów napisanych przez 
laureata Nagrody Akademii Tima Rice'a (Król Lew, Evita). 
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MÓJ   PRZYJACIEL   D ELFIN 
Poruszająca historia delfina, który wpada w sidła zastawione przez 
rybaków i traci płetwę. Dzięki pomocy chłopca o imieniu Sawyer i jego 
nowych przyjaciół, biologa morskiego (Harry Connick, Jr.) oraz 
błyskotliwego protetyka (Morgan Freeman), ma jednak szansę na nowe 
życie. Urzekająca opowieść o więźi międzychłopcem a zwierzęciem, 
niesamowitej przyjaźni na całe życie. Ciepłe kino familijne dla całej 
rodziny! 

1172 MALI  AGENCI:  WY ŚCIG  Z  
CZASEM   
MALI AGENCI WRACAJĄ! Tym razem do akcji wkracza nowe 
pokolenie! Marissa Cortez Wilson (Jessica Alba) jest żoną znanego 
reportera telewizyjnego (Joel McHale), mamą pewnego malucha i 
macochą inteligentnych bliźniąt Rebecci (Rowan Blanchard) i Cecila 
(Mason Cook). Domową sielankę zakłóca szalony Timekeeper (Jeremy 
Piven), który chce przejąć władzę nad światem. Marissa jako agent 
specjalny w stanie spoczynku zostaje powołana do służby. Koniec świata 
jest coraz bliżej, a do akcji wkraczają też Rebecca i Cecil! Z małą pomocą 
innych Małych Agentów Carmen (Alexa Vega), Juni (Daryl Sabara) i ich 
wiernego psa Argonauty (Ricky Gervais) oraz kilku wymyślnych 
gadżetów są gotowi, żeby ocalić świat. 
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BUDDY  -   PIES  NA  GOLE 
Obejrzyj kolejne zwariowane przygody najbardziej wysportowanego psa 
wszech czasów! Był już mistrzem koszykówki, baseballu i siatkówki. 
Nadszedł czas na nowe wyzwanie! Tym razem Buddy spróbuje swoich 
sił w piłce nożnej, a z pomocą przyjdą mu największe amerykańskie 
legendy kobiecego footballu: Brandi Chastain, Briana Scurry i Tisha 
Venturini. Czy nasz bohater pogodzi karierę piłkarza z obowiązkami 
świeżo upieczonego taty? Przekonaj się o tym, oglądając film „Buddy – 
pies na gole”, przezabawną komedię pełną śmiechu, akcji i sportowej 
rywalizacji! 
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HUGO   I  JEGO   WYNALAZEK 
Witaj w magicznym świecie pełnym niezwykłych przygód. Sprytny i 
pomysłowy Hugo odkrywa sekret pozostawiony przez ojca i rusza na 
spotkanie tajemniczej przygody, która zmieni wszystko wokół niego 
wiodąc do pięknego i bezpiecznego miejsca, które będzie mógł nazwać 
domem. Zdobywca Nagrody Akademii reżyser Martin Scorsese zaprasza 
do wzięcia udziału w niezwykłej podróży, którą krytycy zgodnie 
okrzyknęli "cudem, z którego powstają marzenia" (Peter Travers, 
ROLLING STONE). 
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KRÓLEWNA  ŚNIEŻKA    
Wielki powrót na ekrany kin jednej z najbardziej uwielbianych baśni 
świata. Komedia jak z bajki z baśniową obsadą - Julia Roberts jako Zła 
Królowa oraz Lily Collins w roli ślicznej Królewny Śnieżki!  
Dawno, dawno temu w zaczarowanym królestwie żyła sobie piękna 
królewna. Na imię miała Śnieżka. Jej skóra była czysta jak śnieg, a włosy 
czarne jak noc. Pewnego dnia władzę nad krainą przejęła podstępem zła 
królowa (Julia Roberts). Zazdrosna o urodę i wdzięk dziewczyny 
rozkazała wygnać ją z królestwa. Teraz jej główny cel to wyjść bogato za 
mąż i pozbyć się problemów finansowych. Idealnym kandydatem jest 
bardzo przystojny i niezwykle majętny książę. Niestety sprawy się nieco 
komplikują, kiedy Śnieżka powraca, aby walczyć o swoje racje na czele 
bandy siedmiu krasnali-rabusiów. Zła królowa popada w tarapaty... 
Dzielna Śnieżka zamierza jej odebrać nie tylko władzę, ale także 
kandydata na męża, bo przystojny książę już dawno wpadł jej w oko. 
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ASTERIX  I  OBELIX  W  SŁU ŻBIE  
JEJ  KRÓLEWSKIEJ  MO ŚCI   
 
Rok 50 p.n.e. - głodny podbojów Juliusz Cezar rozpoczyna BITWĘ O 
ANGLIĘ, wykorzystując perfidnie narodową skłonność Brytów do 
tradycyjnej PRZERWY NA WRZĄTEK. Królowa Brytów Kordelia 
wysyła z tajną misją specjalną swego agenta - sir Mentafixa, który ma 
odnaleźć galijską "willid ż" z LICENCJĄ NA OPIERANIE... się siłom 
Rzymu. Asterix i Obelix podejmują wyzwanie i wyruszają na odsiecz Jej 
Królewskiej Mości. Mają ze sobą TAJNĄ BROŃ - bekę magicznej 
mikstury oraz niesfornego młodziana imieniem Skandalix, na każdym 
krok ściągającego na nich kłopoty. Spotkanie Galów, Brytów i Rzymian 
prowadzi do serii arcyzabawnych nieporozumień, w które zaplątani są 
m.in. najemnicy z Normandii, piraci, złodzieje, dżentelmeni, futboliści, 
kaci i nielegalni imigranci. GALIO, CHROŃ KRÓLOWĄ! 

1220 WAKACJE   MIKOŁAJKA   
 
Z ostatnim szkolnym dzwonkiem Mikołajek pakuje walizki i w 
towarzystwie rodziców i babci wyrusza na upragnione wakacje nad 
morze. Na malowniczych plażach pensjonatu Rybitwa chłopiec szybko 
pozna nowych, oddanych przyjaciół. Wśród nich znajdują się: Błażej, 
który nie jest na wakacjach, bo jest... miejscowy, Fortunat - łakomczuch 
potrafiący zjeść dosłownie wszystko, Dżodżo, którego akcent rozbawia 
do łez, płaczliwy Kryspin, a także przemądrzalec Kosma. Dla ich wesołej 
paczki każdy dzień to doskonała okazja do nowych przygód. Sprawy i 
zabawy skomplikują się jednak, gdy do grona małych rozrabiaków 
dołączy pierwsza dziewczynka - małomówna Izabela. 

 


