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KATY Ń 
Opowieść o polskich oficerach pomordowanych podczas II wojny 
światowej przez NKWD w Katyniu. Obraz tragedii nieświadomych 
zbrodni kobiet, które czekały na swoich mężów, ojców, synów i braci. 
Bezkompromisowe rozliczenie kłamstwa, które miało kazać Polsce 
zapomnieć o swoich bohaterach. Film wielkiego reżysera o niezłomnej 
walce o pamięć i prawdę, dzięki którym możemy dziś żyć w wolnej 
Polsce. Film wyreżyserował Andrzej Wajda. Autorami scenariusza na 
podstawie powieści Andrzeja Mularczyka "Post Mortem" są Andrzej 
Wajda, Władysław Pasikowski i Przemysław Nowakowski. Zdjęcia 
zrealizował Paweł Edelman. 
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MIMZY  MAPA  CZASU     
Pewne rodzeństwo odnajduje tajemnicze pudełko z dziwnymi rzeczami, 
które uznają za zabawki. Bawiąc się nimi, mali bohaterowie zaczynają 
wykazywać większą inteligencję. Wszyscy zauważają, że dzieje się coś 
nadzwyczajnego. 

9 

 

NANCY DREW I TAJEMNICE   
HOLLYWOOD       
Nancy Drew to bohaterska dziewczyna detektyw znana miłośnikom od 
1930 roku! Powstało 56 książek z przygodami Nancy, które na całym 
świecie zostały sprzedane w ilości ponad 200 milionów sztuk! Na 
podstawie opowiadań o nancy powstały 2 serie telewizyjne oraz 17 gier 
komputerowych. 2008 rok to debiut Nancy na szklanym ekranie w filmie 
pełnometrażowym! Nastolatka Nancy Drew, której pasją są tajemnice, 
towarzyszy ojcu w podróży służbowej do Los Angeles i natyka się na 
dowód w nigdy nierozwiązanej sprawie dotyczącej śmierci gwiazdy 
filmowej. 
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ELIZABETH : THE GOLDEN AGE    
Kontynuacja losów Elżbiety I, królowej Anglii. Oto historia krucjaty 
samotnej kobiety, która zrobi wszystko, by zapanować nie tylko nad 
miłością, ale i własnym imperium, a nade wszystko aby umocnić 
wizerunek własnej osoby, jako wielbionego wzoru dla całego świata 
zachodniego.W filmie występują także: zdobywca Nagrody Akademii, 
Geoffrey Rush i Clive Owen w roli Sir Waltera Raleigh, odważnego 
podróżnika, który stanowi całkowicie nowe wyzwanie dla uczuć 
Elżbiety.Utkana z pasji, dramatu i zdrady, Elizabeth, to epicka opowieść, 
w której nie zabraknie zapierających dech w piersiach krajobrazów, 
oszałamiających kostiumów i prześwietnych kreacji aktorskich. 
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MŁODZI  MUSZKIETEROW IE    
Po brutalnej śmierci ojca i aresztowaniu brata, piękna Jacqueline 
postanawia dołączyć do legendarnego grona Muszkieterów. By dopiąć 
celu przybiera imię Jacques i w męskim przebraniu ukazując znakomitą 
znajomość sztuk walki szybko przekonuje kapitana Duvala, że jest 
odpowiednim uzupełnieniem drużyny. Dziewczyna szybko zdobywa 
zaufanie nowych towarzyszy, jednak podczas jednej z szermierskich 
potyczek D'Artagnon II odkrywa jej prawdziwe oblicze, a wraz z nim 
niezwykłą urodę. Rodzące się uczucie kwitnie w ukryciu do momentu, 
kiedy tajemnicę odkrywają pozostali muszkieterowie... 
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INDIANA JONES  I  POSZUKIWACZE 
ZAGINIONEJ ARKI    
W filmie Poszukiwacze Zaginionej Arki, Indy (Harrison Ford) wraz ze 
swoją byłą miłością, Marion Ravenwood (Karen Allen) podążają śladem 
legendarnej Arki Przymierza. Rozwiązując zagadki przeszłości, walczą z 
czasem, wężami i nazistami. Jedyny w swoim rodzaju archeolog, 
niepowtarzalny Indiana Jones odkrywa przed Tobą zapierającą dech w 
piersiach przygodę! 
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INDIANA JONES I ŚWIĄTYNIA 
ZAGŁADY   
Indiana Jones i Świątynia ZagładyTM przyprawi Cię on o drżenie serca, 
bowiem właśnie tu Indy odbywa szaleńczą i niezapomnianą jazdę 
kopalnianą kolejką, a wszystko by wraz z piosenkarką Willie (Kate 
Capshaw) i sprytnym chłopcem - Shortem (Ke Huy Quan) ocalić dzieci 
uwięzione w pilnie strzeżonych podziemiach. Odkryj złowieszcze, żądne 
krwi czarne charaktery, nietypowe posiłki i zapierające dech w piersiach 
sekwencje, które sprawiły, że saga Indy'ego stała się jednym z 
najbardziej kultowych wydarzeń filmowych wszech czasów! 
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INDIANA JONES I OSTATNIA 
KRUCJATA   
Nie ma nic bardziej ekscytującego niż staranie się dotrzymać kroku 
Jonesom w filmie Indiana Jones i ostatnia krucjataTM. Nazistowscy 
wrogowie Indy'ego powracają i porywają mu ojca, profesora Henry'ego 
Jonesa (Sean Connery), by pomógł odnaleźć Świętego Grala. Od 
zagubionych miast, po skarby templariuszy i podziemia Wenecji, odkryj 
źródło wiecznego życia i największą ekranową przygodę Indiany 
JonesaTM!  
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SHERLOCK HOLMES. WIELCY 
DETEKTYWI  4 dvd – pakiet na 7 dni 
 Kiedy Arthur Conan Doyle tworzył postać Sherlocka Holmesa, 
wzorował się na osobie profesora Josepha Bella. Bell był niezwykle 
inteligentnym, bardzo wszechstronnym i energicznym człowiekiem. 
Sprawiał wrażenie jednostki o wyjątkowej osobowości. Doyle został 
asystentem Bella. Pozwoliło mu to poznać zwyczaje i zachowania 
przełożonego, co w przyszłości wykorzystał do stworzenia wizerunku 
najwybitniejszego detektywa wszechczasów. DISC1: Pies Baskervillów, 
Traktat morski, Tańczące sylwetki, DISC2: Królewski skandal, Znak 
czterech, Samotna cyklistka, Garbus, Przygoda w Copper Beeches; 
DISC4: Grecki tłumacz, Przedsiębiorca budowlany z Norwood, Lekarz i 
jego pacjent, Związek Rudowłosych. 
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W PUSTYNI  I  W PUSZCZY   

(film z 1976 roku) 

 Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza. 
Akcja filmu rozgrywa się pod koniec XIX wieku w Sudanie w czasie 
powstania narodowego przeciw Anglikom. Ośmioletnia Nel i 
czternastoletni Staś zostają uprowadzeni. Zanim odnajdą swych 
zrozpaczonych rodziców przeżyją w Afryce wiele dramatycznych 
przygód. Towarzyszy im wierny pies, czarnoskórzy przyjaciele i 
oswojony słoń. 
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KRZY ŻACY 
Ekranizacja słynnej powieści Henryka Sienkiewicza, której tłem są 
wydarzenia historyczne z dziejów Polski, za panowania Jadwigi i 
Jagiełły. 
Barwna opowieść o stanie rycerskim, obyczaju polskim, działalności 
Zakonu na pograniczu krzyżacko-mazowieckim i wzroście pozycji Polski 
w czasach Grunwaldu, ukazana w tragedii Juranda, losach jego córki 
Danusi i rycerza Zbyszka z Bogdańca. 
Obraz: kolorowy. 
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ROBINSON CRUSOE   
Ekranizacja popularnej powieści Daniela Defoe o człowieku, który 
spędził wiele lat na bezludnej wyspie. 

159 

 

QUO VADIS    
Do Petroniusza przybywa jego siostrzeniec, Marek Winicjusz. Wyznaje 
mu, że podczas pobytu w domu Aulusa Plaucjusza, ujrzał tam niezwykłej 
urody kobietę, Ligię, w której się zakochał. Prosi go wobec tego o radę, 
jak ją zdobyć. Petroniusz obmyśla więc misterny plan uprowadzenia 
Ligii z domu swoich opiekunów, do których trafiła jako zakładniczka, 
będąc córką króla Ligów. 
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STARA BAŚŃ    
IX wiek. Na terenie przyszłej Polski panuje okrutny książę Popiel, który 
podjudzany przez żonę, pragnie zapewnić sukcesję swemu synowi. 
Dowódca drużyny księcia - Piastun, w proteście opuszcza władcę. Popiel 
wysyła za nim pościg. Od śmierci ratuje Piastuna - Ziemowit Piastowic - 
młody myśliwy i wojownik, który po latach spędzonych wśród 
Wikingów powrócił na ojcowiznę. Ziemowit zakochuje się z 
wzajemnością w Dziwie, córce bogatego kmiecia Wisza. Chce pojąć ją 
za żonę, lecz piękna Dziwa została przeznaczona bogom, ma zostać 
kapłanką w świątyni. 
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TAJEMNICA TWIERDZY SZYFRÓW  
4 dvd – pakiet na 7 dni 
Jeszcze jedna wielka bitwa II wojny światowej w pełnym rozmachu 
serialu telewizyjnym na podstawie bestsellerowej powieści Bogusława 
Wołoszańskiego - popularyzatora historii i sensacji XX wieku. 
Interesująca fabuła - fakty i fikcja - rozgrywa się w plenerach Dolnego 
Śląska, ośrodku cichociemnych w Szkocji, na ulicach Paryża i Londynu. 
Opowiada o walce wywiadów - amerykańskiego i radzieckiego - o 
największe tajemnice III Rzeszy. Jako oficer Abwehry pojawia się polski 
kryptolog z zamiarem przejęcia niemieckiej maszyny deszyfrującej. 
Dramaturgię uatrakcyjniają dynamiczne sceny batalistyczne z udziałem 
lotnictwa, artylerii i pojazdów z epoki, zrealizowane z wyjątkową 
dbałością o realia historyczne i szczegóły rekonstrukcyjne. Świetne 
zdjęcia, czołówka gwiazd polskiego ekranu. Pasjonujące kino akcji!  
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BRAMA TYGRYSA I SMOKA    
Brama Tygrysa i Smoka powstała po to, aby kolejne pokolenia młodych 
dzielnych ludzi uczyły się sztuki kung-fu. Potomkowie założyciela 
Bramy, bracia Tygrys i Smok zostali w dzieciństwie rozdzieleni. Teraz 
muszą zjednoczyć siły, aby, stając po stronie dobra i sprawiedliwości, 
pokonać demonicznego Shinubiego. 
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DANTON    
Akcja rozpoczyna się wiosną 1794 roku. W rewolucyjnej Francji szaleje 
terror. Na posiedzeniu Komitetu Ocalenia Publicznego Billaud Varenne 
oskarża Dantona i jego przyjaciół o działalność kontrrewolucyjną. 
Robespierre nie zgadza się wprawdzie na sądzenie Dantona, ale inni 
członkowie Komitetu przytaczają wciąż nowe argumenty przeciwko 
niemu. Dochodzi do konfiskaty redagowanej przez Desmoulinsa gazety 
dantonistów Vieux Cordelier. Wkrótce Danton otrzymuje ostrzeżenie, że 
rząd nosi się z zamiarem aresztowania go... 
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SKARB  NARODÓW – 2-DYSKOWE 
WYD. SPECJALNE   
Rodzina Benjamina Franklina Gatesa od sześciu pokoleń zajmuje się 
poszukiwaniem skarbu zakonu templariuszy, który podobno trafił do 
Ameryki i został ukryty przez Ojców Założycieli. Ben trafia na pewien 
trop - okazuje się, że mapa prowadząca do skarbu ukryta jest (jako 
niewidzialny zapis) na odwrocie Deklaracji Niepodległości. Niestety w 
posiadanie tej informacji wchodzi także bardzo niebezpieczny człowiek, 
Ian Howe. W tej sytuacji Ben decyduje się ukraść niezwykle pilnie 
strzeżony dokument i pokrzyżować zbrodnicze plany rywala. 
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MARPLE    
4 dvd – pakiet na 7 dni 
Marple to druga, równie sławna jak Poirot, postać, którą stworzyła Agata 
Christie. Panna Marple uwielbia ploteczki krążące w okolicach wioski St. 
Mary Mead, w której mieszka, ale radzi sobie także z zagadkami 
kryminalnymi, doskonale bowiem zna naturę ludzką. 
Płyty zawierają następujące odcinki: Noc w bibliotece, Morderstwo na 
plebanii, 4.50 z Paddington, Morderstwo odbędzie się, Uśpione 
morderstwo, Zatrute pióro, Tajemnica obrazu, Tajemnica Sittaford. 
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AKCJA  POD  ARSENAŁEM    
Okupacyjna Warszawa. Z gmachu "Zachęty", przekształconego w Dom 
Kultury Niemieckiej, młody chłopak zrywa nocą hitlerowską flagę i 
zawiesza biało-czerwoną - wraz ze stojącymi na straży kolegami, Rudym 
i Zośką, Alek szybko ucieka rikszą. Niemcy nasilają działalność 
propagandową - ze specjalnej ciężarówki wyświetlają na ulicach kronikę 
filmową ("Wochenschau"). Chłopcom udaje się wrzucić do samochodu 
materiał wybuchowy i rozbić kino-wóz. Trójka przyjaciół trafia na bazar 
- Alek marzy o dodającej szyku skórzanej kurtce. Gdy dobijają targu 
(Zośka poświęca ulubionego "pelikana'' i szalik, by zdobyć brakujące 
pieniądze) obok hitlerowiec katuje Żyda. Alek nie wytrzymuje - rzuca się 
na oprawcę i uderza, przyjaciele dokonują reszty. Ale spotka Alka 
reprymenda Rudego - taka spontaniczność reakcji może być 
niebezpieczna dla wszystkich... 
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SKARB  NARODÓW  2  :  KSIĘGA  
TAJEMNIC 
Dołącz do Nicolasa Cage'a w podnoszącej poziom adrenaliny wyprawie 
w poszukiwaniu zaginionego Złotego Miasta. Zakorzeniony w historii, 
otoczony mitami i tajemnicą film Disneya Skarb Narodów: Księga 
Tajemnic zabiera Cię w podróż dookoła świata, na przygodę pełną 
nieoczekiwanych zwrotów akcji w poszukiwaniu, oficjalnie 
nieistniejącej, Księgi Tajemnic - zbioru największych sekretów 
gromadzonych przez wieki. Jest tylko jeden szkopuł - by ją zdobyć Ben 
Gates musi porwać Prezydenta... 
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KRÓL  SKORPION  2    
obacz, jakie były początki legendarnego Króla Skorpiona! Gdy na oczach 
młodego Mathayusa król morduje jego ojca (zwycięzca turnieju Ultimate 
Fighting Championship Randy Couture) w chłopaku rodzi się pragnienie 
zemsty, które uczyni z niego najstraszliwszego wojownika starożytności. 
Reżyser takich hitów, jak Resident Evil: Zagłada i Nieśmiertelny 
zaprasza do największej z epickich przygód, w której króluje 
nieprzerwana, zapierająca dech w piersiach akcja i niesamowite efekty 
specjalne! 
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HENRYK  V    
Ekranizacja sztuki Williama Shakespeara nagodzona Oscarem w 
kategorii Najlepsze Kostiumy i nagrodą BAFTA dla Najlepszej 
Reżyserii. Młody król Anglii, Henryk V, beztroski i apolityczny za cichą 
namową duchownych domaga się wątpliwych praw do korony i 
Królestwa Francuskiego. W rezultacie dochodzi do ciężkiej i okrutnej 
wojny z Francją, podczas której młody król musi zmagać się z 
topniejącymi morale wojsk i z własnymi wątpliwościami. Kulminacją 
wydarzeń jest krwawa bitwa pod Agincourt, gdzie Anglia mimo 
przeważających sił Francji odnosi zwycięstwo. W zamian za pokój król 
Francji zobowiązuje się wydać swoją córkę za Henryka V. 
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INDIANA  JONES  I  KRÓLESTWO  
KRYSZTAŁOWEJ CZASZKI    
Indiana Jones I królestwo kryształowej Czaski ukazuje Indy'ego 
(Harrison Ford) rywalizującego z genialną i piękną agentką (Cate 
Blanchett) w poszukiwaniu potężnej kryształowej czaszki miasta Akator. 
Łącząc siły z młodym rebeliantem-motocyklistą (Shia LaBeouf) i Marion 
(Karen Allen), uduchowioną miłością sprzed lat, Indy zabiera Cię na 
spotkanie z wypełnioną akcją przygodą utrzymaną w tradycji 
klasycznych obrazów Indiany Jonesa! 
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PODRÓŻ  DO WNĘTRZA  ZIEMI   
Adaptacja powieści Juliusza Verne. Naukowiec, Jonathan Brock, zostaje 
poproszony przez bogatą dziedziczkę o zorganizowanie wyprawy w 
poszukiwaniu jej męża, zaginionego kilka lat wcześniej podczas podróży 
w tajemnicze miejsce, gdzie rzekomo można zejść do wnętrza Ziemi. 
Wyruszają wraz z siostrzeńcem Brocka na Alaskę, żeby odnaleźć 
kopalnię narysowaną na mapie przez męża kobiety. Już droga przez 
zimne pustkowia okaże się bardzo niebezpieczna, ale to, co czeka ich po 
dotarciu na miejsce, przerośnie ich wszelkie oczekiwania. 
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MUMIA III. GROBOWIEC  CESARZA 
SMOKA   
Pełna akcji i przygód, zrealizowana z epickim rozmachem opowieść, 
która zabierze Cię w podróż w czasie: od starożytnych Chin do tonącego 
w blasku neonów Szanghaju i w mroźne szczyty Himalajów. Brendan 
Fraser powraca jako nieustraszony badacz i pogromca mumii Rick 
O'Connell, któremu w tej wyprawie towarzyszy syn Alex (Luke Ford), 
żona Evelyn (Maria Bello) i jej brat Jonathan (John Hannah). 
O'Connelowie muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z 
jakim kiedykolwiek mieli do czynienia, z przywróconym do życia po 
trwającej 2000 lat klątwie Cesarzem (Jet Li) i jego 10-tysięczną armią 
wojowników żądnych krwi i panowania nad światem.  
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WANTED.  ŚCIGANI 
Wesley Gibson (James McAvoy) jest strachliwym hipochondrykiem, 
którego prześladuje szefowa i zdradza dziewczyna. Jego życie jest 
pozbawione celu! Któregoś dnia dowiaduje się jednak, że jego ojciec 
został brutalnie zamordowany - a on sam musi teraz dołączyć to tajnej 
organizacji zabójców, zwanej Bractwem. Podczas szkolenia, którym 
zajmie się niezwykła piękność - Fox (Angelina Jolie), dawny biurowy 
nieudacznik stanie się szybką jak błyskawica, nieludzko sprawną 
maszyną do zabijania. Ale już podczas pierwszego zadania Wes odkryje, 
że jedyną rzeczą trudniejszą od odbierania czyjegoś życia, jest 
zapanowanie nad swoim własnym! 

FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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WYSPA  NIM  
 Pełen humoru, trzymający w napięciu i zaskakujący niezwykłymi 
pomysłami przygodowy film fantasy, zrealizowany przez producentów 
"Opowieści z Narnii" i "Mostu do Terabithii".Na tajemniczej wyspie 
wszystko może się zdarzyć. Mieszka tu dziewczynka o imieniu Nim 
(Abigail Breslin) w otoczeniu egzotycznych przyjaciół - od agamy 
brodatej zaczynając na lwie morskim kończąc. Jej ukochanym bohaterem 
literackim jest słynny podróżnik Alex Rover. Pewnego dnia bez śladu 
znika ojciec Nim, znany badacz oceanów. Dziewczynka zrobi wszystko, 
aby go odnaleźć - nawet jeśli wymagałoby to sprowadzenia samego 
Alexa.  

437 

 

PODRÓŻ  DO   WNĘTRZA  ZIEMI 
Podczas wyprawy do wnętrza Ziemi Trevor Anderson (Fraser), jego 
bratanek oraz ich przewodniczka dokonują przełomowego odkrycia, 
które sprawi, że wyruszą w ekscytującą podróż w nieznane. Chcąc 
znaleźć drogę powrotną wędrują poprzez tajemniczy świat, natrafiając na 
stworzenia i przedmioty istnienia których nawet sobie nie wyobrażali. 
Bądź jeszcze bliżej akcji, zaskocz swoje zmysły i wyrusz we własną 
podróż do wnętrza Ziemi! 
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KRUCJATA   W  DŻINSACH   
Z winy 15-letniego Dolfa jego drużyna przegrywa mecz piłkarski. 
Zrozpaczony chłopak wpada na desperacki pomysł ratowania sytuacji. 
Jego mama pracuje w instytucie badawczym, w którym skonstruowano 
prototyp maszyny czasu, na razie testowany wyłącznie na zwierzętach. 
Dolf postanawia cofnąć się w czasie do chwili, w której popełnił fatalny 
błąd i naprawić go. Niestety, w pośpiechu nieprawidłowo wbija datę i 
przenosi się... do średniowiecza. Na dobry początek zostaje pojmany 
przez bandytów, ale z opresji ratuje go piękna Jenne. Okazuje się, że 
dziewczyna bierze udział w dziecięcej krucjacie do Jerozolimy. Dolf 
przyłącza się do dzieci… 
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GENERAŁ.  ZAMACH  NA  
GIBRALTARZE  
 Film opowiada o ostatnich dniach życia generała Władysława 
Sikorskiego, tuż przed katastrofą. Wodzowi towarzyszy córka Zofia i 
ekipa najbliższych współpracowników. Wszyscy goszczą w pałacu 
gubernatora Gibraltaru Masona Macfarlane'a, który ma nakłonić 
Sikorskiego do oddania dokumentów świadczących o morderstwie 
oficerów.  
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WALKIRIA   
OPARTA NA NIEWIARYGODNIE PRAWDZIWEJ HISTORII 
Reżyser Podejrzanych i X-Mena przedstawia wypełniony akcją film, w 
którym "Tom Cruise tworzy jedną z najlepszych ról w karierze" (Jeffrey 
Lyons, NBC/Reel Talk). Oparty na niewiarygodnie prawdziwej historii 
pułkownika Clausa von Stauffenberga (Cruise) i jego genialnego planu 
zamachu na Adolfa Hitlera wciągający thriller przedstawia śmiałą 
operację wyeliminowania jednego z najgorszych tyranów stąpających po 
ziemi. W pozostałych rolach zobaczyć można m.in. Kennetha Branagha, 
Billa Nighy, Toma Wilkinsona, Terence'a Stampa oraz Eddie'go Izzarda. 
Od pierwszej, do ostatniej sceny Walkiria buduje fascynujące napięcie i 
przyspiesza tętno jak żaden inny film. 
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DRAGONBALL – EWOLUCJA   
Oparty na jednej z najpopularniejszych serii japońskiej mangi film 
Dragonball: Ewolucja, to epicka przygoda opowiadająca historię 
młodego wojownika, który musi odszukać własne przeznaczenie... oraz 
ocalić świat przed siłami ciemności. Łagodnie usposobiony Goku, w dniu 
swoich osiemnastych urodzin, otrzymuje jedną z mistycznych kul 
Dragonball, które zebrane razem gwarantują jedno życzenie temu, kto je 
posiada. W tym samym czasie z więzienia ucieka potężny wojownik 
Szatan-Serduszko i wyrusza na poszukiwanie kul.  
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CZAS  HONORU  sezon  1  cz.1   
Fascynująca i mało znana karta historii polskiego ruchu oporu. Opowieść 
o okupacyjnej rzeczywistości i spadochroniarzach, którzy zostają 
przerzuceni do Polski. Przeszkolona w Anglii grupa polskich żołnierzy 
ląduje na terytorium kraju. Poznaje realia życia w zajętej przez Niemców 
Warszawie i otrzymuje konspiracyjne przydziały. W ulicznej obławie, 
jeden z żołnierzy zostaje aresztowany i osadzony na Pawiaku. Przyjaciele 
rozpoczynają walkę o uwolnienie go z rąk gestapo. Niemcy 
przygotowują plan przeniknięcia do struktur polskiego podziemia. 
Podstępem i prowokacją starają się zwerbować do swej agentury 
nieświadomych tej gry Polaków. 
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CZAS  HONORU  sezon  1  cz.2   
Fascynująca i mało znana karta historii polskiego ruchu oporu. Opowieść 
o okupacyjnej rzeczywistości i spadochroniarzach, którzy zostają 
przerzuceni do Polski. W Warszawie żołnierze podziemia żyją z 
fałszywą tożsamością i w ciągłym zagrożeniu. Na co dzień ocierają się o 
śmierć i zdradę. Wojna brutalnie wystawia na próbę ich charaktery. 
Bywa, że obowiązek służby ojczyźnie pozostaje w konflikcie z ich 
własnym, często skomplikowanym życiem emocjonalnym. Niezwykle 
intensywnie przeżywają trudne chwile swojej młodości, równie mocno 
kochając i nienawidząc. Odważni i niezawodni, decydują się w bojowej 
akcji odbić przyjaciela z niewoli. 
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KRÓLOWA  BONA   cz.1  
Serial historyczny przedstawiający obraz Polski pierwszej połowy XVI 
wieku – potęgę Rzeczpospolitej pod rządami dynastii Jagiellonów, czasy 
znane jako Złoty Wiek w jej dziejach. Polska epoki Jagiellonów ukazana 
jest poprzez kontrowersyjną postać królowej Bony – żony Zygmunta 
Starego. Wykształconej i inteligentnej Włoszki z rodu Sforzów, 
księżniczki Mediolanu i Bari, która wyrastając w atmosferze wielkiej 
polityki, rywalizacji rodów o poszczególne księstwa, przemyślnych 
forteli i intryg dworskich, odebrała niezwykle staranne wykształcenie i 
okazała się energiczną i pełną inicjatyw królową. 
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BARBARA  I   JAN  
Młoda dziennikarka i fotoreporter warszawskiego pisma w sensacyjnym 
serialu z nutą qui pro quo. Na trasie ich reporterskiej podróży - nielegalne 
kasyno gry, bliższe spotkanie z "duchami", główna wygrana w loterii i 
szajka w kolekturze, skłóceni lokalni notabele. Niekończące się pasmo 
przygód, ale z happy endem. 
1.Pierwszy reportaż 2. Główna wygrana 3. Niepowtarzalne zdjęcia 4. 
Oszustka 5. Zakochane duchy 6. Kłopotliwa nagroda 7. Willa na 
przedmieściu   
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GANGSTERZY   I   FILANTROPI   
W więziennej karetce spotykają się oskarżeni w dwóch sprtawach. 
Pierwsi to grupa gangsterów pod wodzą ,,Profesora", który swój 
przydomek zawdzięcza swej niezwykłej elegancji i nieprzeciętnej 
inteligencji. Obmyslił genialny plan napadu na furgonetkę przewożącą 
pieniądze do banku. Oskarżonym w drugiej sprawie jest Anastazy 
Kowalski, który stał się przestępcą mimo woli. 
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PRZYGODY   PANA   MICHAŁA   
Dzieje miłości, honor i przygoda na tle burzliwych wypadków 
historycznych.Ujmująca liryzmem i dobrotliwym żartem telewizyjna 
opowieść o losach zasłużonego dla kraju pułkownika Michała 
Wołodyjowskiego, który z hetmańskiego rozkazu rusza ku Dzikim 
Polom, by strzec granic ojczyzny. Jako dowódca polsko-tatarskiej 
stanicy, wiedzie życie żołnierza pełne niebezpieczeństw i grozy, zbliża 
się bowiem turecka inwazja… 
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KRÓLOWA  BONA   cz.2 
Serial historyczny przedstawiający obraz Polski pierwszej połowy XVI 
wieku – potęgę Rzeczpospolitej pod rządami dynastii Jagiellonów, czasy 
znane jako Złoty Wiek w jej dziejach. Polska epoki Jagiellonów ukazana 
jest poprzez kontrowersyjną postać królowej Bony – żony Zygmunta 
Starego. Wykształconej i inteligentnej Włoszki z rodu Sforzów, 
księżniczki Mediolanu i Bari, która wyrastając w atmosferze wielkiej 
polityki, rywalizacji rodów o poszczególne księstwa, przemyślnych 
forteli i intryg dworskich, odebrała niezwykle staranne wykształcenie i 
okazała się energiczną i pełną inicjatyw królową.  

647 

 

PAN  SAMOCHODZIK   I   
TEMPLARIUSZE   
Pan Tomasz, z wykształcenia historyk, z zamiłowania detektyw, 
postanawia zgłębić zawiłe dzieje i odnależć skarb templariuszy. Z grupą 
młodych przyjaciół, dziwacznym pojazdem jedzie na spotkanie z 
przygodą, nie przypuszczając, że on i jego towarzysze staną się 
uczestnikami sensacyjnych wydarzeń. 
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KOLUMBOWIE 
Filmowa adaptacja najlepszej, zdaniem wielu krytyków, powieści 
Romana Bratnego - "Kolumbowie - rocznik 20", a właściwie jej dwóch 
pierwszych tomów. Serial Janusza Morgensterna opowiada o polskim 
ruchu oporu przeciw hitlerowskim okupantom, o młodzieży lat wojny, jej 
codziennym życiu i walce. Głównymi bohaterami są dwudziestoletni 
chłopcy, wplątani nagle w dramatyczną historię narodu i zmuszeni do 
podejmowania trudnych, nierzadko tragicznych decyzji. Z właściwą ich 
wiekowi fantazją, poświeceniem, ale i ze świadomością ogromu ryzyka i 
odpowiedzialności podejmują nierówną walkę z wrogiem. 
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OGNIEM   I    MIECZEM  
 Pierwsza część Sienkiewiczowskiej Trylogii. Stepy Ukrainy i ziemie 
koronne Rzeczypospolitej w połowie burzliwego XVII stulecia. Jan 
Skrzetuski, młody poseł księcia Wiśniowieckiego, w drodze powrotnej z 
Krymu ratuje życie samemu Chmielnickiemu. Wkrótce potem pomaga 
wydostać się z opresji kniahini Kurcewiczowej i jej pięknej bratanicy. Z 
wzajemnością zakochuje się w Helenie, przyrzeczonej atamanowi 
kozackiemu Bohunowi. Wrą serca. Wrą też Dzikie Pola. Zbliża się wojna 
Kozaczyzny z Rzeczypospolitą. 
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PAN   WOŁODYJOWSKI   
Filmowa adaptacja trzeciej części Sienkiewiczowskiej Trylogii. Polska, 
burzliwy XVII wiek. Pułkownik Michał Wołodyjowski, znany jako 
"pierwsza szabla Rzeczypospolitej", fortelem wydobyty zostaje przez 
przyjaciela zza furty klasztornej. Z rozkazu hetmańskiego rusza ku 
Dzikim Polom, by strzec granic ojczyzny. Dowodzi polsko-tatarską 
załogą chreptiowskiej stanicy. Widzie życie żołnierza, pełne 
niebezpieczeństw i grozy, zbliża się, bowiem inwazja turecka. Podczas 
szturmu Turków na Kamieniec Podolski dowodzi obroną twierdzy. 
Dochowuje złożonej przysięgi - nie poddaje się. Ginie pod gruzami 
kamienieckiej fortecy. 
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POTOP 
Dzieje miłości Andrzeja Kmicica, chorążego orszańskiego i Oleńki 
Billewiczówny, rzucone na barwne tło historyczne najazdu szwedzkiego 
na Polskę w latach 1655-1660. Kmicic, początkowo opowiadający się po 
stronie kolaborujących z najeźdźcą Radziwiłłów, uświadamia sobie, że 
postępuje jak zdrajca narodu. Postanawia zrehabilitować się - porywa 
Bogusława Radziwiłła, co kładzie kres jego bujnej haniebnej biografii. 
Pod przybranym nazwiskiem, Babinicz, z poświęceniem służy ojczyźnie, 
wsławiając się brawurowymi akcjami podczas obrony klasztoru na Jasnej 
Górze. Z nieodpowiedzialnego watażki staje się bohaterem narodowym.  
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WILK   MORSKI    
Ekranizacja słynnej powieści Jacka Londona. 
Prom "San Francisco", którym podróżuje Humphrey van Weyden, tonie. 
Młodemu człowiekowi udaje się jednak ujść z życiem - zostaje 
wyratowany przez załogę szkunera łowców fok, dowodzonego przez 
kapitana Wolfa Larsena. Kapitan jest prawdziwym wilkiem morskim, 
bezwzględnym dowódcą, który nie cofa się przed niczym, aby utrzymać 
na statku żelazną dyscyplinę. Nie zamierza zbaczać z kursu, żeby 
odstawić rozbitka na brzeg. Wbrew własnej woli musi więc Humphrey 
wziąć udział w rejsie do wybrzeży Japonii. Dla delikatnego mieszczucha, 
którego ręce nie poznały, co to praca fizyczna, jest to prawdziwa szkoła 
przetrwania. Szybko będzie musiał nauczyć się panujących na okręcie 
praw, a właściwie jednego - prawa siły 
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STRACHY   I  PATAŁACHY.  
SCOOBY-DOO   
Reżyser Beethovena i Flinstonów, powie Wam kto, co, gdzie i kiedy! 
Gwarantujemy, że będziecie się śmiać do rozpuku razem z brygadą 
detektywów. Co trzyma najlepszych przyjaciół przy sobie? Daphne, 
Velma, Fred, Kudłate i Sccoby-Doo znają odpowiedź - tajemnica! 
Pełnometrażowy film Scooby-Doo: Strachy i patałachy (początek 
przygody), przeniesie Was do czasów kiedy Brygada i psi detektyw 
spotkali się po raz pierwszy. Historia ich przyjaźni zaczęła się od 
niesłusznego oskarżenia o upiorny żart z duchami! Przyjaciele 
postanawiają oczyścić się z zarzutów.  
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BIBLIOTEKARZ  III   
Kolejna, trzecia część przygód bohaterskiego bibliotekarza rozpoczyna 
się w londyńskim domu aukcyjnym. Flynn daje się poznać jako 
przebojowy zdobywca zabytkowych dzieł sztuki i naraża przez to na 
szwank budżet Biblioteki. Dodatkowo młody mężczyzna nadal cierpi z 
powodu samotności, dlatego jego współpracownicy zgodnie uważają, że 
należy mu się urlop. Bibliotekarz postanawia wykorzystać wolny czas na 
odwiedzenie Nowego Orleanu, gdyż miasto to częstokroć pojawiało się 
w jego niepokojących wizjach. 
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GENERAŁ   NIL   
 Rekonstrukcja ostatnich lat życia legendarnego dowódcy Kedywu Armii 
Krajowej, generała brygady Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”. Ten 
wielki polski patriota i znakomity dowódca kierował najważniejszymi 
akcjami w okupowanej przez Niemców Warszawie, w tym brawurowym 
zamachem na dowódcę SS Franza Kutscherę. Opowieść o zapomnianym 
bohaterze rozpoczyna się w momencie jego powrotu z zesłania w głąb 
Związku Sowieckiego, gdzie trafił po aresztowaniu przez NKWD w 
1945 i kończy wykonaniem wyroku śmierci w mokotowskim więzieniu 
zimą 1953 roku. 
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NOC   W   MUZEUM  2   
Historia jest potężniejsza niż życie - oraz dwa razy śmieszniejsza - w tym 
monumentalnym sequelu komediowym, który jest jeszcze zabawniejszy 
niż jego poprzednik.Ben Stiller przewodzi doskonałej obsadzie (Amy 
Adams, Owen Wilson, Hank Azaria i Robin Williams) jako Larry Daley, 
były strażnik Muzeum Historii Naturalnej, w którym po zmroku 
eksponaty budzą się do życia. Tym razem nocni przyjaciele Larry'ego 
zostają przeniesieni do zbiorów Instytutu Smithsona, gdzie wciągają go 
w prześmieszną, pełnowymiarową wojnę przeciwko zrzędliwemu, 
egipskiemu Faraonowi, który planuje nie tylko przejąć kontrolę nad 
muzeum... ale również zdobyć władzę nad światem. 
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LARGO  WINCH   
 James Bond i Jason Bourne doczekali się godnego rywala. Largo Winch 
to 26-letni buntownik, który przy okazji jest też bilionerem - dziedzicem 
rodzinnego imperium biznesu, jak również czarującym pogromcą 
kobiecych serc. Już wkrótce będzie musiał użyć swych niezwykłych 
umiejętności, aby przeciwstawić się czyhającym na jego fortunę i życie 
wrogom... Pełna akcji i przygód fabuła oparta na bestsellerowym 
komiksie trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej sekwencji. 
Niezwykły rozmach tej superprodukcji jest widoczny w każdym 
szczególe - od efektów specjalnych, które wbijają widza w fotel, poprzez 
różnorodność egzotycznych miejsc, w których toczy się akcja (Chiny, 
Malta, Włochy, Bośnia i Hercegowina). 

FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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PIĘTASZEK 
Nieco odmienne spojrzenie na historię Robinsona Crusoe. Wydarzenia są 
bowiem przedstawione z punktu widzenia Piętaszka. Kiedy na bezludnej 
wyspie, na której rozbił się statek Robinsona, pojawia się grupa kanibali, 
Anglik ratuje ich ofiarę. Daje mu imię Piętaszek i czyni swoim 
niewolnikiem. Stara się także wpoić mu wartości religijne i moralne, 
które sam wyznaje. Jednak czy ma do tego prawo, skoro obaj są w tym 
samym położeniu i muszą walczyć o przetrwanie? 
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POMPEJE 
Kiedy Marcus wraca z wojny, dowiaduje się, że jego ukochana Valeria 
została wzięta w niewolę przez miejscowego władcę Pompejów. 
Chelidone, który po śmierci rodziców Valerii napadł na dom jej i jej 
brata, zabrał cały majątek, a ich samych uczynił swoimi niewolnikami. 
Podczas próby uwolnienia ukochanej, Marcus trafia w środek spisku, 
którego celem jest zamordowanie Rzymskiego Imperatora Tytusa, 
przybywającego wkrótce do Pompei. Okazuje się, że przywódcą i 
organizatorem zamachu jest właśnie Childone. Jest on na tyle 
zdeterminowany, że zabije każdego, kto stanie mu na drodze. Jednak 
tego dnia – 24 sierpnia 79 roku n.e. wybucha Wezuwiusz i pokrywa lawą 
i popiołem wulkanicznym całe miasto i wszystkich jego mieszkańców. 
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D’ARTAGNAN   I    TRZEJ   
MUSZKIETEROWIE  
Ekranizacja najsłynniejszej powieści Aleksandra Dumas.  
D'Artagnan, młody Gaskończyk, syn królewskiego muszkietera, od 
dzieciństwa marzy, by pójść w ślady ojca i służyć królowi. Nauczony 
wszystkich tajników władania szpadą, postanawia udać się do Paryża i 
zaciągnąć do służby. Tam wdaje się w awanturę z Atosem, Portosem i 
Aramisem, ale gdy trzej słynni muszkieterowie przekonują się o jego 
niebywałych umiejętnościach szermierczych, szybko przyjmują go do 
swojej kompanii.  
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JEDNA   NOC   Z    KRÓLEM  
  Epicka opowieść o młodej żydowskiej dziewczynie imieniem 
Hadassah. Zostaje ona porwana do pałacu królewskiego jako jedna z 
kandydatek na przyszłą królową. By nie ujawnić swojego pochodzenia 
przybiera imię Esther. Dzięki swojej inteligencji i wdziękowi zdobywa 
serce króla Kserksesa. Wkrótce jednak musi odkryć swoją tożsamość, 
gdyż pierwszy minister ma ludobójcze plany wobec Żydów,a tylko jako 
królowa może im zapobiec.Teraz Esther przekona się czy prawdziwa 
miłość jest w stanie przezwyciężyć wszelkie bariery i konwenanse. 
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BĘKARTY  WOJNY   
Akcja Bękartów Wojny rozpoczyna się w okupowanej przez Niemców 
Francji, gdzie Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) jest świadkiem 
egzekucji swojej rodziny z rozkazu nazistowskiego pułkownika Hansa 
Landy (Christoph Waltz). Cudem unikając śmierci, Shosanna ucieka do 
Paryża, gdzie przyjmuje nową tożsamość, jako właścicielka i operatorka 
niewielkiego kina. Tymczasem, gdzieś w Europie, porucznik Aldo Raine 
(Brad Pitt) organizuje elitarną grupę żydowskich żołnierzy, których 
zadaniem ma być krwawy odwet na nazistach. Nazwani "Bękartami", 
ludzie Raine'a łączą swe siły z pracującą dla aliantów aktorką Bridget 
Von Hammersmark (Diane Kruger) i wspólnie planują zamach na 
kluczowych przywódców Trzeciej Rzeszy. Losy wszystkich zbiegną się 
w kinie, w którym także Shosanna zamierza dokonać własnej zemsty! 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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PAN  SAMOCHODZIK   BOX    
 3 dvd – pakiet na 7 dni 
Bohater cyklu, Tomasz, tytułowy „Pan Samochodzik”,  historyk sztuki i 
detektyw z zamiłowania, pracuje na stanowisku osoby ds. "specjalnych 
poruczeń", której zadaniem jest rozwiązywanie spraw związanych z 
kradzieżą, przemytem lub fałszerstwem dzieł sztuki. Pan Tomasz 
nazywany często przez krytykę „polskim Indianą Jonesem” wykazuje się 
imponującą wiedzą z wielu dziedzin i wraz ze swymi przyjaciółmi 
brawurowo rozwiązuje niebezpieczne i tajemnicze zagadki kryminalno-
historyczne. „Pan Samochodzik i niesamowity dwór”, „Pan Samochodzik 
i praskie tajemnice” oraz „Latające machiny kontra Pan Samochodzik” to 
również wyprawa w estetykę i wyobraźnię filmową lat 80- tych; 
prawdziwa gratka dla wielbicieli polskiego oldschool’u. 

729 

 

DZIECI   IRENY   SENDLEROWEJ  
 Film oparty na książce Anny Mieszkowskiej "Matka dzieci Holocaustu" 
opowiada o działalności bohaterskiej Polki, Ireny Sendlerowej, która 
podczas II wojny światowej, wraz z grupą współpracowników 
zainicjowała szeroko zakrojoną akcję ratowania dzieci z warszawskiego 
getta. Film koncentruje się przede wszystkim na ukazaniu wkładu narodu 
polskiego w ratowanie Żydów. Pokazane są tam zarówno wątki 
współpracy Ireny z Radą Pomocy Żydom - Żegotą, jak i jej bliska relacja 
z Kościołem. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom Sendlerowej 
możliwe stało się bezpieczne wyprowadzenie z getta około 2500 dzieci, 
które umieszczone zostały w polskich rodzinach, sierocińcach i 
klasztorach.. 
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BIBLIOTEKARZ. TAJEMNICA 
WŁÓCZNI   
Dzięki swojej niezwykłej wiedzy i sile charakteru Flynn Carsen zostaje 
wybrany spośród setek kandydatów na stanowisko do Biblioteki 
Metropolitalnej. Biblioteka okazuje się miejscem niezwykłym. Poza 
niezliczoną ilością książek w jej podziemiach zgromadzone są okazałe i 
uznane są za zaginione, skarby narodów. Wyobrażenie Flynna o 
spokojne pracy rozwiewa się w momencie, gdy tajemnicze 
stowarzyszenie dokonuje kradzieży Włóczni Przeznaczenia ze zbiorów 
biblioteki.  

740 

 
 

BIBLIOTEKARZ   II.  TAJEMNICE   
KOPALNI  KRÓLA   SALOMONA   
Druga część przygód Flynna Carsena, młodego pracownika niezwykłej 
Biblioteki Metropolitalnej, gdzie zgromadzone są najcenniejsze i 
legendarne skarby cywilizacji, wśród nich: puszka Pandory, Arka 
Przymierza, Excalibur i wiele innych. Pewnego dnia Flynn otrzymuje 
starożytny egipski zwój. Badając jego tajemnicze wzory i symbole, 
odkrywa, że należał on od Króla Salomona. Prawdopodobnie stanowi on 
mapę do owianych legendą kopalni Króla Salomona i jest kluczem do 
odkrycia jednej z największych i niewyjaśnionych dotąd tajemnic. 
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W  PUSTYNI  I   W   PUSZCZY 
  Film jest ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza. Opowiada 
historię uprowadzonych w Afryce dzieci: Nell Rawlinson i Stasia 
Tarkowskiego. Zanim odnajdą swych zrozpaczonych rodziców przeżyją 
w Afryce wiele dramatycznych przygód. Towarzyszy im wierny pies, 
murzyńscy przyjaciele i oswojony słoń.  
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STRAJK 
Poruszająca historia odważnej kobiety, która walcząc o godność napisała 
epizod światowej historii, przyczyniając się do powstania Solidarności. 
Strajk został oparty na motywach biografii Anny Walentynowicz, która 
stała się pierwowzorem filmowej postaci Agnieszki Kowalskiej. 
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TEMPLARIUSZE.  MIŁO ŚĆ  I  KREW  
Jeden z najdroższych filmów w historii europejskiej kinematografii. 
Widowiskowa saga osadzona w średniowiecznych realiach. Opowieść o 
władzy i intrydze, miłości i zdradzie, namiętności i pokucie.Urodzony w 
1150 roku młody szwedzki szlachcic Arn Magusson od najmłodszych lat 
kształci się w zakonie templariuszy, by stać się godnym miana rycerza. 
Wskutek intrygi zostaje oskarżony o grzech nieczystości i musi odbyć 
pokutę. Wyrusza wraz z innymi templariuszami do Ziemi Świętej, gdzie 
toczy się krwawa wojna pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami. Jego 
krucjata to wyprawa pełna przygód i niebezpieczeństw. Przyjdzie mu 
stoczyć pojedynek z legendarnym rycerzem Ivanhoe, uratować życie 
sułtana Saladyna i walczyć o ukochaną Cecilię więzioną w klasztorze. 
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PIRACI  Z  KARAIBÓW.  SKRZYNIA  
UMARLAKA   
Znakomita kontynuacja światowego przeboju, w której pojawiają się 
wszyscy Wasi ulubieni piraci z Karaibów, jest pełna przygód, humoru, 
tajemnic i oczywiście klątw. Jedyny w swoim rodzaju pirat - kapitan Jack 
Sparrow powraca z kolejnym krwawym długiem do spłacenia - ofiarował 
bowiem swoją duszę legendarnemu Davy Jonesowi, niesamowitemu 
władcy podmorskich głębin, który teraz domaga się swej własności. Jack 
krzyżuje matrymonialne plany Willa Turnera i jego pięknej narzeczonej 
Elizabeth Swann, którzy za sprawą nieszczęśliwych zbiegów 
okoliczności zostają rzuceni w wir przerażającej przygody.  
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PIRACI  Z  KARAIBÓW.  NA  
KRAŃCU  ŚWIATA 
 Zawadiacki błysk w oku nie pomoże szarmanckiemu kapitanowi 
Jackowi Sparrow wydostać się z pułapki Davyego Jonesa kryjącej się na 
krańcu świata. Tym razem nie ucieknie stamtąd przy pomocy rumu, czy 
związanych lianami żółwi. By wyzwolić pirata, Will Turner (Orlando 
Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) i kapitan Barbossa (Geoffrey 
Rush) zawiązują sojusz i wypływają na najdalsze wody, bowiem tylko 
gotowi na wszystko śmiałkowie mogą dołączyć do Jacka.  
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NOC  W  MUZEUM  
Ben Stiller przewodzi doborowej obsadzie w tym przebojowym filmie. 
Larry Daley, pechowy marzyciel, którego niestworzone idee nigdy nie 
zaprocentowały, na gwałt potrzebuje zajęcia. Zrezygnowany, przyjmuje 
posadę ochroniarza w Muzeum Historii Naturalnej. Już pierwszej nocy 
przekonuje się, że nie jest to zwykłe miejsce pracy. Kiedy bowiem 
zapada zmrok - muzeum ożywa. Dosłownie. Staje twarzą w twarz z 
krwiożerczym szkieletem T-Rexa, armią maleńkich rzymskich 
żołnierzyków, kowbojami czy złośliwymi małpami.  
Zobacz przygodę sezonu! W pozostałych rolach występują Robin 
Williams i Ricky Gervais (znany z rewelacyjnego serialu "The Office: 
Biuro") Niezapomnianą wycieczkę po najsłynniejszym historycznym 
obiekcie USA gwarantowana! Co więcej, tym razem nie musisz zakładać 
muzealnych kapci! 



813 

 

SHERLOCK  HOLMES   
Robert Downey Jr. i Jude Law, jako legendarni Holmes i Watson. 
Absolutnie nowatorska wersja przygód ukazuje zupełnie nowe wcielenie 
legendarnego detektywa jako nieustraszonego detektywa i człowieka o 
niezrównanym intelekcie. Szokujące wskazówki, zaskakujące 
holmesowskie dedukcje, sarkastyczne riposty i zapierające dech w 
piersiach sceny jedna po drugiej. Reżyser Guy Ritchie stanął za sterem 
hipnotyzującej produkcji o największym detektywie jakiego widział 
świat! Poznaj nowego Sherlocka Holmesa! 

849 

 

LISTA  SCHINDLERA   
Film zdobył siedem Oscarów. 
"Lista Schindlera" to poruszający dramat opowiadający o jednym z 
najmroczniejszych rozdziałów w dziejach ludzkości. Jest to oparta na 
faktach historia enigmatycznego Oscara Shindlera, członka partii 
nazistowskiej, który w czasie holocaustu uratował ponad 1100 Żydów. 
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KSIĄŻĘ  PERSJI    
Film na podstawie bestsellerowej gry z 2003 r. Dastan, najmłodszy syn 
króla Persji Sharamana, razem z trzema braćmi i wujem, przebywa na 
wyprawie wojennej. Udaje im się przechwycić karawanę przemytników, 
na podstawie której stwierdzają, że Święte Miasto Alamut jest 
sojusznikiem ich wrogów. Wbrew zakazowi króla wyruszają rozprawić 
się ze zdrajcami. W czasie zdobywania twierdzy, każdy z czterech braci 
szuka odpowiedniego trofeum dla ojca. Najstarszy z nich, Tus, radzi 
Dastanowi, by podarował mu wspaniałą szatę. Po powrocie do domu, 
kiedy tylko Sharaman nakłada ją na siebie, zostaje przez nią pochłonięty.  
fantastyczna, pełna humoru i zaskakujących zwrotów akcji opowieść, 
utrzymana w duchu trylogii "Piraci z Karaibów". 
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PO  KŁĘBKU  DO   NITKI   
Wszyscy znamy Sherlocka Holmesa, jego błyskotliwy analityczny umysł 
i niezwykłą umiejętność rozwiązywania zagadek kryminalnych. Tym 
razem poznamy go jednak z trochę innej strony. Tak naprawdę jest on 
zapijaczonym aktorem, wynajętym przez dra Watsona, żeby udawał 
wymyśloną przez niego postać Sherlocka Holmesa. A genialnym 
detektywem jest właśnie dr Watson, tyle że nikt o tym nie wie. Teraz nasi 
bohaterowie po raz kolejny muszą zmierzyć się z odwiecznym wrogiem - 
profesorem Moriartym. Sytuacja jednak mocno się komplikuje, kiedy dr 
Watson w pewnym momencie znika, a fałszywy Sherlock Holmes musi 
sobie jakoś sam poradzić. 
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WATERLOO   
Po prawie dwudziestu latach wojen cesarz Napoleon Bonaparte zostaje 
pokonany i zesłany na Elbę. Jednak Wielki Wódz nie chce tak łatwo 
pogodzić się z klęską. W 1815 roku ucieka z wyspy i wraz z wiernymi 
mu oddziałami powraca do Francji, gdzie podejmuje próbę odzyskania 
władzy i przywrócenia cesarstwa. Do ostatecznego starcia z armią 
koalicji antynapoleońskiej, dowodzonej przez angielskiego generała 
Wellingtona, dochodzi 18 czerwca 1815 r. pod Waterloo. Bitwa ta 
zadecyduje o przyszłym porządku politycznym w Europie, a także o 
dalszych losach samego Napoleona... To wspaniałe epickie dzieło 
wyreżyserował Siergiej Bondarczuk. Na uwagę zasługuje wybitna 
obsada: Rod Steiger jako Napoleon Bonaparte, Christopher Plummer w 
roli Księcia Wellingtona oraz Orson Welles jako król Ludwig XVIII. 
"WATERLOO" to prawdziwa uczta dla koneserów. 
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CZAS   HONORU.  SEZON  2   
4 dvd – pakiet na 7 dni 
Ranny Keller wydaje Rapkemu rozkaz aresztowania Wandy. "Kocioł" 
urządzony w jej mieszkaniu nie udaje saię, gdyż Wanda zostaje w porę 
ukryta przez Bronka w konspiracyjnym lokalu. Zadenuncjowana przez 
sąsiada, po aresztowaniu zostaje przewieziona do siedziby Gestapo... 
I w tak dramatycznych okolicznościach rozpoczyna się 2 część akcji 
serialu "Czas honoru", w której śledzimy dalsze losy naszych bohaterów 
- Bronka, Janka, Michała, Władka oraz ich najblizszych. W pełnej 
napięcia akcji dojdzie do aresztowania Wandy, toczy się skomplikowana, 
pełna prowokacji gra wywiadów, nasi bohaterowie organizują napad na 
niemiecki bank i pracę podziemnej radiostacji.  
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GREEN   HORNET  -  ZIELONY   
SZERSZEŃ 
RATUJĄ ŚWIAT NA SWÓJ WŁASNY SPOSÓB 
ŁAMIĄ PRAWO, BY GO STRZEC 
Britt Reid (Seth Rogen) za dnia jest obibokiem, w nocy zaś wielkim 
imprezowiczem... do czasu nowego pomysłu na poważną karierę, który 
jest naprawdę super: strzegący prawa, choć na swój własny, oryginalny 
sposób, bohater akcji! Jako Green Hornet, razem z miłośnikiem 
gadgetów i mistrzem sztuk walki Kato (Jay Chou) oraz pomocą 
asystentki Lenore (Cameron Diaz) zwalczają pracujących dla 
Chudnofsky’ego (Christoph Waltz) najgorszych przestępców w mieście. 
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PIRACI   Z  KARAIBÓW – NA  
NIEZNANYCH  WODACH   
Disney i Jerry Bruckheimer prezentują kolejną piracką przygodę pełną 
trzymającej w napięciu akcji i zawadiackiego humoru. "Piraci z 
Karaibów: Na nieznanych wodach" to fascynująca opowieść o prawdzie, 
zdradzie, młodości, śmierci i... syrenach! Kiedy na drodze kapitana 
Sparrowa (Johnny Depp) staje Angelika (Penélope Cruz), kobieta z jego 
przeszłości, Jack nie jest pewien, co tak naprawdę ich łączy. Czy rodzi 
się między nimi miłość, czy też Angelika jest tak naprawdę bezlitosną 
oszustką, która wykorzystuje go, żeby odnaleźć legendarną Fontannę 
Młodości? Wybierz się w jeszcze jeden rejs z kapitanem Jackiem 
Sparrowem. "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach" to ekscytujący 
film, który sprawi, że nie będziesz chciał zejść z pokładu nawet na 
sekundę! 
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CZAS   HONORU.  SEZON  3,   
4 dvd – pakiet na7dni 
Akcja 3 części Czasu honoru rozgrywa się latem i jesienią 1941 w 
Warszawie, bezpośrednio po wydarzeniach zawartych w drugiej części.  
Bohaterowie serialu - Bronek (Maciej Zakościelny), Janek (Antoni 
Pawlicki), Michał (Jakub Wesołowski) i Władek (Jan Wieczorkowski), 
włączeni w struktury warszawskiego podziemia, kontynuują działalność 
konspiracyjną. Po udanym napadzie na Reichsbank bohaterowie "Czasu 
honoru" stają wobec zadania przewiezienia łupu w bezpieczne miejsce. 
Pomaga im w tym Tadeusz - także czasowo przydzielony do oddziału 
żołnierz, świetnie wyszkolony w Anglii. Wiadomość o ślubie Janka i 
Leny dotarła do Gestapo za pośrednictwem Niny, agentki Rainera. Teren 
kościoła zostaje obstawiony przez Niemców. Bronek, Michał, Władek i 
jego dziewczyna, Ruda, wpadają w zasadzkę Rainera. 
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KRÓL  SKORPION  3.  ODKUPIENIE  
NARODZINY WOJOWNIKA STANOWIŁY POCZĄTEK. TERAZ 
ROZPOCZYNA SIĘ PRAWDZIWA BITWA. Od momentu dojścia 
Mathayusa do władzy, w pierwszej części Króla Skorpiona, wiele się 
zmieniło. Jego pustynne imperium upadło, a zaraza odebrała mu jego 
królową. Teraz jako zabójca do wynajęcia musi zrobić wszystko aby 
obronić królestwo przed okrutnym tyranem i jego armią wojowników 
widmo. Musi on stawić czoła największemu wyzwaniu w swoim życiu 
po to, aby odzyskać władzę i chwałę, które posiadał w przeszłości. W 
rolach głównych: Ron Perlman (Hellboy) i Billi Zane (Titanic). Król 
Skorpion 3: Odkupienie to niekończąca się przygoda oraz fenomenalna 
akcja, jakiej nie widzieliście nigdy wcześniej! 
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1920  BITWA  WARSZAWSKA   
1920 Bitwa Warszawska" to wielki fresk historyczny o jednej z 
osiemnastu najważniejszych, zdaniem lorda Edgara D'Abernona, bitew w 
dziejach świata. Była jedyną od XVII wieku zwycięską bitwą stoczoną 
samodzielnie przez Polaków (13-25 sierpnia 1920 roku), która 
zadecydowała o losach wojny. Bitwa ta zahamowała pochód Armii 
Czerwonej na Europę i pozwoliła Polsce zachować na dziewiętnaście lat 
świeżo odzyskaną niepodległość. Warszawa rok 1920. Jan (Borys Szyc), 
poeta i kawalerzysta, po otrzymaniu rozkazu wyjazdu na front polsko-
bolszewicki, oświadcza się swojej narzeczonej Oli (Natasza Urbańska), 
aktorce teatru rewiowego. Ślubu udziela młodym ksiądz Ignacy 
Skorupka (Łukasz Garlicki). Wątek miłosny przeplata się z 
wydarzeniami, w których uczestniczą postaci historyczne: Włodzimierz 
Lenin, Józef Stalin oraz marszałek Józef Piłsudski, którego zagrał Daniel 
Olbrychski. W historii tamtego czasu nie mogło zabraknąć wybitnego 
przywódcy - Wincentego Witosa (Andrzej Strzelecki) oraz jednego z 
najbliższych współpracowników Piłsudskiego - pułkownika Wieniawy - 
Długoszowskiego (Bogusław Linda) 
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TRZEJ   MUSZKIETEROW IE  
 Trójka sławnych muszkieterów - Atos, Portos i Aramis - zostaje 
odsunięta w cień za sprawą spisku tajemniczej Milady. Trzy lata później 
do Paryża przyjeżdża młody chłopak o nazwisku D'Artagnan, który 
dołącza do słynnych szermierzy. W tym samym czasie przebiegły 
kardynał Richelieu planuje spisek w celu zdobycia królewskiej korony. 
Pomaga mu Milady oraz niegodziwy Buckingham. Jedyna nadzieja w 
trzech muszkieterach. Tylko oni, wraz z nowym i niezwykle 
utalentowanym kompanem, są w stanie zapobiec katastrofie i ocalić 
wiszący na włosku pokój z Anglią. Jeden za wszystkich - wszyscy za 
jednego! 
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W  CIEMNO ŚCI   
Najnowsze dzieło Agnieszki Holland "W ciemności" to laureat nominacji 
do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Obraz zachwycił 
krytykę filmową na całym świecie swoją odwagą, wymową, warsztatem i 
wspaniałymi kreacjami aktorów (wybitną rolą Roberta Więckiewicza).  
Poruszający film autorki "Tajemniczego ogrodu" i nominowanego do 
Oscara dzieła "Europa, Europa" został uhonorowany trzema statuetkami 
Polskich Nagród Filmowych Orły oraz jest laureatem Złotej Żaby, 
Festiwalu Plus Camerimage. 
Leopold Socha (Robert Więckiewicz), Polak ze Lwowa przez ponad rok 
pomagał i dawał schronienie ukrywającej się w kanałach grupie 
uciekinierów z getta. Za pieniądze. Jednak to, co wydawało się okazją do 
zarobku, doprowadziło do powstania głębokiej więzi emocjonalnej 
pomiędzy Sochą a uciekinierami, ewoluując w heroiczną walkę o ludzkie 
życie. Inspiracją dla scenariusza "W ciemności" była książka Roberta 
Marshalla "W kanałach Lwowa". Wspomnienia jednej z ocalonych - 
Krystyny Chiger, opisane zostały w książce "Dziewczynka w zielonym 
sweterku". 
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ANIOŁKI  CHARLIEGO   
Dylan, Natalie i Alex są piękne, inteligentne i niezawodne. Do perfekcji 
opanowały wschodnie sztuki walki, a do dyspozycji mają najnowsze 
zdobycze techniki, dzięki którym mogą stawić czoła przeciwnikowi na 
lądzie, wodzie i w powietrzu. Pracują dla Charliego, szefa agencji 
detektywistycznej, specjalizującej się w rozwiązywaniu najtrudniejszych 
zagadek kryminalnych. Mimo iż nigdy nie poznały swego szefa, który 
kontaktuje się z nimi za pośrednictwem swego zaufanego 
współpracownika, Bosleya, znane są powszechnie jako "Aniołki 
Charliego". Aniołki stają w obliczu największego wyzwania w całej swej 
dotychczasowej karierze, gdy nieznani sprawcy uprowadzają Erica 
Knoxa wpływowego właściciela Knox Technologies, który opracował 
rewolucyjny program komputerowy pozwalający na pełną identyfikację 
głosu. Program ten sprawdza się lepiej niż konwencjonalne techniki 
porównywania odcisków palców, nie wolno więc dopuścić, by dostał się 
w niepowołane ręce. 
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GLADIATOR 
Jest rok 180 n.e. Rzymski generał Maximus, po kolejnej zwycięskiej 
bitwie nad przeciwnikami Imperium, otrzymuje od umierającego cesarza 
Marka Aureliusza propozycję przejęcia po nim władzy. Maximus marzy 
jednak o powrocie do domu, do ukochanej żony i dziecka. Tymczasem 
syn imperatora, zazdrosny o względy Maximusa u cesarza, nieudacznik 
Commodus przyspiesza zgon swego ojca i wydaje wyrok śmierci na 
Maximusa i jego rodzinę. Jedynie Maximusowi cudem udaje się uniknąć 
śmierci. Zostaje jednak niewolnikiem, którego właścicielem jest 
organizator walk gladiatorów Proximo. Maximus okazuje się 
niezwyciężonym gladiatorem, co przysparza mu popularności. W chwale 
przybywa do Rzymu, by pomścić śmierć żony i syna. 
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HANS  KLOSS   
Koenigsberg, 1945 rok. Hans Kloss (Tomasz Kot) - agent polskiego 
wywiadu o kryptonimie J-23 - wpada na trop skarbu zrabowanego przez 
nazistów. W intrygę zaangażowany jest stary znajomy Klossa - Hermann 
Brunner (Piotr Adamczyk). Kloss, próbując pokrzyżować plany wroga, 
stara się ocalić z wojennej pożogi piękną Elzę (Marta Żmuda 
Trzebiatowska), dla której gotów będzie zaryzykować bezpieczeństwo 
swojej misji. 
Twórcy "Klossa" nie ukrywają inspiracji klasyką gatunku - filmami 
"Tylko dla orłów" i "Komandosi z Nawarony". "Hans Kloss. Stawka 
większa niż śmierć" to trzymający w napięciu, szpiegowski film wojenny 
utrzymany w klimacie legendarnego serialu, ale opowiedziany językiem 
współczesnego kina - ze spektakularnymi efektami specjalnymi i 
dynamiczną, pełną suspensu akcją. W obsadzie znaleźli się znakomici 
aktorzy w nowych, zaskakujących wcieleniach, a także niezapomniani 
serialowi antagoniści Brunner i Kloss - Emil Karewicz oraz Stanisław 
Mikulski, których spotkanie po latach będzie wstępem do pasjonującej 
podróży w przeszłość i odkrycia jednej z największych tajemnic III 
Rzeszy. 
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CZAS   HONORU.  SEZON  4,  4 dvd – 
pakiet na7dni   
W czwartej części serialu "Czas honoru" jego bohaterów, Władka, 
Bronka, Janka i Michała oraz ich bliskich w okupowanej Polsce - 
odnajdujemy niecałe trzy lata po wydarzeniach opisanych w części 3. 
Jest kwiecień 1944 roku. Losy wojny zaczynają się odwracać. Niemcy 
przegrywają na wszystkich frontach. W jednym z oddziałów 
partyzanckich w Górach Świętokrzyskich działają Bronek i Janek. 
Spotykamy ich w momencie, kiedy przeprowadzają atak na posterunek 
niemieckiej żandarmerii. Bronek i Janek uczestniczą w udanym zamachu 
na szefa Gestapo w Warszawie, Petera Schoebbla, wsławionego 
wyjątkowym okrucieństwem. 
W tym samym czasie do Polski powracają Michał i Władek. 
Zdekonspirowani przed ponad dwoma laty w Warszawie, wiosną 44 
stacjonują w 2 Korpusie we Włoszech, niecierpliwie czekają na rozkaz 
powrotu do kraju. Po wylądowaniu w Polsce, grupę żołnierzy, wśród 
nich Władka i Michała, ratuje z przygotowanej zasadzki oddział z 
Jankiem i Bronkiem. Przyjaciele są znowu razem.. Wśród uratowanych z 
zasadzki jest też Karolina Osmańska... 
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1000 LAT  PO  ZIEMI    
 

Will i Jaden Smith tworzą na ekranie zdumiewający zespół. Pojazd 
kosmiczny, w którym znajdują się nastoletni Kitai Raige (Jaden Smith) i 
jego ojciec, legendarny Cypher (Will Smith), rozbija się na Ziemi. 
Minęło 1000 lat od katastrofalnych wydarzeń, które zmusiły ludzi do 
ucieczki z naszej planety. Rozbitkowie, ranny Cypher wraz z synem, 
szukając pomocy, muszą podjąć niebezpieczna wyprawę i przede 
wszystkim nauczyć się wspólnego działania i wzajemnego zaufania, jeśli 
chcą mieć jakąś szansę powrotu do domu. 
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KAMIENIE  NA  SZANIEC 
 
Rudy. Zośka. Alek. Bohaterowie Szarych Szeregów. Opowieść o 
młodości, miłości i przyjaźni. O bohaterstwie, które ma wielką cenę i o 
walce, która stała się legendą. Byli młodzi, spragnieni życia. Nie było dla 
nich rzeczy niemożliwych. Pewnego dnia obudzili się w świecie, w 
którym nie było już miejsca na marzenia. Stanęli przed wyborem: 
pochylić pokornie głowy albo zaryzykować własne życie. Nie mieli 
doświadczenia ani broni, ale znaleźli w sobie odwagę i siłę, by 
sprzeciwić się hitlerowskiej machinie. Wierzyli w przyjaźń, wolność, w 
Polskę. Mieli ideały. Weszli na drogę, z której nie było odwrotu. Byli jak 
kamienie rzucane na szaniec... 

 


