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Pies, reż. Reid Carolin, Channing Tatum. Komedia. 

DVD 7786 

Komandos Briggs i jego pies Lulu wyruszają w podróż wzdłuż wybrzeża Pacyfiku 
aby zdążyć na pogrzeb swojego najlepszego przyjaciela. 
 

Czas trwania: 1 godz. 41min.  

https://www.filmweb.pl/person/Reid+Carolin-1562994
https://www.filmweb.pl/person/Channing+Tatum-164961
https://www.filmweb.pl/film/Pies-2022-867994/vod
https://www.filmweb.pl/film/Pies-2022-867994/vod


Chciwość, reż. J.C. Chandor. Dramat, thriller. 

DVD 7752 

Analityk pracujący na Wall Street odkrywa dane, które mogą pogrążyć nie tylko 

jego firmę, ale i globalną gospodarkę. 
 

Czas trwania: 1 godz. 45min.  

Mrs. Doubtfire, reż. Chris Columbus. Dramat, komedia.  

Dr. Dolittle 2,  reż. Steve Carr. Komedia rom. 

DVD 7785 

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

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

pani Doubtfire. 

Zwierzęta proszą lekarza, który rozumie ich mowę, o pomoc w zapobiegnięciu 

wycince lasu. 

Czas trwania: 2 godz. 5min ; 1 godz. 27 min. 

Ojcowie i córki, reż. Gabriele Muccino. Dramat. 

DVD 7782 

Uznany pisarz zostaje wdowcem i przechodzi załamanie nerwowe. Wiele lat 

później jego córka usiłuje odbudować więź z ojcem. 

Czas trwania: 1 godz. 56min.  

Bird, reż. Clint Eastwood. Dramat, biograficzny, muzyczny. 

DVD 7750 

Saksofonista Charlie zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem oraz karierą 

wskutek uzależnienia od alkoholu i narkotyków. 

Czas trwania: 2 godz. 41 min.  

Podatek od miłości, reż. Bartłomiej Ignaciuk. Komedia rom. 

https://www.filmweb.pl/person/J.C.+Chandor-1509058
https://www.filmweb.pl/film/Pies-2022-867994/vod
https://www.filmweb.pl/film/Pies-2022-867994/vod
https://www.filmweb.pl/person/Steve+Carr-40295
https://www.filmweb.pl/person/Gabriele+Muccino-137348
https://www.filmweb.pl/person/Gabriele+Muccino-137348


DVD 7788 

Klara ściga cynicznego i pełnego uroku oszusta podatkowego. Po pewnym czasie 

traci kontrolę i zakochuje się w mężczyźnie. 

Czas trwania: 1 godz. 41 min.  

Podziemny krąg, reż. David Fincher. Thriller psychologiczny. 

DVD 7789 

Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem 

życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem. 

Czas trwania: 2 godz. 19 min.  

Po rozum do mrówek, reż. John A. Davis. Komedia, film 

przygodowy. 

DVD 7787 

Prześladowany przez osiłka z sąsiedztwa Lucas odreagowuje frustrację, 

zatapiając mrowisko. Za ten postępek spotyka go kara: zostaje zmniejszony do 

rozmiaru owada. 

Czas trwania: 1 godz. 28 min.  

Operacja Mincemeat, reż. John Madden. Dramat, wojenny. 

DVD 7783 

Wciągająca historia jednego z największych podstępów w dziejach II wojny 

światowej. 

Czas trwania: 2 godz. 8 min.  

Mouse hunt, reż. Gore Verbinski. Komedia, akcja. 

DVD 7777 

Dwóch braci zamierza wystawić na licytację starą posiadłość odziedziczoną po 

zmarłym ojcu. Przedtem jednak muszą pozbyć się zamieszkującej tam myszy. 

Czas trwania: 1 godz. 39 min.  

https://www.filmweb.pl/person/John+Madden-11001
https://www.filmweb.pl/person/Gore+Verbinski-10818


 

 

 

 



Matrix Zmartwychwstania, reż. Lana Wachowski. Film akcji, 

sci-fi. 

DVD 7776 

Podążaj za Neo, który prowadzi zwyczajne życie w San Francisco, gdzie jego 

terapeuta przepisuje mu niebieskie pigułki. Jednak Morfeusz oferuje mu 

czerwoną pigułkę i ponownie otwiera jego umysł na świat Matrix. 

Czas trwania: 2 godz. 28 min.  

Jak ona to robi?, reż. Douglas McGrath. Komedia. 

DVD 7764 

Kate godzi karierę zawodową i szczęśliwe życie rodzinne do czasu, gdy zaczyna współpracę 

z przystojnym i uwodzicielskim Jackiem. 

Czas trwania: 1 godz. 35 min.  

Niebezpieczna metoda, reż. David Cronenberg. Dramat, 

biograficzny. 

DVD 7778 

Historia przyjaźni Zygmunta Freuda i Carla Junga oraz ich relacji z 

pacjentką, Sabiną Spielrein. 

Czas trwania: 1 godz. 39 min.  

Całe życie z wariatami,  reż. Jonas Pate. Dramat. 

DVD 7751 

Znany hollywoodzki psychiatra zaczyna wątpić w skuteczność swoich terapii. 

Czas trwania: 1 godz. 44 min.  

Czeski błąd, reż. Jan Hřebejk. Dramat obyczajowy. 

DVD 7753 

Ludek ukrywa przed żoną romans z koleżanką z pracy. Kiedy prawda o jego 

zdradzie ma wyjść na jaw, odkrywa największą tajemnicę swojego teścia. 

https://www.filmweb.pl/person/John+Madden-11001
https://www.filmweb.pl/person/Douglas+McGrath-11455
https://www.filmweb.pl/person/David+Cronenberg-337
https://www.filmweb.pl/person/Jonas+Pate-10539
https://www.filmweb.pl/person/Jan+H%C5%99ebejk-13233


Czas trwania: 1 godz. 40 min.  

Gorący towar,  reż. Paul Feig. Komedia kryminalna. 

DVD 7763 

Agentka FBI współpracuje z panią oficer bostońskiej policji, aby zlikwidować 

rosyjskiego gangstera. 

Czas trwania: 1 godz. 57 min.  

Ocalony,  reż. Peter Berg. Dramat, wojenny. 

DVD 7781 

Afganistan, 28 czerwca 2005 roku, czterech członków SEAL Team 10 otrzymuje 

zadanie zabicia lidera talibów. Niespodziewanie sami zostają otoczeni przez 

wroga i zaatakowani. 

Czas trwania: 2 godz. 1 min.  

Trylogia Matrix:  

Matrix, reż. Lilly Wachowski, Lana Wachowski. Akcja, sci-fi. 

DVD 7773 

Haker komputerowy Neo dowiaduje się od tajemniczych rebeliantów, że świat, 

w którym żyje, jest tylko obrazem przesyłanym do jego mózgu przez roboty. 

Czas trwania: 2 godz. 16 min.  

Matrix Reaktywacja, reż. Lilly Wachowski, Lana Wachowski. 

Akcja, sci-fi. 

DVD 7774 

Maszyny chcą zniszczyć Syjon. Neo wyrusza z misją ocalenia ostatniego miasta 

ludzi. 

Czas trwania: 2 godz. 18 min.  

Matrix Rewolucje, reż. Lilly Wachowski, Lana Wachowski. 

Akcja, sci-fi. 

https://www.filmweb.pl/person/Paul+Feig-99849
https://www.filmweb.pl/person/Paul+Feig-99849


 

DVD 7775 

Zbuntowany program Smith rozpoczyna przejmowanie kontroli w Matrixie, a 

armia maszyn zbliża się do Syjonu. Jedyną nadzieją na ratunek jest Neo. 

Czas trwania: 2 godz. 9 min.  

Detektyw. Sezon drugi,  reż. Justin Lin, John Crowley i inni. 

Dramat, kryminał. 

DVD 7754 

Dwaj detektywi z Luizjany, Rust i Martin, pracują nad sprawą morderstw, która 

sięga 1995 roku. Ciąg dalszy. 

Czas trwania: 8 godz. 19 min.  

Ostatnia zima wojny, reż. Martin Koolhoven. Film wojenny. 

DVD 7784 

Styczeń 1945 roku, młody chłopak jest świadkiem upadku angielskiego samolotu 

w lesie. Gdy odnajduje pilota, pomaga mu dostać się do sąsiedniego miasteczka, 

by umożliwić mężczyźnie kontakt z ruchem oporu. 

Czas trwania: 1 godz. 43 min.  

 

 

 

 

https://www.filmweb.pl/person/Justin+Lin-110821
https://www.filmweb.pl/person/John+Crowley-138815
https://www.filmweb.pl/person/Martin+Koolhoven-319777

