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FFIILLMMYY  FFAABBUULLAARRNNEE    

 

 

Jestem najlepsza. Ja. Tonya / reż. Craig Gillespie. Film 
biograficzny. Dramat. Czas trwania: 1 godz. 59 min. 
 

DVD 6709 

Amerykański film biograficzny w reżyserii Craiga Gillespie opowiadający      

o życiu Tonyi Harding, wielokrotnej medalistki mistrzostw świata             

w jeździe figurowej na łyżwach.  Filmowa historia Tonyi Harding to    

opowieść o psychicznej przemocy i ludzkiej zazdrości oraz uwikłaniu        

w incydent, w którym ucierpiała jej główna rywalka Nancy Kerrigan.   



Cudowny chłopak / reż. Stephen Chbosky. Komediodramat. 
Czas trwania: 1 godz. 53 min. 
 

DVD 6708 

Adaptacja filmowa powieści „Wonder” („Cud chłopak”) R.J. Palacio. 

Opowieść o chłopcu, który zmierza się z przeciwnościami losu. August jest 

inteligentnym, wrażliwym chłopcem, który z powodu zmutowanego genu 

ma zdeformowaną twarz. Kiedy po raz pierwszy w szkole wchodzi w świat  

rówieśników spotyka go nie tylko wiele dobroci  i wspaniałomyślności, ale 

też musi zmierzyć się z uprzedzeniami. Kontakt z rówieśnikami na zawsze 

odmienia jego życie.  

  

Tamte dni, tamte noce / reż. Luca Guadagnino. Melodramat. 
Czas trwania: 2 godz. 12 min. 
 
DVD 6690 

Adaptacja filmowa powieści „Call me by your name” André Acimana. Elio 

Perlman, siedemnastoletni młodzieniec spędza wakacje wraz ze swoimi 

rodzicami na północy Włoch. Rozkoszuje się kulturą i przyrodą Włoch,   

pochłania go komponowanie i granie muzyki klasycznej oraz czytanie. 

Pewnego dnia do willi przyjeżdża Oliver, młody amerykański stypendysta, 

który pracuje wraz z ojcem Eliego, profesorem uniwersytetu nad pracą 

doktorancką. Eliego i Olivera łączy ogromna siła przyciągania. 

 
Król rozrywki / reż. Michael Gracey. Film biograficzny. 
Musical. Czas trwania: 1 godz. 45 min. 
 
DVD 6689 

„Król rozrywki” to film biograficzny, musical inspirowany historią Phineasa 

Taylora Barnuma, amerykańskiego przedsiębiorcy cyrkowego uważanego 

za jednego z prekursorów nowoczesnego przemysłu rozrywkowego oraz 

reklamy.   



Three billboards outside Ebbing, Missouri = Trzy billboardy za 
Ebbing, Missour. Komediodramat. Kryminał. Czas trwania:               
1 godz. 55 min. 
 
DVD 6688 

 

Matka brutalnie zgwałconej, a następnie zamordowanej dziewczyny  

zarzuca policji opieszałość w wykryciu i aresztowaniu sprawców. Aby 

zmusić policję do działania, zrozpaczona matka postanawia wykorzystać 

tablice reklamowe stojące na drodze prowadzącej do miasteczka Ebbing    

w stanie Missouri. Trzy billboardy stają się prowokacją, aby zmusić policję 

do poszukiwania zabójców córki.  

 

 
Zimna wojna / reż. Paweł Pawlikowski. Melodramat. Czas 
trwania: 1 godz. 24 min.  
 
DVD 6720 



„Zimna wojna” to historia wielkiej, a zarazem trudnej miłości wpisanej            

w kontekst historyczny powojennej Europy. Pawlikowski ilustruje okres lat 

50-tych okresu socrealizmu zacierającego jednostkową tożsamość. 

 

Atak paniki / reż. Paweł Maślona. Komediodramat. Czas 
trwania: 1 godz. 40 min.  
 

DVD 6729 

 
Wybuchowy i krytyczny obraz współczesności w reżyserii Pawła Maślony, 

który przedstawia kilka równoległych historii, poświęconych momentowi  

kryzysu.  

 

 

Pełnia życia / reż. Andy Serkis. Film biograficzny. Dramat. 
Romans. Czas trwania: 1 godz. 57 min. 
 
DVD 6716 

 
 „Breathe” (oryginalny tytuł filmu), oparty na faktach autentycznych, to 

opowieść o niesamowitej sile miłości i determinacji. Młody pełen życia, 

wysportowany mężczyzna, Robin Cavendish tuż po ślubie dotknięty 

nieuleczalną chorobą zapada na depresję. Siła miłości żony Robina, Diany, 

pomaga wyjść małżonkowi z depresji i pomimo paraliżu wrócić do pełnego, 

szczęśliwego życia. Andy Serkis ilustruje prawdę o głębokim, dojrzałym 

uczuciu.  

 
The square / reż. Ruben Östlund. Komedia. Czas trwania:       
2 godz. 22 min.  
 
DVD 6719 

„The square”, to tytułowa instalacja artystyczna, która ma powstać          

w Muzeum Sztuki Współczesnej w Szwecji. Christian, który prowadzi 

Muzeum cieszy się wysoką pozycją społeczną. Jednak podczas 

przygotowań do premiery napotyka problemy, które nie pozwalają mu 



utrzymać dobrego wizerunku dyrektora Muzeum. Ruben Östlund pokazuje 

nie tylko paradoksy, które rządzą światem sztuki, ale i też rozbieżność 

interesów jednostki i społeczeństwa, przedstawia obraz tragikomicznej 

sytuacji współczesnego państwa.  

 

FFIILLMMYY  FFAABBUULLAARRNNEE  II  DDOOKKUUMMEENNTTAALLNNEE  

  

 

Wojna płci / Jonathan Dayton, Valerie Faris. Film biograficzny. 
Komedia. Czas trwania: 2 godz. 1 min.  
 

DVD 6685 

„Wojna płci” to amerykańsko-angielski film biograficzny opowiadający            

o historii meczu tenisowego rozegranego w 1973 r. pomiędzy Billie Jean 

King, amerykańską tenisistką, zwyciężczynią trzydziestu dziewięciu 

turniejów w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej i zdobywczynią 



Pucharu Federacji, a byłym amerykańskim mistrzem tenisa Bobbym 

Riggsem.  

 
Pomiędzy słowami / scen. i reż. Urszula Antoniak. Dramat. 
Czas trwania: 85 min. 
 
DVD 6684 
 
Michał, 28-letni prawnik, który mieszka w Berlinie spotyka się ze swoim 

nigdy niepoznanym wcześniej ojcem. Stanisław, ojciec Michała wkracza   

w świat syna jako symbol, ostatnia więź łącząca syna z Polską.  

 

.Inconvenient sequel : truth to power = Niewygodna prawda     
2 / reż. Bonni Cohen, Jon Shenk. Dokument. Czas trwania: 94 
min. 

DVD 6686 

„Niewygodna prawda 2” to druga część filmu dokumentalnego 

przedstawiającego zmiany klimatyczne dotyczące globalnego ocieplenia. 

 
Śmierć Stalina / reż. Armando Iannucci. Czas trwania:                         
1 godz. 46 min.  
 
DVD 6740 

 

Oryginalny tytuł filmu to „The Death of Stalin”. Film nakręcony został na 

podstawie komiksu pt. „La Mort de Staline”. „Śmierć Stalina” jest filmem 

historycznym z dużą dawkę dobrego humoru. Armando Iannucci kreśli 

obraz terroru, jaki panował w ZSRR za czasów Stalina, pokazuje 

egzekucje i czystki. Film jest próbą ośmieszenia autorytarnego ustroju                 

i wszystkich jego zwolenników, a także rozpoczynającej się na Kremlu 

walki o władzę po śmierci Stalina w 1953 r. Wszystko to zabarwione jest  

dawką dobrego humoru. 



Havana / reż. Sydney Pollack. Film wojenny. Melodramat. 
Czas trwania: 2 godz. 18 min. 
 
DVD 6687 
 
„Havana” to amerykański melodramat z 1990 r. nakręcony na podstawie 

powieści Judith Rascoe o tym samym tytule. Film jest opowieścią o miłości 

na tle rewolucji na Kubie. Do Hawany przyjeżdża zawodowy pokerzysta, 

który marzy o wielkiej wygranej. Tymczasem zakochuje się w żonie 

jednego z rewolucjonistów zatrzymanych przez policję.  

 

 

 
Sensacje XX wieku 1 / reż. Robert Wichrowski ; scen. i prow. 
Bogusław Wołoszański. Film dokumentalny, historyczny. Czas 
trwania: 132 min. Film zawiera: Krew, miłość, zdrada; 
Strażnicy skarbów; Największy wróg Hitlera 

 

DVD 6747 



Sensacje XX wieku 2 / reż. Robert Wichrowski ; scen. i prow. 
Bogusław Wołoszański. Film dokumentalny, historyczny. Czas 
trwania: 132 min. Film zawiera: Astrolog; Szabla polska; 
Własow   
 
DVD 6748 

 

 
Sensacje XX wieku 3 / reż. Robert Wichrowski ; scen. i prow. 
Bogusław Wołoszański. Film dokumentalny, historyczny. Czas 
trwania: 177 min. Film zawiera: Enigma. Cz. 1; Enigma. Cz. 2; 
Enigma. Cz. 3; Enigma. Cz. 4.  
 
DVD 6749 

 

 
Sensacje XX wieku 4 / reż. Wojtek Pacyna ; prow. Bogusław 
Wołoszański. Film dokumentalny, historyczny. Czas trwania: 
121 min. Film zawiera: Łowcy skarbów; Zaginione archiwa. 
Cz. 1-3 
 
DVD 6750 
 

”Sensacje XX wieku” to serial w formie dokumentu historycznego 

przedstawiającego dzieje związane z II wojną światową i XX wiekiem. 

Pomysłodawcą i autorem programu jest Bogusław Wołoszański, 

dziennikarz, prawnik, popularyzator historii, a także autor wielu książek 

historycznych. 

FILMY DLA DZIECI  

Pierwsza gwiazdka / reż. Timothy Reckart. Film animowany. 
Czas trwania: 83 min.  

DVD 6695  
 
„Pierwsza gwiazdka” to historia narodzin Chrystusa opowiedziana                       

z perspektywy zwierząt.  



 

 

Pamiętnik Florki. Sezon 1, cz. 1, Florka dziwi się światu / 
scen. i dialogi Roksana Jędrzejewska-Wróbel. Film animo-
wany dla dzieci. Czas trwania: 76 min.  

DVD 6672 

Pamiętnik Florki. Sezon 1, cz. 2, Florka dziwi się sobie                      
i innym / scen. i dialogi Roksana Jędrzejewska-Wróbel. Film 
animowany dla dzieci. Czas trwania: 66 min.  

DVD 6671 

„Pamiętnik Florki” to polski serial animowany przeznaczony dla 

najmłodszych widzów. Oparty na serii książek Roksany Jędrzejowskiej-

Wróbel, przedstawia świat z perspektywy kilkuletniej, małej ryjówki. 

 
         
        Oprac. Dorota Pająk 
Wydział Zbiorów Audiowizualnych 


