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Wykaz filmów dla dzieci i młodzieży z lektorem lub napisami w języku ukraińskimi 

Alvin i wiewiórki : wielka wyprawa, reż. Walt Becker. Warszawa 2021. (88 min) 

sygn. DVD 3941  

Najsłynniejsze wiewiórki świata powracają! Seria zbiegów okoliczności sprawia, że 

Alvin, Szymon i Teodor zaczynają wierzyć, że ich opiekun Dave ma zamiar oświadczyć 

się swojej dziewczynie, a ich samych porzucić. Wyruszają więc na szaloną wyprawę, by 

zapobiec nadciągającej katastrofie… 

źródło opisu: https://www.filmweb.pl/film/Alvin+i+wiewi%C3%B3rki%3A+Wielka+wyprawa-2015-

686358/descs 

 

Alvin i wiewiórki 3, reż. Mike Mitchell. Warszawa 2012. (84 min) sygn. DVD 2248 

Alvin i wiewiórki wracają ze swoją największą przygodą. Podczas wakacji spędzonych na 

luksusowym liniowcu Alvin, Szymon, Teodor i wiewióretki starają się rozkołysać statek swoim 

jedynym w swoim rodzaju humorem i figlami. Lecz sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, gdy 

gang wypada za burtę i wszyscy lądują na odludnej wyspie, którą szybko przekształcają w swój 

nowy, tropikalny plac zabaw. Wyspa jednak nie jest wcale tak opuszczona jak się wcześniej 

wydawało. 

źródło opisu: opakowanie 

 

Chip i Dale brygada RR. Przygoda 2, odc. 5-8, reż. John Kimball, Bob Zamboni. 

Warszawa 2011. (88 min) sygn. DVD 1969 

Dwa małe gryzonie stawiają czoła nawet największym przeciwnikom. Chip i Dale oraz 

ich wierni przyjaciele nie spoczną, dopóki nie rozwiążą każdej zagadki i nie schwytają 

każdego przestępcy. Wyruszą na ratunek kotom uwięzionym przez szalonego profesora 

Nimnula, pomogą pani Głuptak odnaleźć jej zaginione jajo, będą walczyć z nikczemnymi 

piratami, a nawet ścigać latające dywany. 

źródło opisu: opakowanie 

 

Chip i Dale brygada RR. Przygoda 1, odc. 1-4, reż. John Kimball, Bob Zamboni. 

Warszawa 2011. (88 min) sygn. DVD 1970 

Dzielne wiewiórki starają się zdobyć bezcenną złotą statuetkę Maltańskiej Myszy, 

szukają zaginionego testamentu Baskervill'ów, pomagają zahipnotyzowanym rybom, 

które myślą, że są kurczakami, a nawet próbują swoich sił jako... opiekunki do dzieci. 

źródło opisu: opakowanie 
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Cziłała z Beverly Hills, reż. Raja Gosnell. Warszawa 2009. (88 min) sygn. DVD 1207 

Rozpieszczona do granic możliwości Chloe, cziłała z Beverly Hills, nosząca diamentową 

obrożę, gubi się podczas wakacji w Meksyku. 

źródło opisu: opakowanie 

 

 

 

 

 

Dziennik cwaniaczka 2, reż. David Bowers. Warszawa 2021. (95 min) 

sygn. DVD 3947 

Greg Heffley, dzieciak, dzięki któremu mięczaki stały się popularne, powraca 

w przezabawnej kontynuacji filmu opartego na motywach bestsellerowej powieściowej 

serii! 

Po przejściach z serem, Greg zaczyna siódmą klasę z nienaruszoną pewnością siebie 

i przyjaźniami oraz okiem skierowanym na nową dziewczynę w mieście, Holly Hills. 

Jednak w domu sprawy wymykają się spod kontroli, szczególnie te, związane ze starszym bratem, 

Rodrickiem. Greg odkrywa, że jednak istnieje coś gorszego od szkoły - jego własna rodzina! 

źródło opisu: https://www.filmweb.pl/film/Dziennik+cwaniaczka+2-2011-570841/descs 

 

Dziennik cwaniaczka, reż. Thor Freudenthal. Warszawa 2020. (93 min) 

sygn. DVD 3836 

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. 

źródło opisu: https://www.filmweb.pl/film/Dziennik+cwaniaczka-2010-474940/descs 

 

High School Musical 2, reż. Kenny Ortega. Warszawa 2007. (107 min) 

sygn. DVD 716 

Fabuła filmu ma miejsce latem: rozpoczęły się wakacje, a Dzikie Koty z East High są 

gotowe do działania i porządnej rozrywki. Jeśli uda im się zdobyć przyzwoitą pracę na 

wakacje, to może świat się nie zawali. Troy Bolton nie może uwierzyć w swoje szczęście, 

gdy otrzymuje ofertę pracy w Lava Springs - ekskluzywnym ośrodku rekreacyjnym 

w Albuquerque. Nie wie jednak, że jego nowe stanowisko pracy to część intrygi królowej 

kółka teatralnego Sharpay, która pragnie oddalić go od Gabrielli. Spisek jednak stopniowo wychodzi na 

jaw, gdy Troy bez wiedzy Sharpay znajduje dla Gabrielli pracę ratowniczki w klubie, a także stanowiska 

dla Chada, Taylora, Zeke, Marthy, Kelsi, Jasona i całej reszty paczki Dzikich Kotów. 

źródło opisu: opakowanie 

 

Kosmiczne psiaki, reż. Robert Vince. Warszawa 2011. (81 min) sygn. DVD 2305 

Pełne energii gadające szczeniaki Disneya. 

Wybierz się w podróż tam, gdzie jeszcze żaden z psiaków nie dotarł - na Księżyc! 

Przemieszczając się w zawrotnym tempie, unikając asteroidów i innych ciał niebieskich, 

psiaki wraz z dwójką nowych przyjaciół, Sputnikiem i Kometą muszą użyć całej swojej 
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odwagi i pomysłowości, by ułożyć plany lądowania na Księżycu i wrócić do domu. Czy im się to uda? 

źródło opisu: opakowanie 

 

Kudłate psiaki, reż. Robert Vince. Warszawa 2011. (84 min) sygn. DVD 2061 

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. 

źródło opisu: opakowanie 

 

Kupiliśmy Zoo, reż. Cameron Crowe. Warszawa 2012. (119 min) sygn. DVD 2597 

Pełna humoru, ale i wzruszająca opowieść o ojcu, który kupuje swej rodzinie niezwykły 

prezent: ogród zoologiczny z dzikim zwierzętami. Wraz z dziećmi porzuca życie 

w mieście i wyrusza na prowincję, by przewrócić podupadłemu zoo jego dawną 

świetność, a przy okazji zacząć życie od nowa i przeżyć przygodę, o której inni mogą 

tylko pomarzyć. 

źródło opisu: http://www.filmweb.pl/film/Kupili%C5%9Bmy+zoo-2011-570380/descs 

 

Moi przyjaciele Tygrys i Kubuś, reż. Andy Sturmer. Warszawa 2008. (69 min) 

sygn. DVD 764 

Nadeszła jesień, pora pełna niespodzianek ii grupa potrzebuje Twojej pomocy, by 

rozwiązać kilka tajemniczych zagadek! Czy na pewno zabawa pomoże Prosiaczkowi 

przełamać strach przed piorunami i burzami? Kiedy część księżyca ulega załamaniu, czy 

można go uratować wysyłając w kosmos specjalną rakietę? Nie uwierzysz ile 

niespodzianek tu na ciebie czeka! Przygotuj się na śmiech, śpiewy, wspólne zabawy 

z przyjaciółmi i pełne dumy, radosne okrzyki: "Ta zagadka została rozwiązana!" 

źródło opisu: opakowanie 

 

Mój przyjaciel Delfin, reż. Charles Martin Smith. Warszawa 2012. (108 min) 

sygn. DVD 2297 

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 i błyskotliwego protetyka, delfin Winter ma jednak szansę na nowe życie. 

Urzekająca opowieść o więzi między chłopcem a zwierzęciem, niesamowitej przyjaźni na 

całe życie. 

źródło opisu: opakowanie 

 

Plan gry, reż. Andy Fickman. Warszawa 2008. (106 min) sygn. DVD 824 

Joe Kingman, gwiazdor sportu z ego większym od boiska, przygotowuje się właśnie do 

meczu o mistrzostwo. Nic i nikt nie jest w stanie powstrzymać go od realizacji planu 

zdobycia pucharu. Nikt, poza 8-letnią córką, która przybywa do jego mieszkania 

przewracając mu życie do góry nogami. Nieświadomy wcześniej jej istnienia, całkowicie 

zaszokowany Joe, odkrywa wkrótce, że największym zwycięstwem w jego karierze nie 

będzie złote trofeum sportowe, lecz droga do serca córki. 
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źródło opisu: opakowanie 

 

Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów 2, reż. Sanaa Hamri. Warszawa 2008. 

(119 min) sygn. DVD 1290 

Bridget, Carmen, Lena i Tibby kończą pierwszy rok nauki w college'u i zanurzają się 

w lato pełne niespodzianek. 

źródło opisu: opakowanie 

 

 

Zaczarowana, reż. Kevin Lima. Warszawa 2008. (107 min) sygn. DVD 821 

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 ja 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. 

źródło opisu: opakowanie 

 

Złoty kompas, reż. Chris Weitz. Warszawa 2008. (109 min) sygn. DVD 1238 

W niezwykłym równoległym świecie, gdzie czarownice szybują po niebie, 

a niedźwiedzie polarne rządzą mroźną Północą, pewna dziewczynka została wybrana, 

aby zadecydować o losach wszechświata. 
źródło opisu: opakowanie 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Małgorzata Percińska 


