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FILMY FABULARNE ZE ŚCIEŻKĄ DŹWIĘKOWĄ W JĘZYKU UKRAIŃSKIM 
 

 

Duchy moich byłych, reż. Mark Waters. Warszawa, 2009. (96 min) sygn. DVD 1653 

Connor Mead jest typowym łamaczem kobiecych serc. Na ślubie swojego brata ma tylko 

jeden cel: zdobyć druhnę, której do tej pory jakimś cudem nie udało mu się uwieść. Jednak 

duch jego zmarłego wujka, który nauczył go, jak rozkochiwać i porzucać kobiety, ma inny 

plan. Będzie do tego potrzebował wielu duchów byłych dziewczyn Connora. 
źródło opisu: opakowanie 

 

 

Kocha, lubi, szanuje, reż. Glenn Ficarra, John Requa. Warszawa, 2011. (113 min) 

sygn. DVD 2123 

Cal Weaver, ustatkowany facet w średnim wieku, uważa, że jego małżeństwo jest idealne, do 

czasu, gdy żona Emily występuje o rozwód. Teraz Cal jest singlem i szuka miłości z pomocą 

kobieciarza Jacoba Palmera, który przyczynia się do prawdziwej rewolucji w życiu Cala. 

Wśród nietrafionych zauroczeń i romansów, Cal i Jacob odkrywają, że bycie podrywaczem 

bez właściwej partnerki jest nie tylko szalone i głupie, lecz po prostu niemożliwe! 
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. 
źródło opisu: opakowanie 

 

Snajper, reż. Clint Eastwood. Warszawa 2015. (127 min) sygn. DVD 3160 

Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a, który zyskał sławę najlepszego 

snajpera w historii elitarnej jednostki Navy SEALs. Żołnierz Navy SEAL Chris Kyle zostaje 

wysłany do Iraku w jednym celu - ma chronić innych uczestników misji. Dzięki niezwykle 

celnym strzałom na polu walki ratuje życie wielu żołnierzom, a w miarę jak wiadomość o jego 

odwadze się roznosi, zyskuje pseudonim "Legenda". Jego sława dociera również poza linię 

wroga. Pozbycie się Kyle'a zaczyna być najważniejszym celem rebeliantów, którzy 

wyznaczają nagrodę za jego głowę. Innego rodzaju bitwę toczy na własnym, rodzinnym 

froncie: choć przebywa na drugim końcu świata, stara się być dobrym mężem i ojcem. Mimo zagrożeń 

i dotkliwej rozłąki z rodziną Kyle służy w Iraku cztery kolejne zmiany, stając się uosobieniem hasła żołnierzy 

Navy SEAL: "Nie zostawiamy nikogo". Po powrocie do dzieci i żony, Tayi Renae Kyle, przekonuje się 

jednak, że nie potrafi zapomnieć o wojnie. 
źródło opisu: http://www.filmweb.pl/film/Snajper-2014-656040/descs 
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Starcie Tytanów, reż. Louis Leterrier. Warszawa 2010. (102 min) sygn. DVD 2072 

W "Starciu Tytanów", ostatecznej walce sił, ludzie występują przeciwko królom, a królowie 

przeciw bogom. Jednak wojna pomiędzy bogami może zniszczyć świat. Urodzony jako bóg, 

ale wychowany jako człowiek, Perseusz, nie jest w stanie uratować swojej rodziny przed 

mściwym bogiem podziemnego świata zmarłych, Hadesem. Nie mając nic do stracenia 

Perseusz zgłasza się na ochotnika, by poprowadzić niebezpieczną wyprawę i pokonać Hadesa, 

zanim ten odbierze moc Zeusowi i urządzi piekło na ziemi. Walcząc z bezbożnymi demonami 

i przerażającymi bestiami, Perseusz i jego wojownicy przetrwają tylko wtedy, jeśli śmiały 

wojownik uwierzy w swoją boską moc, przeciwstawi się przeznaczeniu i stanie się kowalem własnego losu. 
źródło opisu: opakowanie 

 

Szefowie wrogowie, reż. Seth Gordon. Warszawa 2011. (94 min) sygn. DVD 3540 

Nick, Kurt i Dale są przekonani, że jedynym sposobem na uczynienie ich uciążliwej pracy 

nieco bardziej znośną byłoby uwolnienie się od swoich na wskroś nieznośnych szefów. 

Ponieważ odejście z pracy nie wchodzi w grę, pod wpływem paru nadprogramowych drinków 

i kilku rad od byłego hochsztaplera trzej przyjaciele obmyślają złożony i pozornie 

niezawodny plan uwolnienia się od pracodawców… na dobre. Jest tylko jeden problem — 

jedynie w nieomylnym umyśle może zrodzić się perfekcyjny plan. 
źródło opisu: https://www.filmweb.pl/film/Szefowie+wrogowie-2011-541045/descs 

 

Szefowie wrogowie 2, reż. Sean Anders. Warszawa 2015. (104 min) sygn. DVD 3895 

Mając po uszy pracy pod dyktando szefów, Nick, Dale i Kurt postanawiają tym razem przejąć 

ster i założyć własny biznes. Wkrótce jednak ich plany krzyżuje przebiegły inwestor. 

Oszukani, zdesperowani i bez możliwości dochodzenia swoich praw, trzej niedoszli 

przedsiębiorcy opracowują plan porwania dorosłego syna inwestora w celu odzyskania 

kontroli nad firmą. 
źródło opisu: https://www.filmweb.pl/film/Szefowie+wrogowie+2-2014-686549/descs 

 

 

Szron, reż. Sharunas Bartas. Warszawa, 2017. (115 min) sygn. DVD 3935 

Dwoje młodych Litwinów, Rokas i Inga, zgłaszają się jako wolontariusze do poprowadzenia 

ciężarówki z pomocą humanitarną na Ukrainę. Pozostawieni sami sobie w wyniku 

nieoczekiwanej zmiany planów, ruszają przez zasypane śniegiem rozległe tereny Donbasu 

w poszukiwaniu pomocy i schronienia, a ich ścieżki przecinają się ze szlakami ludzi, których 

życie naznaczyła wojna. Ignorując niebezpieczeństwo i zbliżając się do linii frontu, stają się 

sobie coraz bliżsi. Zaczynają też rozumieć, na czym polega życie w czasach wojny. 
źródło opisu: https://www.filmweb.pl/film/Szron-2017-787367/descs 

 

Wielki Gatsby, reż. Baz Luhrmann. Warszawa 2013. (136 min) sygn. DVD 2501 

Nowy Jork, wiosna 1922 roku. Moralność upada, jazz rozkwita, a wielkie imperia odnotowują 

szybkie i nie do końca legalne zyski. W pogoni za amerykańskim snem, niedoszły pisarz, 

Nick Carraway przybywa ze środkowego Zachodu i zamieszkuje w sąsiedztwie tajemniczego 

milionera Jaya Gatsby'ego, którego posiadłość zdaje się być ośrodkiem niekończących się 

przyjęć. Gdy drogi pięknej kuzynki Nicak - Daisy i jej arystokratycznego męża Toma 

Buchanana, spotykają się ze ścieżkami Gatsby'ego, Nick staje się świadkiem tragedii 

zrodzonej z nieszczęśliwej miłości i wielkich marzeń. 
źródło opisu: opakowanie 
 

 

Oprac. Małgorzata Percińska 
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