Płyty CD (można wypożyczać!):
12 małp, reż. T. Gilliam (film fabularny)
300 wydań na płycie Newsweek z okresu 3.09.2001-14.05.2007 (tygodnik Newsweek w wersji
elektronicznej)

ABC budowania (od pomysłu, poprzez zakup działki, projektu, sposoby finansowania, formalności urzędowe)
Akademia kierowcy zawodowego (informacje na temat aktów prawnych, szkoleń okresowych, kwalifikacje
wstępnych, mocowania ładunków itp.)

Akademia prawa jazdy (testy dla kategorii A, B, C i D z lat: 2003-2010, informacje o egzaminie, manewrach,
pierwszej pomocy itp.)

Angielski w pigułce: multimedialny kurs dla początkujących
Butterfly collection (seria The Greatest Classical Hits):










Bizet George, Carmen
Grieg Edvard, Peer Gynt
Händel Georg Friedrich, Water Music
Mozart Wolfgang Amadeus, Eine kleine Nachtmusic
Mozart Wolfgang Amadeus, Overture to: Cosi fan Tutte; Piano Concerto No. 21 Elvira
Madigan
Musorgsky Modest, Pictures At An Exhibition
Rossini Gioachino Antonio, William Tell
Strauss Johann Jr., The Gipsy Baron; Egyptian March
Strauss Johann Jr., Vienna Blood – Walz; The Blue Danube – Walz

Butterfly collection (seria Opera Gala):









Bellini Vincenzo, La Sonnambula
Bellini Vincenzo, Norma
Beethoven Ludwig van, Fidelio
Bizet George, Carmen
Boito Arrigo, Mefistofele
Puccini Giacomo, Tosca
Mozart Wolfgang Amadeus, Don Giovanni
Verdi Giuseppe, Nabucc;, La Traviata

Chelsea (z serii: Największe gwiazdy, najlepsze akcje, najpiękniejsze bramki)
Co mogą martwi jeńcy, reż. A. Ferens (film dokumentalny, opowiada o losach jeńców sowieckich w polskich
obozach po wojnie 1920 r.)

Dom Twoich marzeń (porady na temat budowy domu jednorodzinnego ☺ )
Filmy edukacyjne:

 3 love, reż. A. Smoczyńska (zagrożenia związane z wirtualnymi znajomościami)
 Chleb i światło, reż. M. Kozioł + Na metatonie, reż. M. Sykut, A. Kaszewska (problematyka
narkomanii)

 Podarowane życie, reż. M. Kawa (problematyka transplantologii)
 Telewizja Miłość, reż. J. Banaszek (mechanizmy telewizyjnych show)
 Wirtualne uzależnienie, rez. P. Nawrocki (o uzależnieniu od komputera)
 Zawodowy list gończy (przedstawia kierunki kształcenia i doskonalenia zawodowego. W audycjach
prezentowane są zawody i specjalności poszukiwane na rynku pracy w kraju i za granicą)

Fizyka cząstek. Klucz do narodzin czasu (podróż w czasie aż do Wielkiego Wybuchu)
Fotografia. Multimedia szkoła fotografowania National Geographic. Cz. 1 Podstawy fotografii. Cz. 2
Kompozycja zdjęcia
Free Tibet: Wolny Tybet (muzyka i prezentacja AINU, inspirowana kulturą Tybetu)
Fryderyk Chopin.Wybrane utwory gra Krzysztof Jabłoński
Fryderyk Chopin. Znane utwory w wykonaniu laureatów Konkursu Chopinowskiego
Irena Sendler and the Żegota. The Ridhteous Among the Nations Yad Vashem
Jak założyć działalność gospodarczą (wskazówki jak założyć działalność gospodarczą)
Joomla 1.5, czyli jak zarządzać treścią na swojej stronie WWW, bez znajomości języka HTML
Kołobrzescy Pionierzy
Kosmos (seria):
 Cz. 1 – Tajemnice Słońca. Czerwona Planeta Mars
 Cz. 2 – Zagłada Ziemi. Jowisz planeta Olbrzym
 Cz. 3 – Księżyc. Statek kosmiczny Ziemia. Merkury i Wenus
Kosmos. Czarne dziury. Czy jesteśmy sami?
Kroki w chmurach (film fabularny z serii: Klasyka Bollywood)
Manchester United (z serii: Największe gwiazdy, najlepsze akcje, najpiękniejsze bramki)
Maszyna czasu: Czas ziemi (opowieść o czasie)
Matura:








Język angielski – kurs i testy sprawdzające
Język angielski – poziom podstawowy
Język angielski – poziom podstawowy i rozszerzony
Język angielski- poziom rozszerzony
Język angielski – testy sprawdzające
Język niemiecki – maturalnie, że zdasz
Język niemiecki - poziom podstawowy i rozszerzony









Języki obce – egzaminy ustne
Język polski, historia sztuki, geografia, chemia, biologia, historia
Język polski – kursy i testy sprawdzające
Matematyka, historia
Matematyka – kursy i testy sprawdzające
Wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia
Wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka i astronomia - egzaminy ustne

Mikrokosmos. Świat u twoich stóp (film dokumentalny o świecie owadów pokazany z zupełnie innej
perspektywy niż dotychczas)

Milton Friedman (zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii; film przedstawia historię jego życia i walki,
w której przekonywał świat do swoich idei)

Multimedialny atlas historyczny (przewodnik po dziejach naszej cywilizacji)
Multimedialny słownik angielsko-polski (słownik zawiera 30 000 terminów ze słownictwa ogólnego)
Muzyka polska. Od Bogurodzicy do Pendereckiego:
 Średniowiecze – renesans
 Epoka romantyzmu – Chopin
 Wiek XX
Narodziny człowieka istoty myślącej (cz. 1 i 2)
Neandertalczyk (cz. 1 i 2 – filmowa opowieść o ostatnich Neandertalczykach)
Odkrycia naukowe wszech czasów
Pierwsi mieszkańcy Ziemi (seria):









Wędrówki z potworami
Ballada o wielkim Alu
Kraina gigantów
Wędrówki z bestiami
Tryumf ssaków
Wędrówki z dinozaurami
Wędrówki z jaskiniowcami
W cieniu dinozaurów

Pierwsza praca (jak napisać CV, list motywacyjny; jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? wzory
dokumentów itp.)

Planeta dinozaurów:





Jajo Alfy
Polowanie małego Dasa
Podróże Brzuchacza
Podróż Białogrzywej

Polsko-angielski, angielsko-polski tłumacz multimedialny
Polscy sprawiedliwi wśród narodów świata w USA
Portal edukacji ekonomicznej (portal NBP)
Prehistoryczna planeta:








Dziesięć najgroźniejszych dinozaurów w historii. Nadchodzi bestia
Jurajska plaża. Czasy gigantów
Król nieba. Szablozęby
Świt epoki dinozaurów
Śmierć dynastii
Dinozaury z mroźnego lasu. Olbrzymy z oligocenu
Zwycięzcy z epoki lodowcowej. Przodkowie wielorybów

Prehistoryczni łowcy: Niedźwiedź krótkopyski
Projekt: Skok do Europy, film pt. Droga do demokratycznej Europy
Rok 2006 w obiektywie Rzeczpospolitej (fotograficzna relacja reporterów Rzeczpospolitej z najważniejszych
wydarzeń 2006 roku)

Słownik angielsko-polski
Słownik polsko-angielski, angielsko-polski (część 1 od A do J)
Słownik polsko-angielski, angielsko-polski (część 2 od K do Z)
Słownik polsko-angielski. Translatica
Soyka Stanisław. Kolędy
Solidarni 2010 (zapis rozmów, jakie autorzy nagrali w dniach żałoby narodowej po katastrofie samolotu w
Smoleńsku)

Stres pod kontrolą. Marihuana a organizm człowieka
Supermyśliwce (z serii : Wojna i broń)
Tłumacz języka angielskiego
Trudna droga do miłości, reż. S. Anand (film fabularny z serii: Klasyka Bollywood)
Turbo Pascal i Delphi dla dzieci od 8 do 88 lat (zawiera programy: Delphi 3 Standard; Delphi 1 Standard;
Turbo Pascal 7.0)

Twoja pierwsza praca (jak napisać CV, list motywacyjny; jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?
wzory dokumentów itp.)

W 80 skarbów dookoła świata (Dan Cruickshank, prof. architektury, wyrusza z kamerą w 5-miesięczną
podróż tropem 80 największych skarbów stworzonych przez człowieka):







Część 1: Od Peru do Brazylii. Od Meksyku do Stanów Zjednoczonych
Część 2: Od Australii do Kambodży. Od Japonii do Chin
Część3: Od Indii do Sri Lanki. Od Uzbekistanu do Syrii
Część 4: Od Jordanii do Etiopii. Od Mali do Egiptu
Część 5: Od Turcji do Niemiec. Od Bośni do Francji i do domu

Wellness. Zdrowie, uroda, turystyka (ekskluzywna wyszukiwarka miejsc i usług dla ciała i ducha)
Word Press 3, czyli jak stworzyć własnego bloga i stronę www, bez znajomości języka HTML
„Z jednej strony, z drugiej strony…” Szewach Weiss i Elżbieta Cherezińska (słuchowisko radiowe)
Z Robertem Makłowiczem świąteczne gotowanie
Z ziemi polskiej i do Polski ( z seii (Ko)lekcja polskich kabaretów), tu m.in.: Kabaret Moralnego
Niepokoju; Ani Mru Mru; Pod Egidą, Elita.
Zabójcze żywioły (seria):






Supertajfun
Supertornado
Wielki pożar
Wielki mróz
Wielka powódź

Zabytki kultury (seria):
 Literatura (multimedialny leksykon prezentujący największe osiągnięcia ludzkości w dziedzinie
literatury)
 Muzyka (multimedialny leksykon prezentujący największe osiągnięcia ludzkości w dziedzinie muzyki
poważnej)

Zaczęło się w Polsce (unikalny zbiór filmów dokumentalnych z lat 1938-1946. Nigdy dotąd niepublikowane
obrazy zapisane na taśmie filmowej przetrwały wojenna nawałnicę. Odrestaurowane stanowią świadectwo
tamtych wydarzeń)

Ziemia z nieba (seria będąca portretem naszej planety):





Biologiczna różnorodność (tu o Kenii, Brazylii, Kongo, Australii i Grenlandii)
Błękitne złoto (część poświęcona wodzie słodkiej i ekosystemom, które w niej powstały)
Wielki błękit (tutaj o największych zagrożeniach dla świata mórz i oceanów)
Chrońmy ziemię (tu o tym jak ochronić naturalne surowce Ziemi przed nadmierna eksploatacją)

Żądło, reż. G.R. Hill (film fabularny)

