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Rozważania o demokratycznym totalitaryzmie (książka José Saramago Miasto białych kart, czytana w 
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Nagrody Nobla] / Koc Krzysztof // Polonistyka. - 2010, nr 7, s.43-48 
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Film przedstawia zagadnienie patriotyzmu, odpowiada na pytania: Czym jest patriotyzm? Co to 

znaczy być patriotą? W czym przejawia się postawa patriotyczna? Czy każdy z nas może o sobie 

powiedzieć, że jest patriotą? 

DVD 2013 Patriotyzm: czy to trudne?, reż. Tomasz Mucha, Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2012 

(16’)  

Film edukacyjny z serii: Uwaga życie! adresowany przede wszystkim do młodzieży szkół 

gimnazjalnych i średnich. Patriotyzm to film edukacyjny ukazujący miłość do ojczyzny na przykładzie 

rodziny Rostworowskich. Poznajemy historie przodków zaangażowanych w walkę o wolność Polski 

jak i Polaków, którzy tę wolność twórczo wykorzystują, kształtując współczesne oblicze kraju nad 

Wisłą. Materiał uzupełniają wywiady z młodzieżą starającą się rozstrzygnąć, czy patriotyzm to 

"jednostronny fanatyzm", czy też "umiłowanie ojczyzny i praca dla niej". 

DVD 2473 O wierzeniach, reż. Dariusz Małecki, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2004-2006 (200’) 

1. Buddyzm na zachodzie, reż. John Halpern (57’);  

2. Kłopoty z ateizmem, reż. Dymitr Colingringe (47’);  

3. Wiara - źródło wszelkiego zła, reż. Russell Barnes (96’). 

DVD 2987 Kocham Polskę : multimedialne prezentacje, zabawy i gry, Dom Wydawniczy "Rafael", 

[2015] 


