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Wojciech Materski, Przewrót listopadowy 1917 r. w Rosji a hasło bolszewików prawa 

narodów do samostanowienia, stron 22

 https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2017.4.01/1400

9, 

Przemysław Różański, Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w wybranych tytułach 

opiniotwórczej prasy amerykańskiej, stron 49 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2018.3.07/16578 

Jerzy Gaul, „Upojenie wolnością” i społeczne oraz gospodarcze uwarunkowania 

odbudowy państwa polskiego w czasie rządów Naczelnika Państwa Józefa 

Piłsudskiego 1918–1922*, stron 26 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2019.1.02/17643 

Grzegorz Rutkowski, Środki pieniężne przerzucone drogą lotniczą dla Polskiego 

Państwa Podziemnego, stron 16 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2018.2.01/15491, 

Śniadanie u prezydenta Ratajskiego, czyli co i gdzie jadano w czasie Powszechnej 

Wystawy Krajowej w Poznaniu 1929 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2019.3.06 

Film dokumentalny, 24,55 Polska przełomu wieków. Dziedzictwo zaborów 

https://ninateka.pl/film/polska-przelomu-wiekow-dziedzictwo-zaborow-polskie-sto-lat-

krzysztof-talczewski 

Film dokumentalny 1.23.28. Cyfrowo zrekonstruowany film Ryszarda Ordyńskiego z 

1935 roku to historia walki o niepodległość Polski w latach 1905–1920. Obraz 

Ordyńskiego ma podwójną wartość historyczną: prezentuje historię Rzeczpospolitej, 

posiłkując się archiwalnymi materiałami filmowymi, fotografiami i wycinkami gazet, a 

zarazem ukazuje dyskurs jakim posługiwano się w odniesieniu do tych wydarzeń w 

latach 30 

https://ninateka.pl/film/sztandar-wolnosci-ryszard-ordynski 

Film dokumentalny 1,11,28. Dokument o Janie Karskim i jego misji przekazania 

aliantom informacji o zagładzie Żydów na terenie okupowanej przez Niemców Polski 

łączy unikalne materiały archiwalne i sekwencje animowane 

https://ninateka.pl/film/karski-i-wladcy-ludzkosci-slawomir-grunberg 

Film dokumentalny 1,31,06. Wstrząsający dokument izraelskiej reżyserki Yael 

Hersonski, która poddaje analizie materiały filmowe, nakręcone w 1942 roku przez 

hitlerowców w getcie warszawskim w celach propagandowych 

https://ninateka.pl/film/niedokonczony-film-yael-hersonski 

Cykl filmów poświęconych historii powszechnej zachęcających do polubienia historii. 

https://vod.pl/historia-bez-cenzury 
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Cykl audycji Niepodległa dzień po dniu dotyczących dróg odzyskiwania 

niepodległości 

https://podcasty.polskieradio.pl/podcast/156 

Artykuł ze strony historykon.pl o rewolucji przemysłowej 

https://historykon.pl/nowe/rewolucja-przemyslowa-i-jej-konsekwencje/ 

Cztery rewolucje przemysłowe: od maszyny parowej do powszechnej cyfryzacji. 

Artykuł z Superbiznesu 

https://superbiz.se.pl/wiadomosci/cztery-rewolucje-przemyslowe-od-maszyny-

parowej-do-powszechnej-cyfryzacji-aa-peK9-ZE76-HoaT.html 

Artykuł o sztuce 19/20 wieku, główne kierunki

 http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=825 

Operacja polska NKWD w latach 1937/1938. Materiały edukacyjne IPN 

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne/41372,Operacja-polska-NKWD-

19371938.html 

Film dokumentalny. Nauka i kultura w II Rzeczypospolitej. Czas: 23,50 

https://ninateka.pl/film/nauka-i-kultura-w-ii-rzeczpospolitej-polskie-sto-lat 

Film dokumentalny. Gospodarka II Rzeczypospolitej. Czas: 25,36 

https://ninateka.pl/film/gospodarka-ii-rzeczpospolitej-polskie-sto-lat 

Przegląd 20 najlepszych filmów o I wojnie światowej 

https://archiwum.stopklatka.pl/news/100-lat-pozniej-20-najlepszych-filmow-o-i-wojnie-

swiatowej 

Prawdziwy powód wybuchu I wojny światowej. Artykuł 

https://histmag.org/Prawdziwy-powod-wybuchu-I-wojny-swiatowej-9648/ 

Dyplomacja USA podczas I wojny światowej. Artykuł. 

https://histmag.org/Dyplomacja-USA-w-czasie-I-wojny-swiatowej-5683/ 

Czołgi podczas I wojny światowej. Artykuł. 

https://histmag.org/Czolgi-w-czasie-I-wojny-swiatowej-17957 

Film dokumentalny o I wojnie światowej. Czas: 1,10,14 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ0kUUehq_k 
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