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Michał Tadeusz Góras,  Profesor Wacław Komarnicki, poseł na sejm RP, jeniec 

obozu w Kozielsku, Ocalony, stron22 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2019.2.15/18118 

Jerzy Bednarek, Sowiecka grupa dywersyjno–wywiadowcza „Arsenał” i jej 

działalność na ziemiach polskich (październik 1944–styczeń 1945)* 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2016.2.04/10467, s.18 

Dariusz Jarosz, Wielka masakra psów w Polsce gomułkowskiej masakra psów; 

myślistwo; rakarze; Polska Ludowa; studia nad zwierzętami; kłusownictwo, stron 31 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PL1944/article/view/Polska.2019.03/24146 

Jan Olaszek, Marzec ’68 w publikacjach drugiego obiegu w PRL, stron 37 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PL1944/article/view/Polska.2018.05/17296 

Magdalena Semczyszyn, Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1944–1947 – kontekst 

międzynarodowy. Artykuł dotyczy nielegalnej emigracji Żydów z Polski, stron 16 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2018.1.05/14559, 

Tadeusz Wolsza,  Święto Niepodległości 11 listopada i inne święta narodowe w 

działalności propagandowej i edukacyjnej rządu RP na obczyźnie (lata czterdzieste i 

pięćdziesiąte XX w), stron 22 

http://dn-ihpan.edu.pl/images/DN2019-51-2/02_Wolsza.pdf 

Historia żywa. Cykl audycji-rozmów Doroty Truszczak z profesorem Andrzejem 

Nowakiem o historii Polski po 1944 roku. Każda około 40 minut. 

https://podcasty.polskieradio.pl/podcast/138/ 

Polska – rok 1944, Czas: 40,55 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2394304,Polska-i-Europa-w-II-polowie-

1944 

Polska – rok 1945, Czas: 39,55 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2402006,1945-%E2%80%93-rok-wojny-

ale-i-rok-pokoju 

Polska – rok 1945 (druga połowa), Czas: 37,32 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2404025,Druga-polowa-1945-roku-czyli-

pierwsze-miesiace-pokoju 

Polska – rok 1946, Czas: 40,08 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2408178,1946-drugi-rok-pokoju-ale-takze-

niepokoju-o-losy-Polski 

Polska – rok 1947, Czas: 40,46 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2418225,1947-rok-nadziei-i-

sfalszowanych-wyborow 

Polska – rok 1948, Czas: 41,24 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2422390,Polska-trzy-lata-po-II-wojnie-

swiatowej 
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Polska – rok 1949, Czas: 39,41 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2426462,Rok-1949-kolejny-rok-utrwalania-

wladzy-ludowej 

Polska – rok 1950, Czas: 41,11 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2428730,1950-rok-otwarcie-Fabryki-

Samochodow-Osobowych-FSO 

Polska – rok 1952/1953, Czas: 38,55 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2430572,Polska-w-latach-19521953-po-

smierci-Stalina 

Polska – rok 1953/1954, Czas: 39,53 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2432425,Lata-195455-czyli-w-

oczekiwaniu-na-zmiany 

Polska – rok 1957, Czas: 40,17 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2442965,Rok-1957-poczatek-konca-

odwilzy-politycznej 

 Polska – rok 1956, Czas: 40,06 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2436441,Burzliwy-1956-rok-Niespotykany-

entuzjazm-Polakow-w-nadziei-na-lepsza-Polske 

Polska – lata 1959/1960; Czas: 40,07 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2445606,Wladze-PRL-zaczynaja-walke-z-

Kosciolem 

Polska – lata 1961/1962; Czas: 40,19 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2450019,Historia-Polski-w-latach-196162-

Co-sie-wydarzylo 

Polska – lata 1963/1964; Czas: 39,40 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2457437,19631964-r-relacje-Polska-NRF-

RFN-i-plan-Gomulki 

Polska – lata 1965/1966; Czas: 40,36 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2460800,1966-panstwo-i-Kosciol-walcza-

o-rzad-dusz-przy-okazji-Millenium 

Polska – lata 1967/1968; Czas: 40,32 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2463388,Burzliwe-lata-19671968 

Polska – lata 1969/1970; Czas: 40,36 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2470391,Lata-19691970-Koniec-

Wladyslawa-Gomulki 

Polska – lata 1971/1972: Czas: 39,59 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2474993,Rok-1971-Gierek-do-

stoczniowcow-Pomozecie 
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Polska – lata 1973/1974: Czas: 38,17 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2477691,Lata-19731974-pierwszy-Maluch-

i-triumf-pilkarzy-w-Monachium 

Polska – lata 1975/1976: Czas: 41,43 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2483895,Lata-197576-poczatek-konca-

dekady-Gierka 

Polska – lata 1977/1978: Czas: 40,06 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2487168,Lata-197778-Wybor-

papiezaPolaka 

Polska – lata 1979/1980; Czas: 40,43 

https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/2490191,Od-zimy-stulecia-do-porozumien-

sierpniowych-czyli-od-1979-do-wrzesnia-1980-roku 

Wiek XIV a wiek XX- epidemie porównanie. Artykuł. 

https://historia.org.pl/2020/03/07/wrocilismy-do-xiv-w-wtedy-tez-bylo-dwoch-papiez-i-

epidemia-w-europie/ 

Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w latach 1944-1956. Audycja radiowa. Czas: 

51,15. 

https://www.polskieradio.pl/9/5526/Artykul/2411989,Konspiracyjne-organizacje-

mlodziezowe-w-latach-194456 

Joanna Kurczab, Zbrodnia katyńska jako ludobójstwo. Próba systematyzacji 

kwalifikacji prawnokarnej, stron 21 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2017.3.02/13257 

Audycja Świadkowie karnawału Solidarności, 49,36 czas trwania 

https://www.polskieradio.pl/9/5526/Artykul/2458236,Swiadkowie-karnawalu-

Solidarnosci 

Audycja z cyklu Białe plamy, Polska kinematografia po II wojnie światowej, czas 

trwania 50,37 

https://www.polskieradio.pl/9/5526/Artykul/2450170,Polska-kinematografia-po-II-

wojnie-swiatowe 
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