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http://www.polska1918-89.pl/pdf/pierwszy-bunt-%E2%80%93-maj-1946-roku,1749.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/zadamy-wypuszczenia-aresztowanych-kolegow-z-krakowa!,2209.pdf
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1/2011,
http://www.polska1918-89.pl/pdf/konspiracja-mlodziezowa-na-ziemiach-polskich-w-latach-1944–
1956,3013.pdf

5. Dodatki do prasy:

Gehenna AK i sfałszowane wybory w: Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL, nr 1:
1944–1947, dodatek do „Rzeczpospolitej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9653,Najnowsza-Historia-Polakow-Oblic
za-PRL-nr-1-19441947-Gehenna-AK-i-sfalszowane-wy.html
Instalowanie systemu komunistycznego – dodatek do „Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9710,Instalowanie-systemu-komunistyc
znego.html
Przełom. Lata 1944–1945 – dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9686,Przelom-Lata-1944-1945.html
Sylwetki niezłomnych – dodatek do „Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9840,Sylwetki-niezlomnych.html
Ucieczka z zamkniętego kraju – dodatek do „Gościa Niedzielnego”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9804,Ucieczka-z-zamknietego-kraju.htm
l
1945: Rzeczpospolita utracona – dodatek do „Tygodnika Powszechnego”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9784,1945-Rzeczpospolita-utracona.ht
ml
Zbrodnie komunistów – pamiętajmy – dodatek do „Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9726,Zbrodnie-komunistow-pamietajmy
.html
Żołnierze wyklęci – powojenne podziemie niepodległościowe – dodatek do „Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9708,Zolnierze-wykleci-powojenne-podz
iemie-niepodleglosciowe.html
Powstańcy 1944–1956 – dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej”,
 http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9698,Powstancy-1944-1956.html
Po 1944 roku: nie wojna domowa, lecz powstanie – dodatek do „Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9715,Po-1944-roku-nie-wojna-domowa-l
ecz-powstanie.html
Najmężniejszy z mężnych (o rotmistrzu Witoldzie Pileckim) – dodatek do „Rzeczpospolitej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9652,Najmezniejszy-z-meznych-o-rotmi
strzu-Witoldzie-Pileckim.html
Po wojnie - w kleszczach wolności – dodatek do „Naszego Dziennika”,
 http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9723,Po-wojnie-w-kleszczach-wolnosci.
html
Polska Ludowa od frontu i od kuchni – dodatek do „Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9725,Polska-Ludowa-od-frontu-i-od-kuc
hni.html
Triumf komuny – dodatek do „Rzeczpospolitej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9728,Triumf-komuny.html
Warszawa '44 – dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9747,Warszawa-03944.html
Władza ludowa i „reakcyjne bandy” – dodatek do „Naszego Dziennika”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9770,Wladza-ludowa-i-reakcyjne-bandy.
html
Wierni wyklęci – dodatek do „Rzeczpospolitej”,
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http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9774,Wierni-wykleci.html
Więzienia na Kresach 1941 i Obława Augustowska 1945 – dodatek do "Naszego Dziennika",
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9833,Wiezienia-na-Kresach-1941-i-Obla
wa-Augustowska-1945.html
Wielkopolska w cieniu UB – dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9689,Wielkopolska-w-cieniu-UB.html
Amnestie w Wielkopolsce 1945 i 1947 r. – dodatek do „Nowego Państwa – Niezależnej Gazety
Polskiej”,
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9816,Amnestie-w-Wielkopolsce-1945-i-1
947-r.html
Na zachodnim szańcu – dodatek do „Niezależnej Gazety Polskiej”,
 http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9688,Na-zachodnim-szancu.html

6. Portale edukacyjne:

Obława Augustowska, http://oblawaaugustowska.pl
Wybory 1947, http://www.wybory1947.pl
Polskie Państwo Podziemne, http://www.ppp.ipn.gov.pl
Polskie podziemie, http://www.polskiepodziemie.pl
Danuta Siedzikówna „Inka”, http://www.inka.ipn.gov.pl
Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956, http://wilczetropy.ipn.gov.pl
Rotmistrz Pilecki, http://www.pilecki.ipn.gov.pl
Generał Leopold Okulicki, http://www.okulicki.ipn.gov.pl

7. Materiały filmowe:

Debata historyczna Wyzwolenie? Rok 1945 w Europie – Warszawa (Rembertów), 8 maja 2014,
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv/13723,IPN-TV-Debata-historyczna-Wyzwolenie-Rok-
1945-w-Europie-Warszawa-Rembertow-8-maj.html
Wideoczat z historią. Żołnierze Niezłomni – 1 marca 2017,
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv/16915,IPNtv-Wideoczat-z-historia-Zolnierze-Niezlom
ni-1-marca-2017.html
Konferencje - „Rewolucja społeczna" czy „dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń
własnościowych w Polsce (1944–1956),
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv-konferencje/ipntv-konferencje-rewol
Konferencja Obszar Centralny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”,
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv-konferencje/ipntv-konferencje-obsza/15249,KONFE
RENCJA-OBSZAR-CENTRALNY-ZRZESZENIA-WOLNOSC-I-NIEZAWISLOSCquot.html
Z filmoteki bezpieki odc. 78 – „Utrwalacze" władzy ludowej,
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/z-filmoteki-bezpieki/16004,IPN-TV-Z-filmoteki-bezpiekiquo
t-odc-78-Utrwalaczequot-wladzy-ludowej.html
Z filmoteki bezpieki" odc. 73 – Armia sowiecka w Polsce,
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/z-filmoteki-bezpieki/15909,IPN-TV-Z-filmoteki-bezpiekiquo
t-odc-73-Armia-sowiecka-w-Polsce.html
„Z filmoteki bezpieki odc. 21 – „O nasz spokojny dom",
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/z-filmoteki-bezpieki/14731,IPN-TV-Z-filmoteki-bezpiekiquo
t-odc-21-O-nasz-spokojny-domquot.html
Zapora – film dokumentalny,
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/zapora/16019,IPN-TV-ZAPORA.html
90 sekund historii: 12 lipca 1945 roku rozpoczęła się Obława Augustowska,
https://www.youtube.com/watch?v=0n-5USXJWww
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