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IV. Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II
wojny światowej

1. Materiały do pobrania

Okaleczony kraj – Wprowadzenie

Okaleczony kraj – Zagadnienia monograficzne

2. Publikacje

Janusz Wróbel, Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942–1950 

Album „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy… Obraz ofiar Zbrodni Katyńskiej w
pracach plastycznych młodego pokolenia”, tom I,  tom II

Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, t. 2: Ludobójstwo

1943. Zbrodnia Wołyńska. Prawda i pamięć

Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń – katalog wystawy

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ. Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa
Podziemnego

Memoriał Zrzeszenia WiN do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów
Zjednoczonych

3. Filmy

„When they come to burn the house down...” – „Kiedy przyjdą podpalić
dom...” – film edukacyjny dotyczący losów Polski w czasie II wojny światowej

4. Artykuły

II wojna światowa w pamięci Polaków, „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 2/2002 

Sowiecka grypa po niemieckiej cholerze, „Pamięć.pl”, 2015/05

„Wyzwolenie” gorsze niż potop, „Pamięć.pl”, 2015/05

Komuniści wobec emigracyjnych elit, „Biuletyn IPN”, 2011/3 

Czystka na uczelniach. Zagłada polskiego środowicka naukowego we Lwowie po
‘44, „Biuletyn IPN”,, nr 3/2011 

Niszczenie polskich elit na wschodzie w latach 1944-1953, „Biuletyn IPN”,, nr
3/2011 

http://ipn.gov.pl/download/1/77531/04okaleczonykrajwprowadzenie.pdf
http://ipn.gov.pl/download/1/77532/04zagadnieniamonograficzne.pdf
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/12873,Janusz-Wrobel-quotUchodzcy-polscy-ze-Zwiazku-Sowieckiego-19421950quot-w-formatac.html
http://pamiec.pl/ftp/ebook_sprzaczki/index.html
http://pamiec.pl/ftp/ebook_sprzaczki/sprzaczki_t2/#/13
https://ipn.gov.pl/ftp/pamiec_ebooki/Zbrodnie_Przeszlosci_2.pdf
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/12601,1943-ZBRODNIA-WOLYNSKA-PRAWDA-I-PAMIEC.html
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/katalogi-wystaw/10757,Zaglada-polskich-elit-Akcja-AB-Katyn.html
http://pamiec.pl/ftp/pamiec_ebooki/TestamentPPP_25_06_2015.pdf
http://pamiec.pl/ftp/pamiec_ebooki/TestamentPPP_25_06_2015.pdf
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/15239,Memorial-Zrzeszenia-WiN-do-Rady-Bezpieczenstwa-Organizacji-Narodow-Zjednoczonych.html
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/15239,Memorial-Zrzeszenia-WiN-do-Rady-Bezpieczenstwa-Organizacji-Narodow-Zjednoczonych.html
https://www.youtube.com/watch?v=sHb-qIJTZ-M
https://www.youtube.com/watch?v=sHb-qIJTZ-M
http://www.polska1918-89.pl/pdf/ii-wojna-swiatowa-w-pamieci-polakow,4266.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/sowiecka-grypa-po-niemieckiej-cholerze,2546.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/wyzwolenie-gorsze-niz-potop,2547.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/komunisci-wobec-emigracyjnych-elit,2871.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/czystka-na-uczelniach,2870.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/czystka-na-uczelniach,2870.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/niszczenie-polskich-elit-na-wschodzie-w-latach-1944%E2%80%931953,2869.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/niszczenie-polskich-elit-na-wschodzie-w-latach-1944%E2%80%931953,2869.pdf


Świat, który legł w gruzach, „Biuletyn IPN”, 2011/3 

Pozbawić naród sumienia i ducha, „Biuletyn IPN”, 2011/3 

Uciąć głowę Polsce. Z Andrzejem Nowakiem i Ryszardem Terleckim rozmawia
Barbara Polak, „Biuletyn IPN”, 2011/3 

Rzeczpospolita zgładzona, „Biuletyn IPN”, 2011/3 

Rana Wołynia, „Pamięć.pl”, nr 6/2013 

Lwów: dekonstrukcja 1944–1946, „Pamięć.pl”, 2014/7-8 

Wysiedleni po raz drugi, „Pamięć.pl”, 2012/7

Okupacja niemiecka i sowiecka – próba analizy porównawczej (wybrane
zagadnienia), „Pamięć i Sprawiedliwość” 1/2008 

Polityka ludnościowa w Generalnym Gubernatorstwie: polityka-narodowościowa
wobec Żydów i polityka osadnictwa a inicjatywy regionalne i centralne, „Pamięć i
Sprawiedliwość 2009/1” 

Martyrologia Polaków w więzieniu przy ulicy Łąckiego we Lwowie w latach II wojny
światowej, „Biuletyn IPN”, 2010/7-8 

Szesnastu uprowadzonych, „Pamięć.pl”, 2015/03

Po dobrowoli się stąd nie ruszę, „Pamięć.pl”, 2015/06

 Kazimierz Bartel – ostatnia ofiara zbrodni na profesorach lwowskich w lipcu 1941,
„Biuletyn IPN”, 2011/7

Ostatnie dni Baczyńskiego, „Pamięć.pl”, 2014/7-8 

„Biuletyn IPN” nr 8-9/2009

„Biuletyn IPN” nr 3/2007

„Biuletyn IPN” nr 12/2004 

„Biuletyn IPN” nr 3/2002

5. Dodatki do prasy:

1945: Rzeczpospolita utracona” – dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 

Polskie rody: Mireccy, Kasznicowie, Celichowscy, dodatek do „Naszego Dziennika” 

Polscy wypędzeni, dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 

Polska utracona, dodatek do „Gościa Niedzielnego” 

1939: Początek końca polskich Kresów dodatek do „Tygodnika Powszechnego”

6. Konferencje i debaty historyczne (zapis filmowy):

Wyzwolenie? Rok 1945 w Europie, IPNtv 

http://www.polska1918-89.pl/pdf/swiat,ktory-legl-w-gruzach,2903.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/pozbawic-narod-sumienia-i-ducha,2858.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/uciac-glowe-polsce,2854.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/uciac-glowe-polsce,2854.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/rzeczpospolita-zgladzona,2855.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/rana-wolynia,1764.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/lwow-dekonstrukcja-1944%E2%80%931946,1570.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/wysiedleni-po-raz-drugi-,1985.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/okupacja-niemiecka-i-sowiecka-%E2%80%93-proba-analizy-porownawczej-wybrane-zag,3385.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/okupacja-niemiecka-i-sowiecka-%E2%80%93-proba-analizy-porownawczej-wybrane-zag,3385.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/polityka-ludnosciowa-w-generalnym-gubernatorstwie-polityka-narodowosci,3176.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/polityka-ludnosciowa-w-generalnym-gubernatorstwie-polityka-narodowosci,3176.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/polityka-ludnosciowa-w-generalnym-gubernatorstwie-polityka-narodowosci,3176.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/martyrologia-polakow-w-wiezieniu-przy-ulicy-lackiego-we-lwowie-w-latac,3121.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/martyrologia-polakow-w-wiezieniu-przy-ulicy-lackiego-we-lwowie-w-latac,3121.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/szesnastu-uprowadzonych,1375.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/po-dobrowoli-sie-stad-nie-rusze,4038.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/kazimierz-bartel---ostatnia-ofiara-zbrodni-na-profesorach-lwowskich-w-,2201.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/kazimierz-bartel---ostatnia-ofiara-zbrodni-na-profesorach-lwowskich-w-,2201.pdf
http://www.polska1918-89.pl/pdf/ostatnie-dni-baczynskiego,1582.pdf
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-instytutu-pam/10164,nr-8-92009.html
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-instytutu-pam/10144,nr-32007.html
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-instytutu-pam/10126,nr-122004.html
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-instytutu-pam/10098,nr-32002.html
http://file:///C:/Users/bniedzielko/Downloads/GTP019s023-30_Utracona-obciety.pdf
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9765,Polskie-rody-Mireccy-Kasznicowie-Celichowscy.html
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9773,Polscy-wypedzeni.html
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9835,Polska-utracona.html
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/dodatki-do-prasy/9754,1939-Poczatek-konca-polskich-Kresow.html
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


Rewolucja społeczna czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń
własnościowych w Polsce (1944-1956), IPNtv 

http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv-konferencje/ipntv-konferencje-rewol
http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/ipn-tv-konferencje/ipntv-konferencje-rewol

