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Kolejnictwo polskie w
okresie Bitwy

Warszawskiej 1920 roku
i w pierwszych latach

odbudowy II
Rzeczypospolitej,  red.

Dariusz Rogut,
Łódź–Warszawa 2021

Karolina Trzeskowska-
Kubasik, Zbrodnie
niemieckie w Lesie

Wełeckim koło Buska-
Zdroju, Warszawa 2022

Grzegorz
Rąkowski, Kresowe
rezydencje. Zamki,
pałace i dwory na
dawnych ziemiach

wschodnich II RP, t.
2: Województwo
nowogródzkie,
Warszawa 2021
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Grzegorz
Rąkowski, Kresowe
rezydencje. Zamki,
pałace i dwory na
dawnych ziemiach

wschodnich II RP, t. 1:
Województwo

wileńskie, Warszawa 
2017

Wojciech
Paduchowski, Karły pod

krzyżem. Nowohucki
Kwiecień '60. Kraków

2021

Paweł
Miedziński, Centralna
Agencja Fotograficzna
1951–1991, Szczecin–W

arszawa 2021

 

Mirosław Sikora, Black
Box. Wywiad jako

instrument transferu
technologii i wsparcia
decyzji ekonomicznych

w PRL 1955–1990,
Katowice–Warszawa

2021

Michał Przeperski,
 Mieczysław F.
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Jolanta Adamska,  Las
Katyński w latach

1940–1943, Warszawa
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Germanizacja nazw
miejscowości w Okręgu
Rzeszy Gdańsk-Prusy
Zachodnie 1939–1945.
Wybór źródeł, wstęp i
opracowanie Mateusz

Kubicki, Gdańsk–Warsza
wa 2022
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Szczury Tobruku 1941
r., scenariusz Tomasz
Robaczewski, rysunki

Huber Ronek, koncepcja
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historyczna i
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konsultacja historyczna
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Warszawa 2015, 38
s. (seria „Wojenna

odyseja Antka
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zeszyt 3)

Ucieczka z nieludzkiej
ziemi 1940 r.,
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Bitwa pod Monte
Cassino 1944 r.,
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