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Stosunki polsko-białoruskie w województwie
białostockim w latach 1939–1956

Stosunki polsko-białoruskie w
województwie białostockim w latach
1939–1956, red. Jan Jerzy Milewski i
Anna Pyżewska, Warszawa 2005, s. 150
(seria „Konferencje”, t. 27)

Niniejszy tom poświęcony jest stosunkom polsko-białoruskim od końca lat trzydziestych do
1956 r. ze szczególnych uwzględnieniem sytuacji w województwie białostockim. Autorzy
tekstów starają się przedstawić ważne wydarzenia we wzajemnych relacjach zarówno z
punktu widzenia Polaków, jak i mniejszości białoruskiej w Polsce.
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