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Kryciński S. Łemkowszczyzna po oba stronach Karpat / Stanisław 
Kryciński. – Rzeszów : Libra PL, 2021. – 320 с. 
Kryciński S. Łemkowszczyzna. Czas wojny i pokoju / Stanisław 
Kryciński. – Rzeszów : Libra PL, 2020. – 334 с. 
Kryciński S. Łemkowszczyzna nieutracona / Stanisław Kryciński. – 
Rzeszów : Libra PL, 2021. – 277, [3] с. 

До вашої уваги – трилогія 
Станіслава Крицінського 
«Лемківщина», до якої входять вже 
раніше видані книги, але цього разу 
доповнені, а саме: «Лемківщина з 
двох сторін Карпат», «Лемківщина. 
Час війни і миру» та «Лемківщина 
невтрачена».  



Kryciński S. Bieszczady. Tam gdzie diabły, hucuły, ukraince / 
Stanisław Kryciński. – Rzeszów : Libra, 2016. – 232 с.  

Руїни костелів, неіснуючі села, бункери УПА, 
важка історія польсько-українських 
стосунків, але також чудові гори та 
незвичайні історії долин. Це вся правда про 
Бещади. У Бещадах ми не знайдемо 
вражаючих руїн чи монументальних 
будівель. Однак просте зіткнення реальності 
з довоєнними картами багатьох вразить. 70 
років тому безлюдні та зарослі простори, які 
сьогодні простягаються на милі, кипіли 
життям, і територія була перенаселеною. 



Kryciński S. Bieszczady. Od Komańczy do Wołosatego / Stanisław 
Kryciński. – Rzeszów : Libra, 2018. – 274, [6] с. 

Нове, перероблене видання бестселера 
Станіслава Крицінського. 

Це історико-культурна мандрівка Бещадами 
від Команчі, через масив Хрищата, Отрит – 
до Волосатого. У ній розповідається про 
історію заселення річки Ослава, долю 
Галицької цісарсько-королівської залізниці, 
якою пройшов відважний вояк Швейк, а 
також військові дії в районі Лупковського 
перевалу в 1939 році. 



Bydoń B. Dzieje oręża polskiego od rozkwitu do upadku / 
Bartłomiej Bydoń, Zbigniew Grabowski, Paweł Przeździecki ; 
Ministerstwo Oborony Narodowej. – Warszawa : Wojskowe 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2013. – 318 с. 

Книга присвячена польському 
війську другої половини XVI – 
початку XVIII ст. Автори видання 
представляють процеси 
організаційних змін і розвитку 
військового мистецтва від 
середньовіччя до сучасності. 



Korzeniowski M. Za Złotą Bramą : działalność społeczno-kulturalna 
Polaków w Kijowie w latach 1905-1920 / Mariusz Korzeniowski. – 
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 621 с. 

В історії польського народу надзвичайно важливу 
роль відіграли поляки, що мешкали на Східних 
Кресах колишньої шляхетської республіки та 
польської держави у міжвоєнний період. 

Створюючи міцні осередки національної 
культури, розбудовуючи економіку та беручи 
участь у політичних заходах, вони не тільки 
сприяли зміцненню позицій нації, але й змінили 
визначення «польського», надавши території 
прикордонного колориту, насиченого місцевою 
культурою, звичаями та власною мовою. 



Balcerak W. Odradzana wśród zagrożeń 1914 - 1921 / Wiesław 
Balcerak. – Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-
Pedagogiczna, 2011. – 199 с. 

Окреслений у цьому творі образ народження 
польської державності, звісно, не дає 
відповіді на запитання, у чому полягав 
феномен її появи.  

Однак він вказує на визначальні умови та 
причинні чинники, серед яких пріоритетне 
місце посідають такі, як протистояння держав 
під час Першої світової війни та військові дії 
польської нації, що прагне повернути собі 
власну незалежну державність. 



Nicieja S. S. Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast 
kresowych. T. 5 / Stanisław Sławomir Nicieja. – Opole : 
Wydawnictwo MS, 2014. – 287 с. 

П'ятий том «Кресової Атлантиди» продовжує 
літературну експедицію прикордонними містами: 
Самбір – місто садів і великої історії; Рудки – місце 
поховання відомого польського комедіографа; 
Надвірна – місто, яке було воротами до гірського 
масиву під назвою «Ґорґан»; поблизу селища Битків – 
місце, де були відкриті великі поклади нафти; 
Рафайлова (Бистриця)  – відоме історично важливими 
боями; Делятин – славиться курортом із цілющими 
ропними водами. 
Важливо зазначити, що дані міста знаходяться на 
території України – сучасних Львівської та Івано-
Франківської областей. 



Wojny a pokój. Ukraińcy i Polacy: bracia/wrjgowie, sąsiedzi / 
[autorzy zbioru: Wiktor Horobec, Wołodymyr Panczenko, Jurij 
Szarował] ; redakcją Larysy Iwszynej. – Kijów : Ukraińska Grupa 
Prasowa, 2004. – 479 с. 

«Війни та мир» — таку формулу взаємин між 
Польщею та Україною пропонує ця книга. Основним 
завданням, яке ставили перед собою автори статей і 
нарисів, була спроба переглянути найважливіші події 
та явища, що відображають складне минуле двох 
народів-сусідів. Проаналізувати та зорієнтуватися в 
уроках історії, які важливі в майбутньому для 
побудови польсько-українських відносин, та 
виділення важливих постатей в історичному потоці. 



Polska i Ukraina w walce o niepodległość / pod redakcją Tadeusza 
Krząstka. – Warszawa : Vipart, 2009. – 469, [2] с. 

Наміром авторів доповідей та видавця – 
Генерального консульства Республіки 
Польща в Луцьку – було запропонувати 
читачу України та Польщі науково-
популярну книгу, яка б подала один із 
розділів спільної історії Польщі та 
України 20 століття вірогідно та водночас 
доступно. 



Poland and Ukraine. Poles and Ukrainians. Relations after 1990 / 
Polska Akademia Umiejętności ; edited by.: Volodymyr 
Horbatenko, Agnieszka Kastory. – Kraków : Polish Akademy of 
Arts and Sciences, 2021. – 199, [1] p. 

Книга складається з 
переліку статей 
англійською мовою, що 
розкривають польсько-
українські відносини з 
політичного та історичного 
аспектів. 



Polonia Restituta / red.: Wit Pasierbek, Anna Budzanowska. – 
Krakow : Naukowa Akademia Ignatianum, 2019. – 442, [4] c. 

Монографія є результатом дослідницького 
проєкту, розпочатого з нагоди святкування 100-
річчя відновлення незалежності Польщі. Автори 
торкаються дуже широкого спектру надзвичайно 
важливих соціальних, політичних, філософських і 
культурних питань. Домінуючою темою, яку беруть 
до уваги автори аналізу, є соціальне вчення 
католицької віри. 



Independence / editors.: Paweł Kowal, John S. Micgiel. - Warszawa 
: [Stutium Europy Wschodniej – Uniwersytet Warszawski], 2019. – 
178, [7] p. 

Наприкінці червня 2018 року the East European 
Studies Center of Warsaw University провели 
п’ятнадцяту щорічну Варшавську східноєвропейську 
конференцію. Зустріч була частиною святкування 
сторіччя відродження Польщі після сто двадцяти 
трьох років під чужим пануванням.  

Конференція зібрала близько 75 науковців з 13 
країн, які поділилися своїми дослідженнями та 
обмінятися ідеями в конференц-залах старої 
бібліотеки Варшавського університету.  



Політика пам'яті – політика забуття: справа Катині = Polityka 
pamięci – polityka zapominania: sprawa katyńska : матеріали 
пол.-укр. наук. семінару Житомир, 22-24 верес. 2016 р. / 
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Катин. музей – від. Музею 
Війська Пол. у Варшаві, Пол. наук. т-во у Житомирі. – Житомир 
: Євенок О. О., 2016. – 122 с.  

Збірник наукових праць присвячено розгляду 
проблематики історичної пам'яті й історичної 
політики в різних аспектах – часовому та 
просторовому. Статті містять оцінки і 
інтерпретації подій, які відбувалися перед і під 
час II Світової війни в Польщі та в Україні, 
теоретичних проблем історичної політики і 
історичної пам'яті в сучасній Україні та Польщі. 
Особливу увагу присвячено справі Катині. 



Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : наук. 
зб. Т. 6 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т Польщі ; 
[редкол.: Сухарєва С. В. та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 2017. – 87 с. 

В науковому збірнику висвітлена історія України 
та Польщі. Зміст поділено на розділи: філологія, 
політологія та економіка, історія. 

Статті подані на українській та польській мовах. 

Україна та Польща: минуле, 
сьогодення, перспективи : наук. зб. Т. 7 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 
Ін-т Польщі ; [редкол.: Сухарєва С. В. 
та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 2017. – 140 с. 



Bojko K. Stosunki polsko-jordańskie / Krzysztof Bojko. – Amman : 
Ambasadę RP, 2015. – 324, [76] c. 

Незважаючи на те, що контакти між поляками та 
мешканцями сучасної Йорданії існували століттями та 
обидві країни мають офіційні дипломатичні відносини 
вже півстоліття, процес знайомства націй ще триває. 
Основною причиною цього є, звичайно, мовний 
бар'єр. Тим часом поглиблення співпраці між двома 
країнами, породжує потребу надати як польським, так 
і йорданським читачам дослідження, яке 
показуватиме не лише історію а й сучасний вимір 
взаємних відносин. Щоб задовольнити цю потребу, 
автор вирішив опублікувати працю польською, 
арабською та англійською мовами. 



Leżeński C. O kawalerii polskiej XX wieku / C. Leżeński, L. 
Kukawski. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – 
456 c. 

Робота над книгою «Про польську 
кінноту» тривала кілька років, 
оскільки і автори, і видавництво 
прагнули, щоб її зміст у всіх 
вимірах був достовірним 
історичним реаліям... 

Мета книги – максимально 
розкрити інформацію про 
польську кавалерію та тогочасну 
зброю. 



Marciniak S. Historia Polski dla Piotrka / S. Marciniak. – Warchawa: 
Polonia, 1994. – 189 c. 

Книга розповідає про 
історію польського народу 
та становлення польської 
держави. Історичні історії 
частково переплітаються з 
найвідомішими казками та 
легендами. 



Виставку підготувала 
бібліотекар  

Паламарчук Олена Ігорівна 
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