
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy poleca literaturę 

poświęconą różnorodnym zagadnieniom zdrowotnym. 

Wszystkie publikacje ujęte w prezentacji można wypożyczyć 

w naszej placówce. 

UKRAINA W LITERATURZE 



Historia Ukrainy / Władysław Andrzej Serczyk. – Wrocław [i in.] : 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1979. 

Jest to odbicie historycznej rzeczywistości. 

Autor nie chce opowiadać „własnymi 

słowami" rzeczy opisanych przez 

poprzedników, lecz pragnąłby, aby to, co 

musi czasem powtórzyć za innymi, znalazło 

swoje uzasadnienie w nowym materiale lub 

oryginalnym spojrzeniu na całość dziejów 

Ukrainy.  

Sygnatura: 14405 



Zarys dziejów Ukrainy. T. 1 ; T. 2 / Leszek Podhorodecki. – 

Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1976. 

Leszek Podhorodecki przedstawia zarys 

dziejów Ukainy. W ten sposób poszerzymy 

wiedzę historyczną o sąsiednim kraju. 

Sygnatura: 11790 t.1 

Sygnatura: 11791 t.2 



Na płonącej Ukrainie : dzieje Kozaczyzny 1648-1651 / Władysław 

Andrzej Serczyk. – Warszawa : "Książka i Wiedza", 1998. 

Autor na podstawie bogatej bazy źródłowej 

snuje bezstronną i szczegółową opowieść o 

wydarzeniach z lat 1648-1651. Przeczytasz 

w książce o wielkich bitwach i małych 

potyczkach, strategicznych planach 

politycznych i przypadkowych sojuszach, o 

bohaterach i zwykłych ludziach. 

Sygnatura: 24263 



Na dalekiej Ukrainie : dzieje Kozaczyzny do 1648 roku / 

Władysław Andrzej Serczyk. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo 

Literackie, 1984. 

Książka nie jest ani systematycznym 

wykładem, ani chronologicznym opisem 

wydarzeń. Zamiarem Autora było 

przedstawienie kozackiej codzienności, a 

także wprowadzenie czytelnika w świat 

tamtejszych zwyczajów, wierzeń, 

funkcjonowania instytucji, niezrealizowanych 

ideałów oraz stosunków panujących 

wewnątrz ukraińsko-kozackiej społeczności. 
Sygnatura: 16643 



Podróż po Ukrainie [W] : Utwory nieznane / Jarosław 

Iwaszkiewicz. – Warszawa : Czytelnik, 1986.  

Sygnatura: 18081 

Tom pt. Utwory nieznane składa się z 

prozy poetyckiej, opowiadań oraz 

fragmentów większej całości.  



Żyrafa na rowerze / Witek Rafał ; ilustracje Joanna Rusinek. – 

Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła, 2018.  

Sygnatura: 31895 

Opowiadanie dla dzieci w postaci 

papierowego teatru Kamishibai 

poruszające tematy: migranci wojenni, 

wojna. 



Migranci, migracje : o czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie 

własne zdanie / pod redakcją Hélène Thiollet ; przełożyła 

Małgorzata Szczurek. – Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2017. 

Sygnatura: 31474 

Kilkadziesiąt krótkich tekstów zawiera 

mnóstwo konkretnych danych – liczb, 

faktów i dat – popartych rzeczowym i 

klarownym komentarzem. Książka 

rozwiewa wiele wątpliwości 

związanych z migracjami i pozwala 

lepiej zrozumieć to zjawisko zarówno w 

skali europejskiej, jak i globalnej. 
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