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Preparation of Ukrainian textbook on Poland's history
Last year we were working together with professor M.G.Krykun on studying new documents and
new literature of Polish history and preparing publications on this subject.
L.O.Zashkilnyak three times visited Poland (Krakow, Gdansk, Rzeszow) to work in the archives
and libraries, to buy new Polish books, and to consult with Polish historians (A.Ajnenkiel,
K.Jasiewicz, F.Kiryk, T.Radzik, W.Bonusiak, M.Klimecki and others). He participated in 4
Polish-Ukrainian conferences. During this period he published 18 articles and other materials,
including 13 essays on Polish History in Dovidnyk z istorii Ukrainy. Vol.3/ Kyiv, 1999 (Rich
Pospolyta, Torgovycka Konfederacija, Ukrajins'ko-Pols'ka vijna 1918-1919 rokiv, Ukrajins'kyj
Naukovyj Instytut v Warshavi and others). He elucidated a question of preparing the textbook on
Polish History in article-Centr istorychnoji polonistyki u Lvivs'komu Universyteti im. Iv.Franka
in: Ukraina i Polshcha u Schidno-Centralnij Evropi: spadok i majbuttia. Kyiv, 1999, pp.146-149.
Prepared 7 essays (Francishek Bujak, Tadeush Holuvko, Marcelij Handelsman and other) about
the Polish historians and politicians for Encyklopedia z istorii Ukrainy (in 5 volumes, Kyiv,
Instytut Istorii Ukrainy NAN Ukrajiny, in print).
M.G.Krykun 3 times visited Poland (Krakow, Lublin, Warsaw) with the same purpose, published
4 articles on Polish-Ukrainian relations in the 17th century and 25 assays for Dovidnyk z istorii
Ukrainy. Vol.3. Kyiv. 1999 (among them Socyniany, Jadviga and other).
Till the end of July 2000 we have written 90% of the History of Poland, selected the illustrations
and maps. The writing of the text will be over by September 2000, and the book will be sent to
the publishing house around February 2001.
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Я отримав короткотерміновий грант від Американської Ради Наукових Товариств у червні
1999 р. терміном на один рік для підготовки підручника з історії Польщі для українських
університетів. Співвиконавцем проекту є професор М.Г.Крикун.
За минулий рік обидва виконавці опрацювали нові документи та наукову літературу з
історії Польщі, підготували нові публікації з історії Польщі та українсько-польських
стосунків.
Л.О.Зашкільняк здійснив три поїздки до Польщі (Краків, Ґданськ, Жешув), де працював у
бібліотеках та архівах, придбав нові польські видання, мав зустрічі й консультації з
польськими істориками (професори А.Айненкель, Л.Ясевич, Ф.Кірик, В.Бонусяк,
М.Клімецький, Т.Радзік та інші). Опублікував 18 статей й матеріалів, в тому числі-13 есе з
історії Польщі у "Довіднику з історії України", т.3, Київ, 1999 ("Річ Посполита",
"Торговицька конфедерація", "Українсько-польська війна 1018-1919 рр.", "Український
науковий Інститут у Варшаві" та інші.). Висвітлив питання підготовки підручника з історії
Польщі у статті - "Центр історичної полоністики у Львівському університеті ім.
Ів.Франка" //Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. Київ,
1999. С.146-149. Підготував і подав до друку 7 нарисів про польських істориків і політиків
("Франтішек Буяк", "Марцелій Гандельсман", "Тадеуш Голувко" та ін.) для "Енциклопедії
історії України (у 5-ти томах, Київ, Інститут історії України НАН України-у друці).
М.Г.Крикун теж тричі виїжджав до Польщі (Краків, Люблін, Варшава) з тими ж цілями,
опублікував 4 статті з історії українсько-польських стосунків у 17 столітті, а також есе у
"Довіднику з історії України". Т.3. Київ, 1999 ("Социніани", "Ядвіга" тощо).
До кінця липня 2000 р. написано 90% тексту, підібрано ілюстративний матеріал і
історико-географічні карти. Загальний обсяг складе до 650 сторінок набірного тексту.
Передбачаю, що увесь текст підручника буде завершений до кінця вересня 2000 р. Після
лютого 2001 р. книжку можна буде здати до видавництва.

