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PROGRAM KONFERENCJI: 

 

21 października 2015 r. (środa) 

Przyjad uczestników, rejestracja od 10.00 do 13.00 

Obiad od 13.00 do 13.45 

Obrady plenarne  od 13.45 do 18.00 

Zwiedzanie Muzeum Akademii  od 8.00 do 18.40 

Kolacja  od 19.30 do 21.30 

22 października 2015 r. (czwartek) 

Obrady sekcyjne  od 10.00 do 13.00 

Przerwa obiadowa  od 13.00 do 14.00 

Wycieczka „Militarny Lwów”  od 15.00 do 18.00 

23 października 2015 r. (piątek) 

Obrady sekcyjne   od 10.00 do 11.30 

Obraduy podsumowujące  od 12.00 do 13.00 

Obiad od 13.00 do 14.00  

Wyjazd  uczeników konferencji  od 14.00 

 

Języki konferencji: ukraiński, rosyjski, polski, angielski ,  

 

Adres komitetu organizacyjnego : 

79012, Україна, м. Львів – 12, вул. Героїв Майдану, 32 

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного 

Telefon: (032) 258 44 76 

Fax: (032) 238 65 34 
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KOMITET PROGRAMOWY  

Павло Ткачук, д.і.н., проф. (м. Львів, Україна)  

Сергій Троян, д.і.н., проф. (м. Київ, Україна) 

Дмитро Вєдєнєєв, д.і.н., проф. (м. Київ, Україна) 

Олександр Дем’янюк, д.і.н., доц. (м. Луцьк, Україна) 

Сергій Сегеда, д.і.н., доц. (м. Київ, Україна)  

Степан Качараба, д.і.н., проф. (м. Львів, Україна) 

Володимир Трофимович, д.і.н., проф. (м. Львів, Україна) 

Віктор Голубко, д.і.н., проф. (м. Львів, Україна) 

Василь Гулай, д.політ.н., доц. (м. Львів, Україна) 

Мачєй Франц, д.габіліт., проф. (м. Познань, Польща) 

Анджей Олейко, д.габіліт., проф. (м. Жешув, Польща) 

Пйотр Семкув, д.габіліт., проф. (м. Гдиня, Польща) 

Гжегош Осташ, д.габіліт., проф. (м. Жешув, Польща) 

Здіслав Будзинські, д.габіліт., проф. (м. Жешув, Польща) 

Олександр Сивак, к.політ.н., доц. (м. Львів, Україна) 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Андрій Слюсаренко, к.і.н., доц. (м. Львів, Україна) – 

przewodniczący komitetu organizacyjnego  

Андрій Харук, д.і.н., проф. (м. Львів, Україна) – zastępca 

przewodniczacego komitetu organizacyjnego  

Анджей Олейко, д.габіліт., проф. (м. Жешув, Польща) 

Павел Коженьовскі, д.н. (м. Жешув, Польща) 
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Даміан Кнутель (м. Жешув, Польща) 

Олег Івахів, к.політ.н. (м. Львів, Україна) – sekretarz 

komitetu organizacyjnego  

Леонід Кривизюк, к.і.н., доц. (м. Львів, Україна)  

Олеся Куцька, к.і.н., доц. (м. Львів, Україна) 

Ігор Рєпін, к.і.н., доц. (м. Львів, Україна) 

Андрій Шумка, к.і.н. (м. Львів, Україна) 

Лілія Трофимович, к.і.н., доц. (м. Львів, Україна) 

Олена Щурко, к.політ.н., доц. (м. Львів, Україна) 

Віталій Петрухін, доц. (м. Львів, Україна) 

Віталій Гаращенко (м. Львів, Україна) 

Галина Озерова (м. Львів, Україна) 

Юрій Бураков, к.і.н., доц. (м. Львів, Україна) – sekretarz 

konferencji  
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Obrady plenarne  

21 października 2015 r. (środa)    

13.45 – 14.20 

Przywitanie uczestników przez przedstawicieli władz loklanych 

Przywitanie uczestników w imieniu Konsulatu RP we Lwowie . 

Przywitanie uczestników w imieniu współorganizatorów – Narodowa 

Akademia Wojsk Lądowych imienia hetmana Petra Sahajdacznego– 

Pavlo Tkachuk, generał-porucznik, dr hab. nauk historycznych, 

profesor (Lwów, Ukraina). 

Przywiatnie uczestników przez współorganizatorów konferencji z 

Rzeszowskiego Uniwersytetu  – Andrzej Olejko, Kierownik Zakładu 

Historii Wojskowej Instytutu Historii  Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

doktor habilitowany, profesor UR  (Rzeszów, Polska)  

  

14.20 – 14.40 Володимир Трофимович, доктор історичних 

наук, професор (Національна академія сухопутних військ) – “Від 

Кримської конференції 1945 р. до анексії півострова в 2014 р. 

(уроки для України)” / Wołodymyr Trofymowycz, doktor 

habilitowany, profesor (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych) – 

“Od konferencji w Jałcie (Krym) w 1945 r. do aneksji półwyspy w 

2014 (lekcje dla Ukrainy)”. 

14.40 – 14.45 – dyskusja 

14.45 – 15.05 Henryk Ćwięk, prof. dr hab. (Instytut Nauk 

Politycznych i Bezpieczeństwa, Akademia im. Jana Długosza w 

Częstochowie) – O rozszyfrowaniu tajemnic Enigmy podczas II wojny 

światowej /Генрик Сьвєнк, професор доктор габілітований 

(Інститут Політичних Наук та Безреки, Академія Яна Длуґоша в 

Ченстоховє) – ”Про розшифрування секретів Енігми під час 

Другої світової війни” 
15.05 – 15.10 – dyskusja 
15.10 – 15.30 Василь Гулай, доктор політичних наук, 

доцент (Національний університет “Львівська політехніка”) – 
“Загрози інформаційній безпеці особи в контексті розгортання 
“гібридної війни” та збройної агресії Російської Федерації проти 
України: нові реалії інформаційно-психологічної війни” / Wasyl 
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Hułaj, doktor habilitowany, docent (Uniwersytet Narodowy 
“Politechnika Lwowska”) – “Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
informacji osoby w kontekście “wojny hybrydowej” i agresji zbrojnej 
Rosji wobec Ukrainy”. 

15.30 – 15.35 – dyskusja 
15.35 – 16.15 – перерва на каву та загальне 

фотографування 
16.15 – 16.35 Karol Olejnik, prof. dr hab. (Wyższa Szkoła 

Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu) “ Człowiek na 
polu walki I wojny światowej, w świetle literatury pięknej” / Кароль 
Олєйнік, доктор габілітований, професор (Вища школа 
гуманітарних наук і журналістики в Познані) “Людина на полі 
битви І світової війни, в світлі художньої літератури”. 

16.35 – 16.40 – dyskusja 
16.40 – 17.00. Олександр Дем’янюк, доктор історичних 

наук, доцент (Луцький інститут розвитку людини університету 
“Україна”, м. Луцьк, Україна) – “Звільнення Волинської області 
від німецько-нацистських військ” / Oleksandr Demjaniuk, doktor 
habilitowany, docent (Łucki Instytut Rozwoju Człowieka 
Uniwersytetу “Ukraina”) – “Wyzwolenie obwodu wołyńskiegospod 
okupacji niemieckich wojsk hitlerowskich”. 

17.00 – 17.05 – dyskusja 

17.05 – 17.25 Piotr Semków, dr hab prof. (Akademia 
Marynarki Wojennej w Gdyni) “Natura w służbie wojny” / Пьотр 
Семкув, доктор габілітований, професор (Академія військово-
морських сил в Гдині) “Природа на службі війні”. 

17.25 – 17.30 – dyskusja 
17.30 – 17.50 – Андрій Слюсаренко, кандидат історичних 

наук, доцент (Національна академія сухопутних військ) – 
“Новітні форми міждержавного протистояння як предмет 
дослідження сучасної воєнно-наукової думки” / Andrij Slusarenko, 
doctor, docent (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych) 
“Współczesne formy międzypaństwowego przeciwstawiania się jak 
przedmiot badania współczesnej wojskowej myśli”. 

17.50 – 17.55 – dyskusja 
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SEKCJA  1 

 

HISTORIA ROZWOJU I UDOSKONALANIA  

UZBROJENIA I TECHNIKI WOJSKOWEJ 

 

Miejsce obrad – AULA AKADEMICKA 

 

Kierownik sekcji  – Andrij Haruk, dr hab. nauk historycznych, 

profesor (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Hetmana Petra 

Sahajdacznego we Lwowie, Ukraina); sekretarz – Lilia Trofymovych, 

doktor nauk historycznych, docent (Narodowa Akademia Wojsk 

Lądowych im. Hetmana Petra Sahajdacznego we Lwowie, Ukraina).  

 

Referaty :  

 

1. Сергій Соколюк, кандидат історичних наук, доцент 

(Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського) – “С.К. Джевецький – корифей вітчизняного 

підводного кораблебудування” / Serhij Sokoluk, doktor, docent 

(Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy imienia Iwana 

Czerniachowskiego) – “S. Drzewiecki – koryfeusz ojczyźnianego 

budownictwa okrętów podwodnych”. 

2. Maciej Franz, dr hab. prof. UAM (Uniwersytet im. 

A. Mickiewicza w Poznaniu) – “Włoskie “żywe torpedy” – 

koncepcja, sprzęt, użycie, mit” / Мачєй Франц, доктор 

габілітований, професор (Університет ім. Адама Міцкевича в 

Познані) “Італійські “живі торпеди” – концепція, обладнання, 

використання, міф”. 

3. Наталія Аннєнкова, кандидат історичних наук, доцент 

(Національний технічний університет “Харківський 

політехнічний інститут”) – “Ознайомлення українських 

електромашинобудівників з британським досвідом 

виробництва електротехнічного обладнання для підводних 

човнів у 1934 р.” / Natalia Anniekowa, doktor, docent (Narodowy 

Uniwersytet Techniczny “Charkowski Instytut Politechniczny”) – 

“Zapoznanie się ukraińskich konstruktorów maszyn elektrycznych 
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z brytyjskim doświadczeniem w produkcji elektromaszynowego 

wyposażenia do okrętów podwodnych w 1934 roku”. 

4. Tomasz Neubauer, dr (Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni) – 

“Trzy pokolenia orp “Orzeł” w polskiej marynarce wojennej” / 

Томаш Неубауєр, кандидат наук (Музей Військово-морських 

сил в Гдині) кандидат наук “Три покоління фрегату “Орел” у 

військово-морських силах Польщі”. 
5. Борис Матузко, кандидат технічних наук, доцент, Михайло 

Коломієць (Національна академія сухопутних військ), 

Сергій Латін, кандидат військових наук, доцент (Сумський 

державний університет) – “Людина і бронетанкове озброєння: 

проблеми взаємодії” / Borys Matuzko, doktor, docent, Mychajło 

Kołomijeć (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych), Serhij Łatin, 

doktor, docent (Sumski Uniwersytet Państwowy) – “Człowiek i 

uzbrojenie pancerne: problemy współdziałania”. 

6. Waldemar Jaskulski, dr (Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 

im. gen. J. Bema w Toruniu) – “ Wojska samochodowe Wojska 

Polskiego w latach 1918-1919 r. Organizacja i zadania” / 

Вальдемар Яскульскі, кандидат наук (Навчальний центр 

артилерії і озброєння ім. генерала Юзефа Бема в Торуні) 

“Автомобільні війська Польської Армії в 1918-1919 рр. 

Організація і завдання”. 

7. Тетяна Плазова, кандидат історичних наук, доцент 

(Національна академія сухопутних військ) – “Танки часів 

Першої світової війни” / Tetiana Plazowa, doktor, docent 

(Narodowa Akademia Wojsk Lądowych) – “Czołgi z okresu I 

wojny światowej”. 

8. Zbigniew Palski, dr (Instytut Studiów Politycznych Polskiej 

Akademii Nauk) – “Użycie bojowych środków trujących w І 

wojnie światowej – prawdziwe zagrożenie czy mit?”/ Збіґнєв 

Пальскі, кандидат наук (Інститут політичних досліджень 

Польської академії наук) “Використання бойових отруйних 

засобів в І світовій війні - справжня загроза чи міф?” 

9. Zbigniew Zielonka, dr (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu) – 

“Chemiczne wynalazki i Wojny Światowej” / Збіґнєв Зєльонка, 
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кандидат наук (Вища офіцерська школа сухопутних військ 

ім. генерала Тадеуша Костюшки у Вроцлаві) “Хімічні 

винаходи І світової війни ”. 

10. Ігор Аннєнков, кандидат історичних наук (Національний 

технічний університет “Харківський політехнічний інститут”) 

– “Причини залучання українських електромашинобудівних 

підприємств у 1930-і роки до вдосконалення вітчизняних 

зенітних артилерійських систем” / Ihor Annienkow, doktor 

(Narodowy Uniwersytet Techniczny “Charkowski Instytut 

Politechniczny”) – “Przyczyny przyciągania ukraińskich firm 

energetyczno-inżynieryjnych w 1930 roku w celu poprawy 

krajowych systemów artylerii przeciwlotniczej”. 

11. Tomasz Matuszak, dr (Archiwum Państwowe w Piotrkowie 

Trybunalskim) – “Rozwój i zastosowanie aeronautyki wojskowej 

w І wojnie światowej” / Томаш Матушак, кандидат наук 

(Державний архів в Пйотркуві Трибунальському) “Розвиток і 

застосування військового повітроплавання в І світовій війні”. 

12. Андрій Харук, доктор історичних наук, професор (Національна 

академія сухопутних військ) – “Віллі Мессершмітт проти 

Олександра Яковлєва: літаки-винищувачі східного фронту” / 

Andrij Charuk, doktor habilitowany, profesor (Narodowy 

Akademia Wojsk Lądowych) – “Willy Messerschmitt przeciw 

Aleksandra Jakowlewa: samoloty-myśliwce frontu wschodniego”. 

13. Adam Szymanowicz, dr (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 

Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu) – 

“Wehrmacht w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego 

Wojska Polskiego. Wyszkolenie, uzbrojenie, wyposażenie – 

wybrane aspekty” / Адам Шимановіч, кандидат наук (Вища 

офіцерська школа сухопутних військ ім. генерала Тадеуша 

Костюшки у Вроцлаві) – “Вермахт в світлі документів Відділу 

II Генерального штабу Збройних сил Польщі. Навчання, 

озброєння, обладнання – обрані аспекти.” 

14. Тетяна Юрова, кандидат мистецтвознавства, (Національна 

академія сухопутних військ) – “Камуфляжна уніформа Другої 

світової війни та тенденції і практика її удосконалення в 

арміях США, України та Росії у ХХІ ст.” / Tetiana Jurowa, 
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doktor (Narodowy Akademia Wojsk Lądowych) – “Mundury moro 

II wojny światowej oraz trendy i praktyka jej poprawy w armii 

Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji w XXI wieku”. 

15. Maksymilian Sokół-Potocki, Piotr Dobrowolski (Centralna 

Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) – 

Technika wojskowa w II wojnie światowej na łamach 

“Miesięcznika Wojskowego Bellona” w latach 1945-1950. Analiza 

bibliograficzna” / Максимільян Сокул-Потоцкі, Пьотр 

Добровольскі (Центральна військова бібліотека ім. Маршала 

Юзефа Пілсудського) – “Військова техніка Другої світової 

війни на сторінках “Військового місячника Беллона” в роки 

1945-1950. Бібліографічний аналіз”. 

16. Олег Яльницький кандидат технічних наук, доцент 

(Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського), Дмитро Хаустов, кандидат технічних наук, 

Андрій Рудий (Національна академія сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного) – “Ретроспектива розвитку 

трансмісій танків Другої світової війни” / Ołeh Jalnycki doktor, 

docent (Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy), Dmitrij 

Chaustow, doctor, Andrij Rudyj (Narodowy Akademia Wojsk 

Lądowych) – “Retrospektywa rozwoju transmisji czołgów II 

wojny światowej”. 

17. Павло Трофименко, кандидат військових наук, професор, 

Сергій Латін, кандидат військових наук, доцент (Сумський 

державний університет), Борис Матузко, кандидат технічних 

наук, доцент (Національна академія сухопутних військ) – 

“Полкова артилерія армій СРСР і Німеччини на початку та в 

ході Другої світової війни” / Pawło Trofymenko, doktor, 

profesor, Serhij Łatin, doktor, docent (Sumski Uniwersytet 

Państwowy), Borys Matuzko, doktor, docent (Narodowy Akademia 

Wojsk Lądowych) – “Artyleria pułkowa Armii ZSRR i Niemiec na 

początku i w trakcie II wojny światowej”. 

18. Андрій Вакал, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник (Кафедра військової підготовки Сумського 

державного університету), І. Овчінніков (Сумський державний 

університет) – Розвиток реактивних систем залпового вогню – 
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минуле і сучасне / Andrij Bakał doktor, starszy badacz (dział 

Szkolenia Wojskowego Sumskiego Uniwersytetu Państwowego), 

І.  Owczinnikow (Sumski Uniwersytet Państwowy) – “Rozwój 

wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych – przeszłość i 

teraźniejszość”. 

19. Павло Трофименко, кандидат військових наук, професор, 

Леонід Демидко, кандидат військових наук, доцент (Сумський 

державний університет) – “Тенденції розвитку самохідної 

артилерії та напрями її удосконалення” / Pawło Trofymenko, 

doktor, profesor, Leonid Demиdko, doktor, docent (Sumski 

Uniwersytet Państwowy) – “Trendy rozwoju samobieżnej artylerii 

i kierunki jej poprawy”. 

20.  Ірина Тарасенко (Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут”) – “Розвиток 

стрілецької зброї: короткий історичний екскурс” / Iryna 

Tarasenkо (Narodowy Uniwersytet Techniczny “Charkowski 

Instytut Politechniczny”) – “Rozwój broni strzeleckiej: krótki 

przegląd historyczny”. 

21. Mariusz Kardas, dr (Wydział Nauk Humanistycznych i 

Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni) – “Rozwój 

techniki wojskowej w pierwszej i drugiej wojnie światowej w 

wybranych pamiętnikach polskich” / Маріуш Кардас, кандидат 

наук (Факультет гуманітарних і соціальних наук Академії 

військово-морських сил в Гдині) – “Розвиток військової 

техніки під час першої і другої світової війни в окремих 

польських згадках”. 

22. Marcin Ochman (Dział Historii Wojskowości Muzeum 

Wojska Polskiego) – “Wpływu eskalacji wojny na rozwój 

przemysłu zbrojeniowego w latach 1914-1918. Próba oceny na 

wybranych przykładach” / Марчін Охман (Відділ військової 

історії Музей Війська Польського) – “Вплив ескалації війни на 

розвиток збройної промисловості в 1914-1918 рр. Спроба 

оцінки на окремих прикладах.” 
23.  Руслан Казмірчук, кандидат військових наук, старший 

науковий співробітник, Костянтин Хомяк, Володимир 

Ларіонов (Національна академія сухопутних військ) – “Аналіз 



Międzynarodowa Konferencja  

“Człowiek i technika na polach bitew wojen światowych ” 
 

- 12 - 

розвитку та можливі шляхи застосування запалювальної зброї 

у сучасних бойових діях” / Rusłan Kazmirczuk, doctor, starszy 

badacz, Kostiantyn Chomjak, Wołodymyr Łarionow (Narodowа 

Akademia Wojsk Lądowych) – “Analiza rozwoju i możliwe drogi 

stosowania broni zapalającej we współczesnych działaniach 

bojowych”. 

24.  Юрій Фтемов, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, Руслан Колос, кандидат історичних наук, доцент 

(Національна академія сухопутних військ) – “Розвиток засобів 

інженерного озброєння у роки Другої світової війни” / Jurij 

Ftemow, doctor, starszy badacz, Rusłan Kołos, doctor, docent 

(Narodowa Akademia Wojsk Lądowych) “Rozwój środków 

uzbrojenia inżynieryjnego w latach Drugiej wojny światowej”. 

25.  Микола Платонов, кандидат хімічних наук, Олег Івахів, 

кандидат політичних наук, Роман Юркевич, кандидат 

технічних наук (Національна академія сухопутних військ) – 

“Напалм у ХХ столітті” / Mykoła Płatonow, doctor, Ołeh 

Iwachiw, doctor, Roman Jurkewych, doctor (Narodowa Akademia 

Wojsk Lądowych) – “Napalm w ХХ stuleciu”. 

26. Юрій Супрунов (Національний університет оборони України 

імені Івана Черняховського) – “Розвиток системи підготовки 

фахівців протиповітряної оборони напередодні Другої світової 

війни” / Jurij Suprunow (Uniwersytet Obrony Narodowej 

Ukrainy)–“Rozwój systemu przygotowania fachowców obrony 

przeciwlotniczej w przeddzień Drugiejwojnyświatowej ” 
27. T. Justyn Bronder, doctor (Wydział Historii Wojskowej, UAM, 

Poznań)–“Rozwój technologii i taktyki dla pilotów myśliwskich 

podczas II wojny światowej – przekłady z USAAF і RAF 

nazachodnimteatrzeoperacyjnym” / Т. Джастін Брондер, кандидат 

наук (Універститет імені Адама Міцкевича у Познані) –

“Розвиток технологій і тактики для пілотів винищувачів під час 

ІІ світової війни – переклади з  USAAF (військово-повітряних 

сил армії США) і RAF (Королівських повітряних сил Великої 

Британії) на західному оперативному театрі”. 
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SEKCJA  2 

 

ROZWÓJ SZTUKI WOJENNEJ W BITWACH  

WOJEN ŚWIATOWYCH XX WIEKU 

 

Miejsce obrad – sala 509 (korpus nr 5) 

 

Kierownik sekcji  – Ihor Repin, doktor nauk historycznych, 

docent (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im Hetmana Petra 

Sahajdacznego we Lwowie, Ukraina); sekretarz – Olesia Kucka, 

doktor nauk historycznych, docent (Narodowa Akademia Wojsk 

Lądowych im Hetmana Petra Sahajdacznego we Lwowie, Ukraina).  

 

Referaty :  

 

1. Олександр Лосєв (Львівський національний університет 

імені Івана Франка) – “Австро-угорські військові частини 

сухопутних військ з українським контингентом напередодні 

Першої світової війни” / Ołeksandr Łosiew (Lwowski 

Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki) – “Austro-

węgierskie jednostki wojskowe wojsk lądowych z kontyngentem 

ukraińskim w przeddzień Pierwszej wojny światowej”. 

2. Олександр Нашивочніков, Валентина Новікова 

(Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського) – “Розвиток корабельної артилерії в першій 

половині XX століття” / OleksandrNaszywocznikow, Walentyna 

Nowikowa (Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy) – “Rozwój 

artylerii okrętowej w pierwszej połowie XX wieku”. 

3. Jacek Lasota, dr (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie) – 

“Czołg w I wojnie światowej – wybrana problematyka” / Яцек 

Лясота, кандидат наук (Академія національної оборони в 

Варшаві) – “Танк в І світовій війні – окремі питання”. 

4. Tomasz Grzegorczyk, dr (Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim) – 

“Doświadczenia operacyjne i taktyczne oraz uzbrojenie z okresu 

wielkiej wojny w polskiej kampanii na Ukrainie wiosną i latem 
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1920 r.” / Томаш Ґжеґорчик, кандидат наук (Команда шкіл 

сільськогосподарського освітнього центру ім. Владислава 

Станіслава Реймонта в Соколуві Підляському) “Оперативно-

тактичний досвід і озброєння з часів Великої Війни в 

польській кампанії на території України весна-літо 1920 р.”. 

5. Zdzisław Cutter, dr hab. Prof. (Akademia Jana Długosza w 

Częstochowie) “Rozbudowa i modernizacja jednostek saperskich 

WP w okresie zagrożenia wojennego 1935-1939” / Зджіслав 

Каттер, доктор габілітований, професор (Академія ім. Яна 

Длугоша в Ченстохові) – “Розбудова і модернізація саперних 

військових частин Польської Армії під час загрози війни 

1935-1939”. 

6. Віталій Виздрик, кандидат історичних наук, доцент 

(Національна академія сухопутних військ) – “Участь 

українців у радянсько-польській війні 1939 року” / Witalij 

Wyzdryk, doctor, docent (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych) 

– “Udział Ukraińców w radziecki-polskiej wojnie 1939 roku”. 

7. Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, dr (Biuro Udostępniania i 

Archiwizacji Dokumentów Instytut Pamięci Narodowej, Oddział 

w Warszawie) – “Techniki walki nieregularnej stosowane w 

kobiecych oddziałach sabotażowo-dywersyjnych Zwz-Ak w 

latach 1940-1945” / Анна Марчінкєвіч-Качмарчик, кандидат 

наук (Бюро з надання доступу і архівації документів, філія 

інституту національної пам’яті в Варшаві) “Методи 

нерегулярної боротьби, що застосовувались в жіночих 

саботажно-диверсійних підрозділах Союзу збройної боротьби 

Армії Крайової в 1940-1945 рр.”. 

8. Леонід Кривизюк, кандидат історичних наук, доцент, 

Олександр Федоров (Національна академія сухопутних 

військ) – “Роль бронетанкових і механізованих військ з 

визволення Правобережної України” / Leonid Krywyziuk, 

doktor, docent, Oleksandr Fedorow (Narodowа Akademia Wojsk 

Lądowych) – “Rola opancerzonych i zmechanizowanych wojsk 

podczas wyzwolenia prawobrzeżnej Ukrainy”. 

9. Mirosław Sikora, dr (Biuro Edukacji Publicznej IPN. Oddział 

Katowice) – “Znaczenie górnego śląska dla niemieckiego 
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przemysłu zbrojeniowego 1939-1945: trendy, asortyment, 

wskaźniki produkcyjne” / Мірослав Сікора, кандидат наук 

(Бюро публічної освіти Інституту національної пам’яті. Філія 

в Катовіце) “Значення Верхньої Сілезії для німецької 

збройної промисловості 1939-1945: тенденції, асортимент, 

виробничі показники”. 

10. Михайло Годій, Григорій Антонов (Національна академія 

сухопутних військ) – “Тилове забезпечення в операції на 

оточення (за досвідом Корсунь-Шевченківської операції 1944 

р.)” / Mychajło Hodij, Hryhorij Antonow (Narodowа Akademia 

Wojsk Lądowych) – “Logistyka w operacjach na środowisko 

(według doświadczenia z operacji Korsuń-Szewczenkowska w 

1944 roku)”. 

11. Dariusz Materniak, magister stosunków międzynarodowych 

(Portal Polsko-Ukraiński polukr.net) – “Batalion Parasol – 

jednostka specjalna Armii Krajowej” / Даріуш Мартен як, 

магістр міжнародних відносин (Польсько-український портал 

polukr.net) – “Батальйон Парасолька – спеціальний підрозділ 

Армії Крайової”.  

12. Robert Pietrygała (Uniwersytet Wrocławski) – “Zabezpieczenie 

inżynieryjne działań bojowych walk 2 Korpusu Polskiego w 

latach 1943-1945” / Роберт Пєтриґала (Вроцлавський 

університет) “Інженерне забезпечення бойових дій 2-го 

польського корпусу в 1943-1945рр.”. 

13. Maciej Roman Hubkа (Archiwum Państwowe w Piotrkowie 

Trybunalskim) – “Anlage mitte” – “Piliza stellung”: idea, budowa 

i wykorzystanie niemieckich umocnień z lat ii Wojny Światowej 

w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego” / Мачєй Роман Хубка 

(Державний архів в Пйотркуві Трибунальському) – “Anlage 

Mitte” (нім. фортифікаційна споруда) – “Piliza Stellung” (нім. 

оборонна лінія). Ідея, побудова і використання німецьких 

укріплень з часів ІІ світової війни в районі Томашова 

Мазовецького”. 

14. Дмитро Вєдєнєєв, доктор історичних наук, професор 

(Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Міністерства культури України) – “Геополітичні наслідки 
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Другої світової війни та початку “холодної війни” для 

Західно-українського регіону” / Dmytro Wiedieniejew, doktor 

habilitowany, profesor (Narodowa akademia kadr kierowniczych 

kultury i sztuki Ministerstwa kultury Ukrainy) – “Geopolityczne 

konsekwencje II wojny światowej i początku “zimnej wojny” dla 

regionu Ukrainy zachodniej”. 

15. Ростислав Пилявець, кандидат історичних наук, доцент, 

Сергій Сидоров, доктор історичних наук, професор 

(Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського) – “Підземний простір як середовище 

збройної боротьби: історичний аспект” / Rostysław Pylaweć, 

doktor, docent, Serhij Sydorow, doktor habilitowany, profesor 

(Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy) – “Podziemna 

przestrzeń jako środowisko walki zbrojnej: perspektywy 

historyczne”. 

16. Олександр Феденко, кандидат політичних наук, доцент, 

Василь Панасюк, кандидат політичних наук (Національна 

академія сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного) – “Характерні риси сучасної війни” / Oleksandr 

Fedenko, doktor, docent, Wasyl Panasiuk, doktor (Narodowа 

Akademia Wojsk Lądowych) – “Charakterystyczne cechy 

współczesnej wojny”. 

17. Олег Фешовець, к.філос.н. (Відділ української військової 

історії науково-дослідного інституту українознавства МОН) – 

“Друга світова війна: проблеми формування української 

військової традиції” / Oleg Feszczoweć, doktor (Wydział 

ukraińskej historii wojskowej Instytutu ukrainoznawstwa 

Ministerstwa oświaty i nauki) – “Druga wojna światowa: 

problemy kształtowania ukraińskiej tradycji wojskowej”. 

18. Олександр Дєдик (Відділ української військової історії 

науково-дослідного інституту українознавства МОН) – 

“Туринка та Ярославиці: два результати однієї тактики 

(1914 р.)”/ Ołeksandr Diedyk (Wydział ukraińskej historii 

wojskowej Instytutu ukrainoznawstwa Ministerstwa oświaty i 

nauki) – “Turynka та Jarosławice: dwa wyniki jednej taktyki 

(1914 r.)”. 
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19.  Михайло Слободянюк (Національна академія сухопутних 

військ) – “Формування угруповання Радянської Армії на 

території України за результатами Другої світової війни: 

Таврійський військовий округ (1945-1956 рр.)” / Mychajło 

Słobodianiuk (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych) 

“Formowanie ugrupowania Armii Radzieckiej na terytorium 

Ukrainy według wyników Drugiej wojny światowej: Tauryjski 

okrąg wojskowy (1945-1956 rr.) ”. 

20. Степан Яким’як кандидат військових наук, доцент 

(Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського) – “Розвиток військово-морської стратегії 

напередодні та під час Другої світової війни” / Stepan 

Jakymjak, doctor, docent (Narodowy uniwersytet obrony Ukrainy 

imienia Iwana Czerniachowskiego) – “Rozwój strategii 

wojskowo-morskiej w przeddzień  i podczas Drugiej wojny 

światowej”. 

21. Andrzej Olejko dr hab. prof. (Uniwersytet Rzeszowski) – 

“Bałkański przełom Wielkiej Wojny. Działania lotnictwa c. k. 

Austro-Węgier i Królestwa Serbii w kampanii bałkańskiej 1915 r. 

w świetle archiwaliów wiedeńskiego Staatsarchiv-Kriegsarchiv, 

relacji i wspomnień” / Анжей Олейко, доктор наук, професор 

(Жешувський університет) – “Балканський злам Великої 

війни. Дії авіації ц. к. Австро-Угорщини та Королівства 

Сербії в балканській кампанії 1915 р. у світлі архівних 

матеріалів віденського Staatsarchiv-Kriegsarchiv, звітів і 

спогадів”. 

22. Олександр Васильев, Аркадий Атрохов, кандидат технических 

наук, старший научний сотрудник (Департамент військової 

освіти і науки Міністерства оборони України) – “Развитие 

военного искусства в ходе Первой мировой войны” / 

Oleksandr Wasiljew, Arkadij Atrochow, doktor, starszy badacz 

(Departament Edukacji i Nauki Wojskowej Ministerstwa Obrony 

Ukrainy) – “Rozwój sztuki wojennej w czasie I wojny światowej”. 

23. Анатолій Кавун, кандидат історичних наук, доцент 

(Житомирський військовий інститут) – “Поразка Кримського 

фронту у 1942 р.” / Anatolij Kawun, doktor, docent (Żytomierski 
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Wojskowy Instytut) – “Porażka Frontu Krymskiego w 1942 

roku”. 

24. Дмитро Купрієнко, кандидат технічних наук, доцент 

(Національна академія Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького) – “Прикордонні 

війська СРСР в боях із загарбниками у червні 1941 року” / 

Dmytro Kuprijenko, doktor, docent (Narodowa Akademia Służby 

Granicznej Ukrainy Bohdana Chmielnickiego) – “Sowieckie 

wojska graniczne w walkach z najeźdźcami w czerwcu 1941 

roku”. 

25. Ігор Фурман, кандидат історичних наук, доцент 

(Національний університет оборони україни імені івана 

Черняховського) – “Розвиток сил і засобів мінної війни та їх 

застосування на Чорному морі (1922–1953): уроки та 

висновки” / Ihor Furman, doktor, docent (Uniwersytet Obrony 

Narodowej Ukrainy) – “Rozwój sił i środków wojny minowej 

oraz ich zastosowanie na Morzu Czarnym (1922-1953): lekcje i 

wnioski”. 

26. Володимир Горєлов, кандидат історичних наук, 

(Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського) – “Бойове використання збройними силами 

радянського союзу кінно-механізованих груп у період 1943-1945 

рр.” / Wołdymyr Horiełow, doktor (Uniwersytet Obrony 

Narodowej Ukrainy) – “Użycie bojowe kawalerii zmechanizowanej 

przez siły zbrojne ZSRR w 1943-1945 rr.” 

27. Микола Ляпа, кандидат технічних наук, доцент, Сергій Латін, 

кандидат військових наук, доцент, О. Мєшков, кандидат 

військових наук, доцент (Сумський державний університет) – 

“Вогневе ураження противника артилерією в наступі під час 

Другої світової війни” / Mykoła Łapa, doktor, docent, 

Serhij Łatin, doktor, docent, О. Mieszkow, doktor, docent (Sumski 

Uniwersytet Państwowy) – “Ogniste zniszczenie przeciwnika za 

pomocą artylerii podczas ataku w czasie II wojny światowej”. 

28. Павло Ткачук, доктор історичних наук, професор 

(Національна академія сухопутних військ) – “Національна 

академія сухопутних військ під час проведення АТО на 



Międzynarodowa Konferencja  

“Człowiek i technika na polach bitew wojen światowych ” 
 

- 19 - 

Сході України” / Pawło Tkaczuk, doktor habilitowany, profesor, 

(Narodowа Akademia Wojsk Lądowych) – “Narodowа 

Akademia Wojsk Lądowych podczas prowadzenia 

antyterrorystycznej operacji na Wschodzie Ukrainy”. 

29. Лілія Трофимович, кандидат історичних наук, доцент 

(Національна академія сухопутних військ) – “Історична 

драма Карпато-Української держави” / Lilija Trofymowycz, 

doktor, docent (Narodowа Akademia Wojsk Lądowych) – 

“Dramat historyczny  Karpacko-Ukraińskiego państwa”. 

30. Галина Гозуватенко, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник (Національна академія сухопутних 

військ) – “Участь легендарної Савур-Могили в історії війн” / 

Halyna Hozuwatenko, doktor, starszy badacz (Narodowа 

Akademia Wojsk Lądowych) – “Udział legendarnego Saur-

Grobu w historii wojen”. 

31.  Емілія Казан (Національна академія сухопутних військ) – 

“До історії військово-медичної служби в Україні: постановка 

проблеми” / Emilija Kazan (Narodowa Akademia Wojsk 

Lądowych) – “Do historii wojskowo-medycznej służby na 

Ukrainie: przedstawienie problemu”. 

32.  Олег Івахів, кандидат політичних наук, Роман Юркевич, 

кандидат технічних наук (Національна академія сухопутних 

військ) – “Смуга забезпечення: ретроспектива чи вимога 

сьогодення”/ Ołeh Iwahiw, docent, Roman Jurkewycz (Narodowa 

Akademia Wojsk Lądowych) – “Smuga zabezpieczenia: 

retrospektywa czy wymóg teraźniejszości”. 

33.  Ярослав Середницький, кандидат хімічних наук, старший науковий 

співробітник (ДП Інженерний центр “Техно-Ресурс” НАН 

України) – “Три Кримські й Північно-Кавказька катастрофи 

Червоної армії 1941-1942 років” / Jarosław Serednyćkyj, doctor, 

starszy badacz (PP Centrum inżynieryjne “Techno-Resurs” NAN 

Ukrainy) – “Trzy Krymskie i Północno-kaukaska katastrofy Armii 

Czerwonej 1941-1942 lat”. 
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SEKCJA  3 

 
ANTROPOLOGICZNE ASPEKTY HISTORII WOJEN  

 
Miejsce obrad  – sala.132 (korpus nr 1) 

 
Kierownik sekcji  – Leonid Kryvyziuk, doktor nauk 

historycznych, docent (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im 
Hetmana Petra Sahajdacznego we Lwowie, Ukraina); sekretarz – Olha 
Hapeieva, doktor nauk historycznych, starszy pracownik naukowy 
(Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im Hetmana Petra 
Sahajdacznego we Lwowie, Ukraina).  

 

Referaty  
 

1. Andrzej Drzewiecki, dr (Akademia Marynarki Wojennej) 
“Człowiek w “szponach” wojny” / Анджей Джевєцкі, кандидат 
наук (Академія військово-морських сил в Гдині) – “Людина в 
“лапах” війни”.  

2. Андрій Науменко, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник (Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського) – “Українці в Російській 

імператорській армії під час Першої світової війни” / Andrij 

Naumenko, doktor, starszy badacz (Uniwersytet Obrony 

Narodowej Ukrainy) – “Ukraińcy w cesarskiej armii rosyjskiej w 

czasie I wojny światowej”. 
3. Michał Pozorski, Mgr (Uniwersytet Szczeciński) – “Spadkobiercy 

bushido – psychologia cesarskiej żołnierzy” / Міхал Позорскі, 
магістр (Щецинський університет) “Наступники Бусідо – 
психологія цісарських солдатів”. 

4. Роман Зінкевич, кандидат історичних наук, доцент 
(Національний університет “Львівська політехніка”) – “Роль 
П.Скоропадського в українізації 34-го армійського корпусу 
Російської Армії” / Roman Zinkewycz, doctor, docent 
(Uniwersytet Narodowy “Politechnika Lwowska”) – “Rola P. 
Skoropadskiego w ukrainizacji 34. korpusu Armii Rosyjskiej”. 

5. Jerzy Prochwicz, dr hab. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
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Kielcach Filia Piotrków Tryb.) – “Społeczne, polityczne i 
ekonomiczne skutki I wojny światowej” / Єжи Прохвіч, доктор 
габілітований (Університет ім. Яна Кохановського в Кельце, 
філія в Пйотркуві Трибунальському) “Суспільні, політичні і 
економічні наслідки І світової війни.” 

6. L. Pytlovana, Candidate of Sciences degree in History, Associate 
professor (Ukrainian Catholic University) – “The imperial 
German navy and submarine warfare in British visual propaganda 
during the Great War” / І. Питльована, кандидат історичних 
наук, доцент (Український Католицький Університет) – 
“Військові дії кораблів та підводних човнів імперської 
Німеччини в Британській візуальній пропаганді протягом 
Великої війни”.  

7. Adam Adrian Ostanek, dr (Wojskowa Akademia Techniczna w 
Warszawie) – “Administracja wojskowa, cywilna oraz 
społeczeństwo Małopolski Wschodniej wobec zagrożenia 
wojennego 1938 i 1939 roku” / Адам Останек, кандидат наук 
(Військова технічна академія в Варшаві) “Військова і 
цивільна адміністрація, а також суспільство Малопольщі 
Східної по відношенню до воєнної загрози 1938 і 1939 року”. 

8. Marek Dutkiewicz, dr hab. prof. (Filia UJK (Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego) w Piotrkowie Trybunalskim) – “Personel 
medyczny Legionów Polskich. Przygotowania do działań 
wojennych a rzeczywistość” / Марек Дуткєвіч, доктор 
габілітований, професор (Філія університету ім. Яна 
Кохановського в  Пйотркуві Трибунальському) – “Медичний 
персонал Польських Легіонів. Приготування до воєнних дій і 
реальність”. 

9. Клавдія Панасюк, кандидат філологічних наук, доцент 
(Національна академія сухопутних військ) – “Маловідомі 
факти з історії німецької літератури про Другу світові війну: 

умови творення та впливи” / Kławdia Panasiuk, doktor, F 
(Narodowа Akademia Wojsk Lądowych) – “Mało znane fakty z 
historii literatury niemieckiej o II wojnie światowej: warunki 
utworzenia i skutki”. 

10. Anna Popielarczyk-Pałęga, dr (Muzeum Wojsk Lądowych w 
Bydgoszczy) – “Kobieta na polu walki w czasie II wojny 
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światowej” / Анна Попєлярчик-Паленґа, кандидат наук (Музей 
Сухопутних Військ в Бидгощі) – “Жінка на полі битви під час 
ІІ світової війни”. 

11. Ольга Гапеєва, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник (Національна академія сухопутних військ) – 
“Жіночі авіаційні частини у німецько-радянській війні: 
джерелознавчий аспект” / Olga Hapiejewa, doktor, starszy 
badacz (Narodowа Akademia Wojsk Lądowych) – “Damski 

oddziały awiacyjne w wojnie niemiecko-radzieckiej”. 
12. Aneta Niewęgłowska, dr, Małgorzata Wiśniewska, dr (Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – “Szkolenia kobiet 
do pomocniczej służby wojskowej w ІІ wojnie światowej” / 
Мавґожата Вішьнєвска, кандидат наук, Анета Нєвенґловска, 
кандидат наук (Природничо-гуманітарний університет в 
Седльце) – “Підготовка жінок для допоміжної військової 
служби під час ІІ світової війни”. 

13. Ігор Печенюк, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник (Національний університет оборони України 
імені Івана Черняховського) – “Проблеми проведення 
мобілізації до Червоної Армії в Західній Україні (1944–1945 рр.)” 
/ Ihor Jewsiejew, doktor, starszy badacz (Uniwersytet Obrony 
Narodowej Ukrainy) – “System materialnej stymulacji  
działalności bojowej składu osobowego czynnej armii w czasie 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej Związku Radzieckiego: 

doświadczenia z przeszłości i pogląd na teraźniejszość”. 
14. Надія Кравець (Національна академія сухопутних військ) – 

“Дезертири РСЧА 1941-го року” / Nadia Kraweć (Narodowа 
Akademia Wojsk Lądowych) – “Dezerterzy Armii Czerwonej 
1941 roku”. 

15. І. Аблазов, кандидат політичних наук, доцент (Воєнно-
дипломатична академія імені Євгенія Березняка) – 
“Антропологічні аспекти бойових дій в Афганістані” / 
І. Abłazow, doktor, docent (Wojskowa Akademia Dyplomatyczna 
im. Eugena Berezniaka) – “Antropologiczne aspekty działań 
wojennych w Afganistanie”. 

16. Юрій Бураков, кандидат історичних наук, доцент 
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(Національна академія сухопутних військ) – “Історико-
психологічні аспекти фронтового життя учасників 

Сталінградської битви” / Jurij Burakow, doktor, docent 

(Narodowа Akademia Wojsk Lądowych) – “Historyczne i 
psychologiczne aspekty życia uczestników Bitwy pod 
Stalingradem”. 

17. Олеся Куцька, кандидат історичних наук, доцент, Артур 
Луньков, кандидат історичних наук, доцент (Національна 
академія сухопутних військ) – “Причини виникнення та 
шляхи подолання ганебної поведінки бійців Червоної Армії 

на території Німеччини наприкінці Другої світової війни” / 
Olesia Kućka, doktor, docent, Artur Łuńkow doktor, docent 
(Narodowа Akademia Wojsk Lądowych) – “Przyczyny i sposoby 
pokonania haniebnego zachowania wojaków Armii Czerwonej na 
terytorium Niemiec pod koniec II wojny światowej”. 

18. О.Олешко, кандидат політичних наук (Воєнно-дипломатична 
академія імені Євгенія Березняка) – “Погляди мислителів на 
природу війн: антропологічний вимір” / О.Ołeszko, doktor 
(Wojskowa Akademia Dyplomatyczna im. Eugena Berezniaka) – 
“Poglądy myślicieli na charakter wojen: antropologiczny 
wymiar”. 

19. Олег Поцюрко, кандидат філософських наук, доцент 
(Львівський державний університет внутрішніх справ) 
“Формування української національної ідеї в період Другої 
світової війни” / Oleg Pociurko, doktor, docent (Lwowski 
Uniwersytet Państwowy Spraw Wewnętrznych) – “Formacja 

ukraińskiej idei narodowej w czasie II wojny światowej”. 
20. Ігор Євсєєв (Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського) – “Система матеріального 
стимулювання бойової діяльності особового складу діючої 
армії в роки німецько-радянської війни: досвід минулого та 
погляд у сьогодення” / Ihor Jewsiejew (Uniwersytet Obrony 
Narodowej Ukrainy) – “Systemma materialnej stymulacji 
działalności bojowej korpusu osobowego wojska czynnego w 
latach wojny niemiecko-radzieckiej: doświad czenieprzeszłości i 
pogląd w teraźniejszość”. 

21. Ольга Пашкова (Національний університет оборони України 
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імені Івана Черняховського) – “Значення національних 
особливостей військового контингенту при проходженні 
військової служби” / Olga Paszkowa (Uniwersytet Obrony 
Narodowej Ukrainy) – “Znaczenie narodowych osobliwości  
kontyngentu wojskowego przy odbywaniu służby wojskowej”. 

22. Олександр Скрябін, кандидат історичних наук (Національний 
університет оборони України імені Івана Черняховського) – 
“Офіцерський корпус Австро-Угорщини напередодні Першої 
світової війни: основні аспекти підготовки і проходження 
служби” / Oleksandr Skriabin, doktor (Uniwersytet Obrony 
Narodowej Ukrainy) – “Korpus oficerski Austro-Węgier w 
przeddzień I wojny światowej: główne aspekty przygotowania i 

odbywania służby”. 
23. Ганна Носова, Лариса Свірідова (Національна академія 

сухопутних військ) – “Розвиток топогеодезичного забезпечення 
радянських військ в роки Другої світової війни” / Hanna Nosowa, 
Łarysa Swiridowa (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych) – 
“Rozwój topogeodezycznego zabezpieczenia wojsk radzieckich w 
latach Drugiej wojny światowej”. 

24. Андрій Щеглов (Національна академія сухопутних військ) – 

“До проблем військової історії міжвоєнного Львова” / Andrij 

Szczehłow (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych) – “Do 

problemu historii wojskowej międzywojennego Lwowa”. 

25.  Андрій Шумка, кандидат історичних наук (Національна 

академія сухопутних військ) – “Євген Березняк – українець, 

котрий врятував Краків” / Andrij Szumka, doctor (Narodowa 

Akademia Wojsk Lądowych) – “Jewhen Berezniak – ukrainiec, 

który uratował Kraków”. 

  

 

POSIEDZENIE PODSUMOWUJĄCE OBRADY 

Miejsce obrad  – AULA AKADEMICKA 


