
1. Strona tytułowa 1 numeru „Syna Ukrajiny” z 7 sierpnia 1920 r. 

2. Strona tytułowa 1 numeru „Syna Ukrajiny” z 1 stycznia 1921 r. 

3. Strona tytułowa 1 numeru czasopisma „Postup” z 1 października 1920 r.  

4. Strona tytułowa 1 numeru „Rady” z 27 czerwca 1920 r. 

5. Strona tytułowa 83 numeru gazety „Nowe żyttia” z 22 września 1921 r. 

6. Strona tytułowa 1 numeru gazety „Promiń” z 15 maja 1921 r. 

7. Strona tytułowa 19 numeru gazety „Zaporożśka dumka” z 6 lipca 1921 r. 

8. Strony tytułowe „Ukraińskiej trybuny” (nr 42 z 24 czerwca 1921 r.) i „Ukraińskiej 

sprawy” (nr 2 z 30 kwietnia 1922 r.) oraz pierwsza strona „Trybuny Ukrajiny” (nr 2-3 z 

1923 r.)

9. Strona tytułowa 1 numeru czasopisma „Na chwylach żyttia” z 1 marca 1921 r. 

10. Okładka 1 numeru „Zwiastuna Wojskowego” z 1921 r. 

11. Strona tytułowa gazety ściennej „Wsim” z 1921 r. 

12. „Wsim” nr 7 z 2 marca 1921 r. Pokój w Rydze. Przywitanie żołnierza polskiego i 

bolszewickiego nad głową kozaka ukraińskiego. 

13. Okładka 10-11 numeru czasopisma „Nasza zoria” z maja 1921 r. 

14. Strona tytułowa 2-3 numeru „Kozaćkiej dumky” z 25 czerwca 1921 r. 

15. Strona tytułowa jednego z numerów „Hrimasy” 

16. Strona tytułowa czasopisma „Okrip” z 1921 r.

 17.Okładka 1 numeru „Almanachu” z lipca 1921 r. 

18. Okładka 3 numeru czasopisma „Ukrajinśkyj striłeć” z października 1921 r. 

19. Okładka 4-5 numeru „Sportsmena” z lipca-sierpnia 1922 r. 

20. Okładka 1 numeru „Wistnyka spiłky likarśkych pomisznykiw na emihraciji” z 

października 1922 r. 

21. Okładka 1 numeru „Zbioru Ekonomicznego” z 1922 r. 

22. Okładka 1 numeru „Taboru” z 1923 r. 

23. Okładka 1 numeru „Ukrajinśkiego Inwalidy” z września 1923 r. 

24. Pierwsza strona almanachu „Dnipro” na 1923 r. 

25. Strona tytułowa 2 numeru „Biułetenia t-wa dopomohy. Szkilnik mołodi na 

internaciji w Polszczi” z 1 marca 1924 r. 

26. Okładka 1 numeru czasopisma „Na czużyni” z 20 kwietnia 1924 r. 

27. Wydania Ukraińskiego Komitetu Centralnego: strona tytułowa 3 numeru 

czasopisma „Wisty” z listopada 1924 r., okładka 1 numeru czasopisma „Szlachom 



nezałeżnosty” z 1929 r. oraz pierwsza strona 1 numeru czasopisma „Za nezałeżnist” 

z grudnia 1924 r. 

28. Notatka sowieckiego cenzora dotycząca czasopisma „Wisty UCK w Polszczi”

29. Okładka 2 numeru czasopisma „Czornomore” z 1925 r. 

30. Strony tytułowe czasopism redagowanych przez W. Ostrowskiego: „Nasz swit” 

(nr 5 z 15 marca 1925 r.), „Nasza besida” (nr 3 z 5 lutego 1926 r.) i „Narid” (nr 5 z 19 

grudnia 1926 r.)

31. Strona tytułowa 57 (62) numeru gazety „Ukrajinśka nywa” z 24 października z 

1927 r. 

32. Okładka 1 (11) numeru czasopisma „Koluczky” z 1929 r. 

33. Okładka 2 numeru czasopisma „Za derżawnist” z 1930 r. 

34. Pierwsza strona 1 numeru czasopisma „Ridna mowa” ze stycznia 1933 r. 

35. Okładka czasopisma „Naukowyj zbirnyk Geograficznoji sekcji pry Ukrajinśkyj 

Studentśkij Hromadi w Krakowi” z 1930 r. 

36. Strona tytułowa 1 numeru czasopisma „Pomysłowo-torhowelnyj wistnyk” z lipca 

1933 r.

37. Strona tytułowa 3-4 numeru czasopisma „Politycznyj informacijnyj biułeteń” z 

marca-kwietnia 1937 r. 


