
 

Autor temat polski/rumuński temat rumuński/polski (wg streszczenia) 

Agrigoroaiei Ion  Situaţia României în preajma şi în timpul celui de 

al II-lea Război Mondial
1
 

Sytuacja międzynarodowa w Rumunii przed wy-

buchem i podczas drugiej wojny światowej 

Alexandrescu Ion Raporturi româno-polone în anii 1939-1948
2
 Relacje rumuńsko-polskie w latach 1939-1948 

Andronic Mugur A fost localitatea Cacica o creaţie a coloniştilor 

polonezi?
3
 

Czy miejscowość Kaczyka założona została przez 

polskich osadników? 

Anghel Florin Imagini în oglindă. Câteva considerări despre Po-

lonia în istoriografia românească după 1989
4
 

 

Polonezii din Dobrogea în secolul XIX
5
 

 

Ieşirea din infern. Refugiaţii poloni şi misiunile 

diplomatice chiliene din România 1940-1943
6
 

 

Nic o nas bez nas. Despre români, poloni şi evrei 

în Pocuţia şi nordul Bucovinei în primele luni de 

pace (1919)
7
 

 

Alienare identitară în teritorii de colonizare. 

Comunităţi polone în Dobrogea în prima jumătate 

a secolului al XX-lea
8
 

W lustrzanym odbiciu. Polska w historiografii 

rumuńskiej po 1989 roku 

 

Polacy w Dobrudży w XIX wieku 

 

Wyjście z piekła. Uchodźcy polscy i chilijskie 

misje dyplomatyczne w Rumunii 1940-1943 

 

Nic o nas bez nas. O Rumunach, Polakach i Ży-

dach na Pokuciu i Północnej Bukowinie w pierw-

szych miesiącach pokoju (1919) 

 

Wyobcowanie tożsamościowe na terenach 

kolonizacyjnych. Wspólnoty polskie w Dobrudży 

w pierwszej połowie XX w. 

                                                      
1 Referat wygłoszony w roku 1999, opublikowany w roku 2000 
2 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
3 Referat wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 
4 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 
5 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
6 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
7 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
8 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 



 

„Blăstămul conducătorilor de samă”. Portrete ale 

mareşalului Józef Piłsudski în opera lui Nicolae 

Iorga
9
 

 

Proiecte de organizare a noii Europe: Stabilirea 

relaţiilor diplomatice şi a frontierei dintre România 

şi Polonia (1918-1919)
10

 

 

„Przekleństwo wielkich wodzów”. Portrety 

marszałka Józefa Piłsudskiego  

w pracach Nicolae Iorga 

 

Plany organizacji nowej Europy: ustanowienie 

stosunków dyplomatycznych i granic pomiędzy 

Rumunią i Polską (1918-1919) 

Barszczewska Agnieszka Mołdawscy Csángó w Rumunii, 1918-1939
11

 Ceangăii din Moldova în România, 1918-1939 

Biedrzycki Miłosz Emil Biedrzycki – orędownik kulturalnego i go-

spodarczego zbliżenia mię-dzy Polską i Rumunią
12

 

Emil Biedrzycki – mijlocitor al apropierii culturale 

şi economice între Po-lonia şi România 

Biegański Zdzisław Filmy rumuńskie na ekranach kin w Polsce po 

1945 roku
13

 

Filme româneşti pe ecranele cinematografelor din 

Polonia după 1945 

Blaj Pavel 

 

 

 

 

 

Curic Lia  

Colonii româneşti în ţinutul Sanok în sec. XIV-

XV
14

 

 

Mariaje româno-polone în evul de mijloc (sec. 

XIV-XVII)
15

 

 

Ritual şi simbolistică în arta populară 

bucovineană
16

 

 

Ciprian Gołębiowski-Porumbescu, produs tipic al 

Rumuńskie osadnictwo w okolicach Sanoka w 

XIV-XV ww. 

 

Małżeństwa rumuńsko-polskie w wiekach śred-

nich (XIV-XVII) 

 

Rytuał i symbolizm w bukowińskiej sztuce ludo-

wej 

 

Ciprian Gołębiowski-Porumbescu jako typowy 

                                                      
9 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008  
10 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
11 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
12 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
13 Referat wygłoszony w roku 2009, nieopublikowany 
14 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2003 
15 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
16 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 



interculturalităţii bucovinene
17

 przykład bukowińskiej wielokulturowości 

Błesznowski Bartłomiej 

Nowak Marta  

Kościół warowny jako centrum przestrzeni spo-

łeczno-kulturowej w dawnych wspólnotach Sasów 

siedmiogrodzkich
18

 

Biserica fortificată ca centru al spaţiului socio-

cultural în vechi comunităţi săseşti din Transilva-

nia 

Bobeică Sorin Aspecte privind relaţiile comerciale ale Poloniei 

cu Ţările Române, în special cu Moldova, în seco-

lul al XVII-lea
19

 

Aspekty dotyczące stosunków handlowych między 

Polską a Księstwami Rumuńskimi, w szczególno-

ści Mołdawią w XVII w. 

Bobicescu Antim Cristian Câteva observații pe marginea unor izvoare inedite 

cu privire la relațiile dintre Polonia și Moldova sub 

Movilești
20

 

 

Observaţii referitoare la imaginea Moldovei şi a 

moldovenilor în a II-a jumătate a sec. XVI şi I 

jumătate a sec. XVII
21

 

 

Din nou despre originea lui Ieremia Movilă. Partea 

I
22

 

Kilka uwag na marginesie niepublikowanych źró-

deł dotyczących relacji między Polską i Mołdawią 

za panowania Mohyłów 

 

Uwagi na temat wizerunku Mołdawii i Mołdawian 

w Rzeczypospolitej w II połowie XVI w. i I poło-

wie XVII w. 

 

Ponownie na temat pochodzenia Jeremiego Mohy-

ły. Część I 

Bodnariuc Ioan Zagadnienia historiograficzne dotyczące relacji 

mołdawsko-polskich w średniowieczu
23

 

Consideraţii de istoriografie legate de relaţii mol-

do-polone în epoca medieval 

Boniecki Dominik Stosunek Polonii gminy Kaczyka do lokalnych 

urzędów i urzędników
24

 

Atitudinea comunităţii poloneze din comuna Caci-

ca faţă de administraţia locală şi funcţionari 

                                                      
17 Referat wygłoszony w roku 2005,  nie opublikowany 
18 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
19 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
20 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
21 Referat wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 
22 Inny temat prezentowany podczas sympozjum: Drepturile dinastice ale lui Ieremia Movilă. Mărturia unor izvoare nediscutate până acum / 

Prawa dynastyczne Jeremiego Mohyły. Świadectwo nieznanych dotąd źródeł 
23 Referat wygłoszony w roku 2000,  nie opublikowany 
24 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 



Bonusiak Grzegorz Polsko-rumuńskie stosunki gospodarcze  

po roku 1989
25

 

Relaţiile economice ale Poloniei şi României  

după anul 1989 

Bortă Loredana  

Bădăluţă Carmen 

Emil Biedrzycki. Medalion
26

 Emil Biedrzycki. Portret 

Bruja Radu Florian Polonezii din România în Frontul Renaşterii 

Naţionale
27

 

 

 

Refugiaţii polonezi în judeţul Iaşi
28

 

 

Despre polonezi, Polonia şi... Mişcarea Legionară. 

O cronică a raporturilor româno-polone
29

 

 

Situaţia polonezilor din teritoriul ocupat de sovie-

tici (1939-1940)
30

 

Polacy z Rumunii we Froncie Odrodzenia Naro-

dowego Polacy z Rumunii we Froncie Odrodzenia 

Narodowego 

 

Polscy uchodźcy w województwie Jassy 

 

O Polakach, Polsce i... Ruchu Legionowym.  Zapis 

relacji rumuńsko-polskich 

 

Sytuacja Polaków z terytoriów okupowanych 

przez Sowietów (1939-1940) 

Bruja Radu Florian Un polonez în Partidul Comunist din România – 

Alexandr Danieluk Ştefanski
31

 

Alexander Danieluk Stefański – Polak w Komuni-

stycznej Partii Rumunii 

Bujak Jan  

 

Czasopiśmiennictwo Polaków bukowińskich wo-

bec napaści niemiecko-radzieckiej na Polskę we 

wrześniu 1939 r.
32

 

 

Ksiądz infułat Wojciech Grabowski – superior 

Księży Misjonarzy, proboszcz w Kaczyce  

Publicaţii ale polonezilor bucovineni şi invazia 

germano-sovietică în Polonia din septembrie 1939 

 

 

Preotul infulat Wojciech Grabowski – superior al 

Preoţilor Misionari, paroh în Cacica şi Cernăuţi şi 

                                                      
25 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
26 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
27 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
28 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2010 
29 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
30 Referat wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 
31 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
32 Referat wygłoszony w roku 1999, opublikowany w roku 2000 



i Czerniowcach i wikariusz generalny Bukowiny
33

 

 

Działacz polonijny z Baniłowa senatorem rumuń-

skim
34

 

 

Bukowińczycy na miarę czasów – na przykładzie 

ks. Franciszka Krajewskiego
35

 

 

Ksiądz Józef Janiszewski
36

 

 

Kaczyka – osada i duszpasterstwo (1785-2004). W 

setną rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego 

pw. Wniebowzięcia NMP
37

 

 

W Czerniowcach w Rumunii kreślono wizję, kła-

dziono podwaliny „nowej Polski” już jesienią roku 

1939
38

 

 

Pierwszy teatr polski i pierwsze czasopismo pol-

skie w Czerniowcach
39

 

 

Migracje bukowińskich Polaków w latach 1939-

1950
40

 

 

vicar general al Bucovinei 

 

Un polonez din Banila pe Siret, senator român 

 

 

Bucovineni pe măsura timpurilor – figura pr. 

Franciszek Krajewski 

 

Preotul Józef Janiszewski 

 

Cacica – colinie şi sacredoţiu (1785-2004). La o 

sută de ani de la sfinţirea bisericii parohiale cu 

hramul Adormirea Maicii Domnului 

 

În Cernăuţi în România s-a conturat viziunea, s-au 

pus bazele „noii Polonii” deja în toamna anului 

1939 

 

Primul teatru polonez şi prima publicaţie poloneză 

din Cernăuţi 

 

Migraţiile polonezilor bucovineni în anii 1939-

1950 

 

                                                      
33 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
34 Referat wygłoszony w roku 2001, opublikowany w roku 2002 
35 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 
36 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
37 Referat wygłoszony w roku 2004, nieopublikowany 
38 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
39

 Autor przedstawił ten referat w czasie sympozjum, do druku przekazał inny tekst: Zaczyny dziennikarstwa polskiego na Bukowinie (1864-1888) / Începutu-

rile presei polone în Bucovina (1864-1888)  
40 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 



Niecodzienny dziennik Bukowińczyków
41

 

 

 

Polacy w 600-leciu Czerniowiec
42

 

 

Klemens Kościesza Kołakowski – poeta i dzienni-

karz – odkrywca, budziciel i krzepiciel polskości 

na Bukowinie
43

 

 

Bukowina – rzymskokatolickie obiekty sakralne
44

 

 

Rola Towarzystwa Szkoły Ludowej w odrodzeniu  

i utrwaleniu polskości bukowińskich Polaków
45

 

Un ziar „nu de fiecare zi” al polonezilor din 

Bucovina 

 

Polonezii la cei şase sute de ani ai Cernăuţiului 

 

Klemens Kościesza Kołakowski – poet și ziarist – 

descoperitor, inspirator şi animator al spiritului 

polonez în Bucovina 

 

Bucovina – obiective sacrale romano-catolice 

 

Rolul Societăţii Şcolii Populare în renaşterea şi 

întărirea spiritului polonez la polonezii bucovine-

ni. 

Burakowski Adam Społeczność polska w Rumunii w okresie komuni-

zmu – zaproszenie do badań
46

 

Comunitatea poloneză din România în anii comu-

nismului – invitaţie la cercetare 

Căruntu Mihai-Aurelian Bucovina şi drama refugiaţilor polonezi în toamna 

anului 1939
47

 

 

O radiografie a activităţii organizaţiilor U.W.O şi 

O.U.N. în Galiţia (1920-1937)
48

 

Bukowina – dramat polskich uchodźców jesienią 

1939 roku 

 

Przegląd działalności ukraińskich organizacji 

UWO i OUN w Galicji (1920-1937) 

Ciesielski Tomasz Rumunia a problem polskich reemigrantów i 

uchodźców z terenów połu-dniowej Rosji w latach 

România şi problema reemigranţilor polonezi şi a 

refugiaţilor din sudul Rusiei, în anii 1918-1920 

                                                      
41 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
42 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
43 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
44 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
45 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 203 
46 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
47 Referat wygłoszony w roku 1999, opublikowany w roku 2000 
48 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 



1918-1920
49

 

Ciobanu Veniamin Români şi polonezi în perioada crizei poloneze (a 

doua jumătate a sec. XVIII)
50

 

 

Problema poloneză, reflectată în surse diplomatice 

veneţiene (1790-1795)
51

 

 

Conjunctura politică a ţărilor din Nord-Estul Eu-

ropei la sfârşitul sec. al XVIII-lea
52

 

 

Contribuţii documentare ale istoriografiei 

româneşti din secolul XX la cercetarea istoriei 

relaţiilor româno-polone
53

 

 

Coroana Polonă şi instituţia domniei din Mildova 

(a doua jumătate a secolului XVI)
54

 

 

Românii şi Europa în secolul XVIII. Câteva consi-

deraţii
55

 

 

Moldova în raporturile politice polono-otomane şi 

Movileştii (1621-1634)
56

 

 

Războiul pentru succesiune la tronul Poloniei: 

Rumuni i Polacy w okresie kryzysu polskiej pań-

stwowości (2 poł. XVIII w.) 

 

Problem polski w świetle raportów weneckiej 

dyplomacji (1790-1795) 

 

Conjunctura politică a ţărilor din Nord-Estul Eu-

ropei la sfârşitul sec. al XVIII-lea 

 

Wkład rumuńskiej dokumentalistyki 

historiograficznej XX wieku w badania nad histo-

rią relacji rumuńsko-polskich 

 

Korona Polska i instytucja hospodarstwa w Moł-

dawii (druga połowa XVI w.) 

 

Românii şi Europa în secolul XVIII. Câteva consi-

deraţii 

 

Mołdawia w politycznych relacjach polsko-

otomańskich i Mohyłowie (1621-1634) 

 

Walka o polski tron: skutki i implikacje  

                                                      
49 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
50 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
51 Referat wygłoszony w roku 2001, opublikowany w roku 2002 
52 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 
53 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
54 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
55 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
56 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 



cauze şi implicaţii asupra situaţiei internaţionale 

din Europa Centrală şi de Est (1733-1737)
57

 

 

Problema românească şi cea polonă în primul de-

ceniu şi jumătate al secolului al XIX-lea
58

 

 

Conjunctura politică internaţională în ajunul şi 

după anexarea Bucovinei
59

 

 

Relaţiile politice româno-polone  oglindite în isto-

riografia română postdecembristă
60

 

 

O „istorie” a insurecţiei din Polonia din 1830 în 

viziunea unui diplomat suedez
61

 

 

Internaţionalizarea „problemei ucrainene” şi Euro-

pa de Sud-Est (1648-1714)
62

 

w sytuację polityczną w Europie Środkowej i 

Wschodniej (1733-1737) 

 

Problem rumuński i polski w pierwszym piętnasto-

leciu XIX wieku 

 

Sytuacja na politycznej scenie międzynarodowej 

w przededniu i po aneksji Bukowiny 

 

Relacje rumuńsko-polskie w rumuńskiej historio-

grafii po rewolucji grudniowej 1989 roku 

 

„Historia” powstania listopadowego oczami 

szwedzkiego dyplomaty 

 

Umiędzynarodowienie „kwestii ukraińskiej”  

i Europa Południowo-Wschodnia (1648-1714) 

Cojocaru Tatiana Contribuţii privind Periferia Răsăriteană a Poloniei 

– locul pribegiei boierilor moldoveni în secolul al 

XVII-lea
63

 

 

Uście, domeniul Movileştilor din Polonia
64

 

 

Domeniul  de refugiu al lui Ieremia Movilă şi al 

Uwagi o kresach wschodnich Rzeczypospolitej – 

miejscu emigracji mołdawskich bojarów w XVII 

wieku 

 

Uście – dobra Mohyłów w Polsce 

 

Dobra Jeremiego Mohyły i jego rodu na uchodź-

                                                      
57 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
58 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
59 Referat wygłoszony w roku 2009, nieopublikowany 
60 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
61 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
62 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
63 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
64 Referat wygłoszony podczas sympozjum w roku 2008, nieopublikowany 



familiei sale
65

 stwie 

Constantin Ion Nicolae Iorga şi polonezii
66

 

 

Nicolae Titulescu şi relaţiile româno-polone
67

 

 

Rolul medicului legist Alexandru Birkle în apăra-

rea şi susţinerea adevărului cu privire la masacrele 

de la Katyń
68

 

 

Destine paralele: România şi Polonia faţă în faţă 

cu totalitarismele secolului XX. Câteva 

considerații
69

 

 

Războiul sovieto-polon (februarie 1919-martie 

1921) – miracolul de pe Vistula
70

 

 

Românii și „Solidaritatea”
71

 

 

Consideraţii cu privire la asemănările şi 

deosebirile între comunismul din România şi 

Polonia
72

 

Nicolae Iorga şi polonezii 

 

Nicolae Titulescu a relacje rumuńsko-polskie 

 

Rola lekarza sądowego Alexandru Birkle w obro-

nie prawdy o zbrodni katyńskiej 

 

 

Rozważania na temat wspólnego losu Rumunii i 

Polski wobec systemów totalitarnych XX wieku 

 

 

Wojna polsko-bolszewicka (luty 1919-marzec 

1921) – cud nad Wisłą 

 

Rumuni i „Solidarność” 

 

Rozważania na temat podobieństw i różnic 

między komunizmem w Rumunii i w Polsce 

Cozmei Ion „Poeta narodowy” – żywa syntagma (w odniesie-

niu do poetów narodowych Rumunii, Polski i 

Ukrainy)
73

 

O sintagma viabilă – „poet naţional” (cu referire la 

poeţii naţionali ai României, Poloniei şi Ucrainei) 

                                                      
65 Referat wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 
66 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
67 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
68 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
69 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
70 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
71 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
72 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 



Czamańska Ilona Religia a polityka. Rola kościoła katolickiego i 

cerkwi prawosławnej w stosunkach polsko-

mołdawskich w XVII w.
74

 

 

Elementy wspólne w kulturze szlachty polskiej i 

bojarów mołdawskich w XVI-XVIII w.
75

 

 

Mołdawia i Wołoszczyzna w literaturze polskiej 

XVI i XVII wieku
76

 

 

Wołosi – społeczność bez granic. Aspekt polski
77

 

Religia şi politica. Rolul bisericii catolice şi 

ortodoxe în relaţiile polono-moldave din sec. XVII 

 

 

Elemente comune în cultura nobilimii polone şi a 

boierilor moldoveni în sec. XVI-XVIII 

 

Moldova şi Ţara Românească în literatura polonă 

din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea 

 

Valahii – comunitate fără frontieră. Aspect polone 

Dach Krzysztof Polsko-rumuńskie stosunki polityczne w XIX w.
78

 

 

Generał Józef Bem – przyjaciel Rumunów
79

 

 

Tragiczny koniec współpracy z Polakami hetmana 

Aleku Aslana (1841-1848)
80

 

 

Marszałek Ion Antonescu a sprawy polskie
81

 

Relaţii politice polono-române în sec. XIX 

 

Generalul Józef Bem – prieten al românilor 

 

Hatmanul Aleku Aslan (1841-48) – sfârşitul tragic 

al colaborării cu polonii 

 

Mareşalul Ion Antonescu şi problema poloneză 

Danielewska Joanna Udział wojsk rumuńskich w misji stabilizacyjnej 

w Iraku
82

 

 

Participarea militarilor români la misiunea de sta-

bilizare în Irak 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               
73 Referat wygłoszony w roku 2007, nieopublikowany 
74 Autorka nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2006 
75 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
76 Referat wygłoszony w roku 2007, nieopublikowany 
77 Referat wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany 
78 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
79 Referat wygłoszony w roku 2001, opublikowany w roku 2002 
80 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 
81 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
82 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 



Rumunia w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty 

polityczne, prawne i gospodarcze
83

 

 

Wybrane zagadnienia polskiej i rumuńskiej  

koncepcji polityki bezpieczeństwa i obrony po 

roku 1991
84

 

România în Uniunea Europeană. Aspecte selectate 

politice, juridice şi economice 

 

Probleme selectate din concepţia poloneză şi 

română privind politica de securitate şi apărare 

după 1991 

                                                      
83 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2011 
84 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 



Dejan Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejan Ştefan 

Moneda poloneză în cadrul circulaţiei monetare în 

secolele XVI-XVII la Suceava
85

 

 

Câteva medalii poloneze din secolele XVI-XVIII  

în colecţia numismatică a Muzeului Bucovinei din 

Suceava
86

 

 

O salbă descoperită la Siret – biserica Sfântul 

Onufrie
87

 

 

Câteva decorații militare și medalii din secolele 

XIX-XX în colecţia nu-mismatică a Muzeului 

Bucovinei din Suceava
88

 

 

Drumuri comerciale la sfârşitul mileniului întâi
89

 

Moneta polska w obiegu w wiekach XVI-XVII w 

Suczawie 

 

Kilka medali polskich z okresu XVI-XVIII w.  

w zbiorach numizmatycznych Muzeum Bukowiny 

w Suczawie 

 

Naszyjnik odnaleziony w Sirecie, w cerkwi św. 

Onufrego 

 

Kilka odznaczeń wojskowych i medali z okresu 

XIX-XX w. z kolekcji nu-mizmatycznej Muzeum 

Bukowiny w Suczawie 

 

Szlaki handlowe pod koniec pierwszego tysiącle-

cia 

Delost Mirosław Działalność gospodarcza Polaków na Bukowinie 

w okresie austriackim
90

 

Activitatea economică a polonezilor din Bucovina 

în perioada austriacă 

Demciuc Vasile Vatican. Istorie, credinţă şi artă
91

 Watykan. Historia, religia i sztuka 

Dubicki Andrzej Wojenne uchodźctwo polskie w Rumunii  

w ujęciu statystycznym
92

 

 

Sprzeczności w polityce zagranicznej Polski  

Refugiaţii polonezi în România în lumina datelor 

statistice 

 

Contradicţii în politica externă a Poloniei şi 

                                                      
85 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
86 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
87 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
88 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
89 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
90 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
91 Referat wygłoszony w roku 2007, nieopublikowany 
92 Referat wygłoszony w roku 1999, opublikowany w roku 2000 



i Rumunii w latach 1932-1936
93

 României în anii 1932-1936 

Dubicki Tadeusz Polska konspiracja na Bukowinie w latach 1939-

1944
94

 

 

Rumuńskie aspekty w Akcji Kontynentalnej 

(1940-1944)
95

 

Conspiraţia poloneză în Bucovina în anii 1939-

1944 

 

România în Acţiunea Continentală (1940-1944) 

Durka Jarosław Książę Janusz Radziwiłł – kawaler Orderu Korony 

Rumuńskiej
96

 

 

Rumunia w latach 1923-1924 w opiniach polskie-

go dyplomaty Feliksa Chiczewskiego
97

 

 

Jan Szembek – poseł nadzwyczajny i minister 

pełnomocny Poselstwa RP w Rumunii w latach 

1927-1932
98

 

Prinţul Janusz Radziwiłł – cavaler al Ordinului 

Coroanei României 

 

România anilor 1923-1924 în opiniile diplomatu-

lui polonez Feliks Chiczewski 

 

Jan Szembek – trimis extraordinar şi ministru ple-

nipotenţiar al Legaţiei R.P. în România în anii 

1927-1932 

Dziedzic Anna Rumunia i Bukowina okiem Stanisława Vincen-

za
99

 

România şi Bucovina în creaţia lui Stanisław Vin-

cenz 

Dzióbek Mihaela Pactul de neagresiune polono-sovietic şi im-

plicaţiile asupra relaţiilor bilaterale româno-

polone
100

 

Polsko-sowiecki pakt o nieagresji i jego wpływ na 

dwustronne stosunki rumuńsko-polskimi 

Fazan Jarosław Rumunia na szlaku Andrzeja Stasiuka
101

 România pe itinerarul lui Andrzej Stasiuk 

                                                      
93 Autor nie obecny na sympozjum, Referat opublikowany w roku 2001 
94 Referat wygłoszony w roku 1999, opublikowany w roku 2000 
95 Autor nie obecny na sympozjum, Referat opublikowany w roku 2001 
96 Autor nieobecny na symozjum, referat opublikowany w roku 2010 
97 Autor nieobecny na symozjum, referat opublikowany w roku 2011 
98 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
99 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
100 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
101 Referat wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany 



Felea Alina Relaţiile moldo-polone, oraşul şi cetatea Soroca şi 

demnitarii soroceni (sf. sec. XV – sec. XVII)
102

 

 

Polonia – model de integrare europeană. Istorie şi 

realitate
103

 

 

Câteva date despre divorţurile polonezilor din 

Republica Moldova (2001-2005)
104

 

 

Familia Imbault-Logothetti
105

 

 

Câteva date despre familia Kersnovski
106

 

 

Documente despre familia Krzeczkowskii în 

arhiva de la Odessa
107

 

 

Câteva aspecte ale testamentelor din Bucovina  

(sec. XVII-înc.sec. al XIX-lea)
108

 

Relacje mołdawsko-polskie, miasto i twierdza 

Soroka i dostojnicy soroccy (koniec XV-XVII w.) 

 

Polska – wzór integracji europejskiej. Historia i 

realia 

 

Moldova şi Ţara Românească în literatura polonă 

din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea 

 

Rodzina Imbault-Logothetti 

 

Kilka danych na temat rodziny Kersnovski 

 

Dokumenty dotyczące rodziny Krzeczkowski w 

archiwum w Odessie 

 

Kilka cech testamentów z Bukowiny  

(XVII-początek XIX w.) 

Figiel Natalia  

Górecki Janusz  

Więzi lokalne, regionalne i narodowe a postrzega-

nie własnego regionu przez mieszkańców Kaczy-

ki, Nowego Sołońca i Pleszy na Południowej Bu-

kowinie
109

 

Legăturile locale, regionale şi naţionale şi percepe-

rea propriei regiuni de către locuitorii din Cacica, 

Soloneţul Nou şi Pleşa din Bucovina de sud 

                                                      
102 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
103 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
104 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
105 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
106 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
107 Referat wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 
108 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
109 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 



Figiel Stanisław Bukowina rumuńska i polska społeczność  

w literaturze przewodników turystycznych w Pol-

sce
110

 

Bucovina românească şi comunitatea poloneză  

în literatura ghidurilor turistice din Polonia 

Filipciuc Ion Scenariu mioritic în cântece poloneze
111

 Wątek „Mioricy” w polskich pieśniach 

Filipow Krzysztof Rumuni kawalerami Orderu Orła Białego w dwu-

dziestoleciu między-wojennym (1921-1939)
112

 

 

Rumuńscy kawalerowie orderu Virtuti Militari 

(1919-1939)
113

 

Românii cavaleri ai Ordinului Vulturului Alb în 

cei douăzeci de ani inter-belici (1921-1939) 

 

Cavaleri români ai Ordinului Virtuti Militari 

(1919-1939) 

Gałkowski Adam Karol Mikuli – zapomniany przyjaciel Fryderyka 

Chopina
114

 

 

Ciprian Porumbescu – Cyprian Gołębiowski 

(1853-1883). Rumuński muzyk z polskimi korze-

niami
115

 

Carol Miculi – un prieten uitat al lui Frédéric 

Chopin 

 

Ciprian Porumbescu – Cyprian Gołębiowski 

(1853-1883). Muzicianul român cu rădăcini polo-

neze 

Gavril-Antonesei Gabriela Ei” şi „Noi”. Dialog şi/sau monologuri paralele
116

 

 

Bruno Schulz şi „Sanatoriul timpului”. Note de-

spre traducere şi exegeză
117

 

„Oni” i „My”. Dialog i/czy monologi równoległe 

 

Bruno Schulz i „Sanatorium pod Klepsydrą”. 

Uwagi na temat tłumaczenia i interpretacji 

Gaydamowicz Tadeusz  Moje wspomnienia z uchodźstwa w Rumunii w 

latach 1939-1945
118

 

Amintirile mele din timpul refugiului în România, 

în anii 1939-1945 

                                                      
110 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
111 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
112 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
113 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
114 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
115 Autor nieobecny, referat opublikowany w roku 2013 
116 Referat wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 
117 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
118 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 



 

Życie i śmierć Józefa Becka na uchodźstwie w 

Rumunii (1939-1944)
119

 

 

Losy i działalność Polaków z rodu Skupiewskich i 

Jasiewiczów  w Rumunii (II poł. XIX-I poł. XX 

w.)
120

 

 

Viaţa şi moartea lui Józef Beck în refugiu, în 

România (1939-1944) 

 

Destinele și activitatea polonezilor din neamul 

Skupiewski și Jasiewicz  în România (a II-a 

jumătate a sec. XIX-I jumătate a sec. XX 

Geambaşu Constantin  Un deceniu de literatură polonă în România (1990-

2000)
121

 

 

Przegląd rumuńsko-polskich związków kultural-

nych na przełomie XIX i XX wieku
122

 

 

Bruno Schulz sau subminarea artei clasice („Tratat 

despre manechine”)
123

 

 

Literatura polonă între tradiţional şi european
124

 

 

 

America văzută de un est-european
125

 

 

Contribuţia poloniştilor universitari la promovarea 

limbii şi culturii polone în România
126

 

Literatura polska w ostatnim dziesięcioleciu 

(1990-2000) 

 

Privire asupra relaţiilor culturale româno-polone la 

sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX 

 

Bruno Schulz lub podkopywanie sztuki klasycznej 

(„Traktat o manekinach”) 

 

Literatura polska – między tradycją a europejsko-

ścią 

 

Ameryka okiem wschodnioeuropejczyka 

 

Wkład polonistów z uniwersytetu w Bukareszcie 

w promowanie języka i kultury polskiej w Rumu-

                                                      
119 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
120 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
121 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
122 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
123

 Autor zaprezentował nieco inny temat podczas sympozjum: Schulz şi Urmuz sau subminarea artei clasice / Schulz i Urmuz czyli „pokopywanie” sztuki 

klasycznej. 

124 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
125 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
126 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 



 

 

Tożsamość narodowa u Ciorana i Gombrowicza 

(kilka refleksji)
127

 

nii 

 

Identitatea națională la Cioran și Gombrowicz 

(câteva reflecții) 

Gnaś Arkadiusz Rumuńsko-polskie i polsko-rumuńskie mecze piłki 

nożnej na szczeblu pierwszych reprezentacji naro-

dowych i rozgrywek o europejskie puchary w 

latach 1945-1989
128

 

Meciurile de fotbal între Polonia şi România la 

nivelul primelor reprezentative şi jocurilor pentru 

cupele europene în anii 1945-1989 

Godun Cristina Motive îngemănate în lirica Wisławei Szymborska 

şi a Anei Blandiana
129

 

 

Paradigma spaţiului geografic şi fabular în opera 

„Călătorind spre Babadag” a lui Andrzej Stasiuk
130

 

Wspólne motywy w liryce Wisławy Szymborskiej 

i Any Blandiana 

 

Przestrzeń geograficzna i fabularna  

w „Jadąc do Babadag” Andrzeja Stasiuka 

Gogolewski Stanisław Badania gwar polskich w Rumunii w latach 60. 

XX wieku
131

 

Cercetarea dialectelor poloneze din România în 

anii 60 ai sec. XX 

Gogu Monica Monede poloneze descoperite cu ocazia săpâ-

turilor arheologice effectuate la Suceava
132

 

Monety polskie odkryte podczas prac wykopali-

skowych w Suczawie 

Gołdyn Piotr Echa wizyty Jana Pawła II w Rumunii na łamach 

polskiej prasy
133

 

 

Polsko-rumuńskie pojedynki piłkarskie w latach 

1918-1939
134

 

Ecourile vizitei lui Ioan Paul al II-lea în România 

în presa poloneza 

 

Întreceri fotbalistice între Polonia şi România în 

anii 1918-1939 

                                                      
127 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
128 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
129 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
130 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
131 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2003 
132 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2003 
133 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
134 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 



 

Wizyta ministra oświaty Rumunii Constantina 

Angelescu w Polsce w 1937 r. w świetle ówcze-

snych doniesień prasowych
135

 

 

Vizita ministrului român al învăţământului  

Constantin Angelescu în Polonia în anul 1937  

în lumina ştirilor din presa de atunci. 

                                                      
135 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 



Gorzelana Joanna Językowy obraz kobiety w piosenkach ludowych 

polskich Bukowińczyków
136

 

 

Kilka uwag o związkach frazeologicznych doty-

czących zwierząt w języku polskich Bukowińczy-

ków
137

 

 

Wybrane zjawiska językowe występujące w na-

zwach religijnych górali czadeckich z Bukowi-

ny
138

 

 

Bosorka bosori... Kilka słów o czarownicach w 

świetle podań Polaków z Bukowiny
139

 

Językowy obraz kobiety w piosenkach ludowych 

polskich Bukowińczyków 

 

Câteva observaţii despre asocierile frazeologice 

privitoare la animale în limba polonezilor 

bucovineni 

 

Fenomene lingvistice selectate care apar în 

denumirile religioase  

ale muntenilor Czadca din Bucovina 

 

Bosorca. Câteva cuvinte despre vrăji în lumina 

legendelor polonezilor din Bucovina 

Gotkiewicz Marek Związki dr. Mariana Gotkiewicza z Bukowiną
140

 

 

Z bukowińskiej teki ojca... Wspomnienia z lat 

1937-1959
141

 

Legăturile dr. Marian Gotkiewicz cu Bucovina 

 

Din dosarul bucovinean al tatălui... Amintiri din 

anii 1937-1959 

Górecki Janusz Postawy Polaków ze Starej Huty i Piotrowiec 

Dolnych wobec innych narodowości zamieszkują-

cych Bukowinę
142

 

 

Postawy Polaków ze Starej Huty i Piotrowiec 

Dolnych wobec innych narodowości zamieszkują-

Atitudinea polonezilor din Stara Huta şi Pătrăuţii 

de Jos faţă de alte naţionalităţi din Bucovina 

 

 

Atitudinea polonezilor din Stara Huta şi Pătrăuţi 

de Jos faţă de alte naţionalităţi din Bucovina 

                                                      
136 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
137 Autorka nie była obecna na sympozjum referat został odczytany i opublikowany w roku 2007. 
138 Autorka nie była obecna na sympozjum referat został odczytany i opublikowany w roku 2008. 
139 Autorka nie była obecna na sympozjum, opublikowany w roku 2008 
140 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
141 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
142 Wystąpił na sympozjum z inaczej sformułowanym tematem: Więzi lokalne, regionalne i narodowe a postrzeganie własnego regionu przez mieszkańców 

kaczyki, Nowego Sołońca i Pleszy na Południowej Bukowinie / Legături locale, regionale şi naţionale şi perceperea propriei regiuni de către locuitorii loca-

lităţilor Cacica, Soloneţu Nou şi Pleşa sin Bucovina de sud. 



cych Bukowinę
143

 

 

Ocena własnego regionu przez górali bukowiń-

skich
144

 

 

 

Aprecierea propriei regiuni de către muntenii bu-

covineni 

Górski Krzysztof  Sopot śpiewa po rumuńsku. Gwiazdy rumuńskiej 

estrady na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 

w Sopocie w latach 1961-1985
145

 

 

Polska i Polacy a trzęsienie ziemi w Rumunii w 

1977 roku
146

 

 

Patriarcha Teoktyst i Rumuński Kościół Prawo-

sławny  wobec Polski po roku 1989. Zarys pro-

blemu
147

 

 

Między propagandą a karnawałem – Polacy na IV 

Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w 

Bukareszcie w 1953 roku
148

 

Sopotul cântă româneşte. Stelele estradei 

româneşti la Festivalul Internaţional al Cântecului 

de la Sopot în anii 1961-1985 

 

Polonia, polonezii şi cutremurul de pământ din 

anul 1977 în România 

 

Patriarhul Teoctist şi Biserica Ortodoxă Română  

faţă de Polonia după anul 1989. Schița problemati-

cii 

 

Între propagandă şi carnaval – polonezii la al IV-

lea Festival Mondial al Tineretului şi Studenţilor 

de la Bucureşti din anul 1953 

                                                      
143 Referat wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 
144 Referat wygłoszony w roku 2007, nieopublikowany 
145 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
146 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
147 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
148 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 



Grabowska-Guski Ewa Archiwum rodzinne Grabowskich z Bukowiny na 

podstawie zachowanych dokumentów z lat 1861-

1945. Prezentacja „Albumu Rodzinnego”
149

 

Arhiva familiei Grabowski din Bucovina pe baza 

documentelor păstrate din anul 1861-1945. Pre-

zentarea „Albumului de familie” 

Graczyk Longin Bukowina według polskich Ormian. Współczesne 

narracje
150

 

 

Wirtualna Bukowina – czyli ormiańska tożsamość 

poza terytorium i czasem
151

 

 

Tożsamość na cmentarzu – „renowacja” pamięci o 

Ormianach nad Czeremoszem
152

 

Bucovina în viziunea armenilor. Naraţiuni con-

temporane 

 

Bucovina virtuală – sau identitatea armeană 

dincolo de teritoriu şi timp 

 

Bucovina virtuală – sau identitatea armeană 

dincolo de teritoriu şi timp 

Grama Dumitru C. Lupta românilor moldoveni din Basarabia şi a 

polonezilor până în 1918 pentru a vieţui în state 

naţionale suverane
153

 

Walki mołdawskich Rumunów z Basarabii i Pola-

ków do roku 1918 o niepodległość swoich państw 

Halicki Krzysztof Internowanie funkcjonariuszy Policji Państwowej 

w Rumunii
154

 

Internarea funcţionarilor Poliţiei de Stat în 

România 

Hrenciuc Daniel Relaţii politice româno-polone între 1918-1934
155

 

 

 

Reflexe demografice, educaţionale, culturale şi 

politice ale minorităţii polone din Bucovina, în 

perioada interbelică
156

 

 

Stosunki polityczne polsko-rumuńskie w latach 

1918-1934 

 

Dane na temat sytuacji demograficznej, oświato-

wej, kulturalnej i politycznej mniejszości polskiej 

na Bukowinie w okresie międzywojennym 

 

                                                      
149 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
150 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
151 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
152 Referat wygłoszony w roku 2009, nieopublikowany 
153 Referat wygłoszony podczas sympozjum w roku 2008, nieopublikowany 
154 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2011 
155 Referat wygłoszony w roku 2001, opublikowany w roku 2002 
156 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 



 

România şi Polonia 1932-1939. Politică şi diplo-

maţie
157

 

 

Carol al II-lea vizitează Polonia (25 iunie-1 iulie 

1937)
158

 

 

Integrarea polonezilor bucovineni în Regatul 

României Mari. Perspectiva naţional-liberală 

(1918-1928)
159

 

 

Învăţământul polonez din Bucovina în perioada 

interbelică (1918-1940)
160

 

 

Repatrierea polonezilor din partea de sud a Buco-

vinei
161

 

 

Stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi 

Polonia la sfârşitul Primului Război Mondial
162

 

 

 

Septembrie 1939 – destrămarea Republicii a II-a 

Polone şi atitudinea Regatului României Mari. 

Studiu de caz
163

 

 

Casa Polonă din Suceava în documente din 

Rumunia a Polska 1932-1939. Polityka i dyploma-

cja 

 

Wizyta Karola II w Polsce (25 czerwca-1 lipca 

1937) 

 

Integracja bukowińskich Polaków w Księstwie 

Wielkiej Rumunii. Perspektywa narodowo-

liberalna (1918-1928) 

 

Szkolnictwo polskie na Bukowinie w okresie mię-

dzywojennym (1918-1940) 

 

Repatriacja Polaków z Bukowiny południowej 

 

 

Ustanowienie relacji dyplomatycznych pomiędzy 

polską i Rumunią po zakończeniu pierwszej wojny 

światowej 

 

Wrzesień 1939 roku – upadek II zeczypospolitej i 

postawa Królestwa Wielkiej Rumunii. Analiza 

przypadku 

 

Dom Polski w Suczawie w dokumentach archi-

walnych 

                                                      
157 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
158 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
159 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
160 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2007 
161 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
162 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2009 
163 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2010 



arhive
164

 

 

Între destin şi istorie – unele consideraţii asupra 

elitelor polonezilor din Bucovina
165

 

 

Călătoriile mareşalului Józef Piłsudski în 

România. Informații culese din Arhivele 

Române
166

 

 

Pomiędzy przeznaczeniem a historią – uwagi na 

temat elit polskich na Bukowinie 

 

Podróże marszałka Józefa Piłsudskiego do 

Rumunii. Informacje zebrane w rumuńskich 

archiwach 

Ichim Eugen Ordine, medalii, plachete şi insigne poloneze  

în patrimoniul Muzeului Militar Naţional „Regele 

Ferdinand I”
167

 

 

Un general român cu origini poloneze – Leonard 

Mociulschi
168

 

 

Un pictor polonez la curtea regelui Carol I – Ta-

deusz Ajdukiewicz
169

 

 

Generalul de armată (r) Henri Cihoski
170

 

Ordery, medale, odznaki i insygnia polskie  

w zbiorach Narodowego Muzeum Wojskowego 

im. Króla Ferdynada I 

 

Leonard Mociulschi – rumuński generał polskiego 

pochodzenia 

 

Tadeusz Ajdukiewicz – polski malarz na dworze 

króla Karola I 

 

Generał armii (rez.) Henri Cihoski 

Iețcu Ioan Câteva repere culturale, istorice și turistice în re-

laţiile polono-române
171

 

Kilka odniesień do kultury, historii i turystyki  

w relacjach polsko-rumuńskich 

Istrăţescu Elena Din cronica solidarităţii româno-polone – anul 

1939. Mărturii documentare
172

 

Z kroniki solidarności rumuńsko-polskiej – rok 

1939. W świetle dokumentów 

                                                      
164 Referat wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 
165 Referat wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 
166 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
167 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
168 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
169 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
170 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
171 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 



Jakimiuk Marek Sanktuaria Cerkwi Prawosławnej w Polsce
173

 Sanctuarele Bisericii Ortodoxe în Polonia 

Janicka-Krzywda Urszula Św. Kinga – patronka białych górników. Między 

Máramaros a Wieliczką
174

 

Sfânta Kinga – patroana minerilor din saline. Între 

Maramureş şi Wieliczka 

Jarosiński Grzegorz Obraz Rumunii i Rumunów w polskiej prasie mię-

dzywojennej
175

 

Imaginea României şi a românilor în presa 

poloneză interbelică 

Jendrzej-Gawlicz Krystyna Komunikacja międzykulturowa – zachodnie kon-

cepcje społeczne w realiach bukowińskich
176

 

 

Zawieranie małżeństw w wieloetnicznej Kaczyce 

w świetle danych z ksiąg parafialnych i w opiniach 

mieszkańców
177

 

Comunicarea interculturală – concepţia 

occidentală în realităţile bucovinene 

 

 

Contractarea căsătoriilor în Cacica multietnică, în 

lumina datelor din cărţile parohiale şi în opiniile 

locuitorilor 

Jităreanu Benonia Documente polone din colecţia Complexului Mu-

zeal Bucovina Suceava
178

 

Polskie dokumenty w zbiorach Kompleksu Muze-

alnego Bukowina w Suczawie 

Jóźwiak Rafał Znaczenie parafii kościoła rzymsko – katolickiego 

dla tożsamości Polaków z Bukowiny ukraińskiej
179

 

Însemnătatea parohiilor bisericii romano-catolice 

pentru identitatea polonezilor din Bucovina ucra-

ineană 

Jurczak Kazimierz Polaków i Rumunów postrzeganie historii  

i tego konsekwencje w życiu społeczno-

kulturalnym
180

 

Viziunea polonezilor şi românilor asupra istoriei şi 

consecinţele acesteia în viaţa social-culturală 

                                                                                                                                                                                                                                                               
172 Referat wygłoszony w roku 1999, opublikowany w roku 2000 
173 Referat wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 
174 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
175 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2008 
176 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
177 Referat wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 
178 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
179 Referat wygłoszony w roku 2009, nieopublikowany 
180 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2003 



Jurecki Michał  

 

Krótka charakterystyka poloników znajdujących 

się w granicach współczesnego państwa rumuń-

skiego
181

 

 

Mołdawska pompa funeris – bizantyjska idea pań-

stwa i władcy
182

 

Scurtă caracterizare a urmelor poloneze aflate pe 

teritoriul actualului stat roman 

 

 

Pompa funebris în Moldova – ideea bizantină a 

statului şi suveranului 

Juzala Gustaw Folklor Polaków na Bukowinie
183

 Folclorul polonezilor din Bucovina 

Kaczmarek Urszula  Nowa sytuacja Polonii Europy Południowo-

Wschodniej
184

 

 

Kazimiery Iłłakowiczówny pobyty w Rumunii
185

 

Noua situaţie a comunităţilor de polonezi din Eu-

ropa de Sud-Est 

 

Kazimiera Iłłakowiczówna în România 

Karapyta Mirosław Zarys stosunków polsko-rumuńskich w latach 

1945-1965
186

 

Schiţa relaţiilor polono-române în anii 1945-1965 

Karcz Bolesław Jan Paweł II w Rumunii. O prawach i znaczeniu 

mniejszości narodowych
187

 

Ioan Paul al II-lea în România. Despre drepturile 

şi importanţa minorită-ţilor naţionale 

Karczewski Dariusz Działalność misyjna franciszkanów polskich w 

Mołdawii w średniowieczu
188

 

Activitatea misionară a franciscanilor polonezi în 

Moldova medievală 

Karpus Karolina Doświadczenia Polski w dostosowywaniu prawa o 

odpadach do wymogów Unii Europejskiej. Propo-

zycje dla Rumunii
189

 

Experienţa Poloniei în adaptarea legii privind 

deşeurile la cerinţele Uniunii Europene. Propuneri 

pentru România 

                                                      
181 Referat wygłoszony w roku 2001, opublikowany w roku 2002 
182 Referat wygłoszony podczas sympozjum w roku 2008, nieopublikowany 
183 Referat znalazł się w oddzielnej publikacji, poświęconej 100-leciu konsekracji kościoła w Kaczyce 
184 Referat wygłoszony w roku 2001, opublikowany w roku 2002 
185 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 
186 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
187 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
188 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
189 Referat wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 



Karpus Zbigniew 

 

 

 

 

 

 

 

Wołos Mariusz  

Ewakuacja „białych” Rosjan z Polski przez Ru-

munię na Krym w 1919 i 1920 roku
190

 

 

Walki 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich (2 

Pułku Szwoleżerów Rokitiańskich) na Bukowinie 

i w Karpatach  podczas I wojny światowej
191

 

 

Rumuńskie ślady na Pomorzu Gdańskim. Żołnie-

rze rumuńscy w niemieckich obozach jenieckich, 

zlokalizowanych na Pomorzu Gdańskim w okresie 

październik 1916-listopad 1918 roku
192

 

Evacuarea ruşilor „albi” din Polonia prin România 

în Crimeea, în 1919 şi 1920 

 

Luptele Regimentului 2 de Ulani al Legiunilor 

Poloneze (ale Regimentului 2 de Cavalerie Uşoară 

Rokitna) în Carpaţi şi Bucovina în I război mon-

dial 

 

Urme româneşti în Pomerania Gdańsk-ului. Sol-

daţii români în lagărele germane de prizo-nieri 

localizate în Pomerania Gdańsk-ului în perioada 

octombrie 1916-noiembrie 1918 

                                                      
190 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
191 Referat wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 
192 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 



Kastory Agnieszka Polskie starania o wejście do Europejskiej Komisji 

Dunaju w okresie międzywojennym
193

 

 

Dwa epizody dotyczące losów Karola II po jego 

abdykacji we wrześniu roku 1940
194

 

 

 

Radziecko-rumuński konflikt wokół organizacji 

żeglugi u ujścia Dunaju w latach 1940-1941
195

 

 

Internowanie polskiego rządu w Rumunii 18 wrze-

śnia 1939 roku
196

 

 

Polska i Rumunia przed Stałym Trybunałem 

Sprawiedliwości Międzynarodowej w sporach 

dotyczących żeglugi śródlądowej
197

 

Demersurile Poloniei de accedere în Comisia Eu-

ropeană a Dunării în perioada interbelică 

 

Două episoade privitoare la destinul lui Carol al II-

lea după abdicarea lui în septembrie 1940 

 

Conflictul sovieto-român în jurul organizării 

navigaţiei la gurile dunării în anii 1940-1941 

 

 

Internarea guvernului polonez în România – 18 

septembrie 1939 

 

Polonia şi România în faţa Curţii Permanente  

de Justiţie Internaţională în problema disputei  

privind navigaţia pe ape interioare 

Kaszper Roman 60 lat Polskiego Związku Kulturalno-

Oświatowego w Republice Czeskiej
198

 

 

Bukowińsko-zaolziańskie spotkania, czyli kontak-

ty kulturalne Polaków z Rumunii i Republiki Cze-

skiej po 1989 roku
199

 

Uniunea Poloneză de Cultură şi Educaţie din Re-

publica Cehă la 60 de ani 

 

Întâlnirile bucovinenilor şi ale celor din Zaolzie, 

Adică contactele culturale ale polonezilor  

din România şi Cehia după anul 1989 

Kaźmierczak Anna Receptarea literaturii române pe teritoriul Poloniei 

în perioada interbelică
200

 

Odbiór literatury rumuńskiej na terenie Polski w 

okresie międzywojennym 

                                                      
193 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
194 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
195 Autorka nieobecna na sympozjum, referat opublikowany w roku 2007 
196 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
197 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
198 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
199 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
200 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 



Keller Michał Polacy i Rumuni w latach międzywojennych
201

 

 

Stosunki polsko-rumuńskie w latach 20. XX wie-

ku
202

 

 

Stosunki gospodarcze polsko-rumuńskie w latach 

1918-1926
203

 

 

Działalność Państwowego Urzędu Zaopatrzenia 

Artykułami Pierwszej Potrzeby w Rumunii
204

 

Polonezi şi români în perioada interbelică 

 

Relaţii polono-române în anii 20 ai sec. XX 

 

 

Relaţii economice polono-române în anii 1918-

1926 

 

Activitatea Biroului de Stat pentru Aprovizionarea 

cu Articole de Primă Necesitate în România 

Klimecki Michał Rumunia wobec polsko-ukraińskiej wojny w Gali-

cji (Małopolsce) Wschodniej w latach 1918-

1919
205

 

 

Granica polsko-rumuńska (1918-1939/1940)
206

 

 

Polskie i ukraińskie zabiegi w Bukareszcie w 1920 

r. Rumunia wobec sojuszu polsko-ukraińskiego i 

Ukraińskiej Republiki Ludowej
207

 

Poziţia României faţă de războiul polono-

ucrainean din Galiţia (Małopolska) Răsăriteană în 

anii 1918-1919 

 

Frontiera polono-română (1918-1939/1940) 

 

Demersurile poloneze şi ucrainene la Bucureşti în 

anul 1920. România faţă de alianţa polono-

ucraineană şi Republica Populară Ucraineană 

Kłaczkow Jarosław Kontakty Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 

w Polsce z Kościołem Reformowanym w Rumu-

nii
208

 

Contactele Bisericii Evanghelice Reformate din 

Polonia cu Biserica Re-formată din România 

Kłosek Eugeniusz Wokół stereotypów Polaków i Rumunów  În jurul problemei stereotipurilor polonezilor şi 

                                                      
201 Autor nie obecny na sympozjum, Referat opublikowany w roku 2001 
202 Referat wygłoszony w roku 2001, nieopublikowany 
203 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
204 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
205 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
206 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
207 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
208 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 



w polskich wsiach południowej Bukowiny
209

 

 

 

Małżeństwa polsko-rumuńskie we wsiach połu-

dniowej Bukowiny – środowisko społeczno-

kulturowej integracji
210

 

 

Między polską a rumuńską świadomością naro-

dową w środowiskach polonijnych południowej 

Bukowiny
211

 

 

„Nie taki diabeł straszny jak go malują”, czyli o 

stereotypowych obrazach Ukraińców, Niemców, 

Cyganów i Żydów w polskich wsiach Bukowiny 

rumuńskiej
212

 

 

Między polskimi wsiami, Bukowiną, Rumunią i 

Polską
213

 

românilor în satele poloneze ale Bucovinei de sud 

 

Căsătorii polono-române în satele Bucovinei de 

sud – mediu socio-cultural al integrării 

 

 

Între conştiinţa naţională polonă şi română, în 

mediile multietnice din Bucovina de Sud 

 

 

„Nu este dracul atât de negru...” sau despre stereo-

tipurile privitoare la ucraineni, nemţi, ţigani şi 

evrei în satele poloneze ale Bucovinei româneşti 

 

Între satele poloneze, Bucovina, România şi Polo-

nia 

Kocój Ewa 

 

 

 

 

 

 

Mityczne dzieje Stefana Wielkiego w kontekście 

wierzeń potocznych i ikonografii malowanych 

cerkwi na Bukowinie
214

 

 

Raj nieutracony? Ikony cerkwi bukowińskich jako 

symbole mitu o rajskim początku
215

 

 

Faptele mitice ale lui Ştefan cel Mare în contextual 

credinţelor populare şi iconografiei bisericilor 

pictate din Bucovina 

 

Raiul nepierdut? Icoanele din bisericile ortodoxe 

bucovinene ca simboluri ale mitului începutului 

paradisiac 

                                                      
209 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
210 Referat wygłoszony w roku 2001, opublikowany w roku 2002 
211 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 
212 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
213 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
214 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 
215 Autorka nieobecna, referat opublikowany w roku 2004 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lechowski Paweł 

 

 

 

 

 

Mój wróg, mój przyjaciel, czyli co Rumuni widzą 

na ikonach Sądu Ostatecznego malowanych cer-

kwi na Bukowinie
216

 

 

Ikona – Obraz czy Postać? Kult świętych obrazów 

na Bukowinie rumuńskiej
217

 

 

Monastyr w Căpriana (Republika Mołdawii)
218

 

 

Negatywny obraz Żydów w folklorze rumuńskim i 

jego związki z kanonicznymi oraz pseudokano-

nicznymi tekstami chrześcijaństwa (przyczynek do 

badań)
219

 

 

Starowiercy w Rumunii – z dziejów osadnictwa i 

kultury
220

 

 

Symbolika w dni tygodnia w rumuńskim kalenda-

rzu prawosławnym – między kanonem a ludowo-

ścią
221

 

 

Cyganie w Rumunii (z dziejów tematu w wiekach 

XV-XIX)
222

 

 

 

Duşmanul meu, prietenul meu sau ce văd românii 

în icoanele Judecăţii de Apoi din bisericile pictate 

ale Bucovinei 

 

Icoana – Imagine sau Figură? Cultul icoanelor în 

Bucovina românească 

 

Mănăstirea Căpriana (Republica Moldova) 

 

Imaginea negativă a evreilor în folclorul românesc 

şi legăturile acesteia cu textele canonice sau pseu-

docanonice ale creştinismului (contribuţie la cer-

cetare) 

 

Ruşii lipoveni în România – din istoria colonizării 

şi culturii 

 

Simbolistica zilelor săptămânii în calendarul 

ortodox român – între canon şi elementul popular 

 

 

 

Ţiganii în România (din istoria problematicii în 

sec. XV-XIX) 

                                                      
216 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
217 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
218 Autorka na sympozjum wystąpiła z innym tekstem: Obecna z innym tekstem: Manole. Mistrz? Wokół symboliki „rumuńskiej” Legendy o Mistrzu Manole / 

Manole. Meşter? În jurul simbolicii „românesti” a Legendei despre Meşterul Manole 
219 Autorka nieobecna, referat opublikowany w roku 2009 
220 Referat wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 
221 Referat wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany 
222 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 



Charkiewicz Jarosław  Zapomniane dziedzictwo kulturowe, czyli profesje 

cygańskie w Polsce i Rumunii
223

 

 

Karpacka święta z Rumunii
224

 

 

O moştenire culturală uitată, adică îndeletniciri ale 

ţiganilor din Polonia şi România 

 

 

Sfânta Carpaţilor din România 

Kowalski Zbigniew „Bukowińskie Spotkania”
225

 

 

Festiwal „Bukowińskie Spotkania”
226

 

„Întâlniri Bucovinene” 

 

Festivalul „Întâlniri Bucovinene” 

Krasowska Helena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojczyzna ideologiczna profesora Kazimierza Fe-

leszki
227

 

 

Sytuacja języka polskiego w kilku miejscowo-

ściach na Bukowinie Północnej zamieszkałych 

przez Górali bukowińskich
228

 

 

Stan badań językowych Górali bukowińskich
229

 

 

Problematyka lingwistyczna w badaniach nad 

pograniczami
230

 

 

Polacy z Dolnych Piotrowiec o sobie i swoich 

sąsiadach
231

 

Patria ideologică a profesorului Kazimierz Felesz-

ko 

 

Situaţia limbii polone în câteva localităţi din Bu-

covina de nord locuite de muntenii bucovineni 

 

Situaţia cercetărilor limbii Muntenilor bucovineni 

 

Problematica lingvistică în cercetările din zonele 

de frontieră 

 

Polonezii din Pătrăuţii de Jos despre ei şi vecinii 

lor 

 

                                                      
223 Referat wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany 
224 Autorzy nieobecni, referat opublikowany w roku 2010 
225 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
226 Referat wygłoszony w roku 2001, nieopublikowany 
227 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 
228 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
229 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
230 Referat wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 
231 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 



 

 

 

 

 

 

 

Pokorzyńska Magdalena  

 

 

 

 

Suchomłynow Oleksij  

 

Tożsamość kulturowa Bukowińczyków
232

 

 

Czy istnieje język bukowiński?
233

 

 

Wybrane formy zwracania się i tytułowania na 

Bukowinie północnej
234

 

 

Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego 

Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spo-

tkania” (na podstawie opinii ukraińskich uczestni-

ków)
235

 

 

Bukowina jako pogranicze kultur (w kontekście 

procesów integracyjnych w Europie
236

 

 

Osobliwości regionalnego multikulturalizmu (ka-

tolicko-prawosławne relacje na Bukowinie)
237

 

 

Transformacje świadomości regionalnej na przy-

kładzie bukowińskiej wspólnoty w Berdiańsku
238

 

 

Bukowińskie Spotkania” jako estetyczna projekcja 

doświadczeń wielokulturowości
239

 

Identitatea culturală a bucovinenilor 

 

Există limbă bucovineană? 

 

Consecințele structurale ale Festivalului Folcloric  

Forme selectate de adresare şi intitulare în Buco-

vina de nord 

 

 

Internațional  „Întâlniri Bucovinene” (pe baza 

opiniilor participanților ucraineni) 

 

 

Bucovina ca zonă de confluenţă a culturilor (în 

contextul proceselor de integrare în Europa)
240

 

 

Particularităţile multiculturalităţii regionale (re-

laţiile între catolicism şi ortodoxism în Bucovina) 

 

Transformările conştiinţei regionale  

pe baza exemplului comunităţii bucovinene din 

Berdiańsk 

 

Întâlnirile Bucovinene” ca proiecţie estetică a 

                                                      
232 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
233 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
234 Autorka wystąpiła z innym tematem: Mniejszość rumuńska na ukraińskiej Bukowinie: sytuacja językowa / 

 Minoritatea română din Bucovina ucraineană: situaţia limbii 
235 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
236 H. Krasowska zaprezentowała inny tekst podczas sympozjum, inny nadesłała do druku 
237 Autorzy nie byli obecni na sympozjum, referat opublikowany został w roku 2009. Nosił także tytuł ukraiński: Особливості регіонального 

мультикультуралізму (реляції католицько-православні на Буковині) 
238 Referat nie był prezentowany podczas sympozjum, opublikowany w roku 2010 



experienţelor multiculturalităţii 

Krotofil Maciej Ukraińscy Strzelcy Siczowi na Bukowinie w 1918 

roku – przyczynek do początku wojny polsko-

ukraińskiej
241

 

 

Z Bukowiny do Torunia. Augusta Kochanowska 

(1868-1927) – przyczynek do biografii
242

 

Puşcaşii ucraineni din Sici în Bucovina în anul 

1918 – contribuţie la începutul războiului polono-

ucrainean 

 

Din Bucovina la Toruń. Augusta Kochanowska 

(1868-1927) – contribuţii la biografie 

Krupińska-Łyp Hanna Z doświadczeń w pracy ze studentami 

polonijnymi
243

 

Din experienţa în munca cu studenţii din diaspora 

poloneză 

Krysiński Wojciech  Turystyczne szlaki piesze (rowerowe i konne) w 

okolicach polskich wiosek na Bukowinie Połu-

dniowej
244

 

 

Pisarze ikon w środowisku polskim na Bukowinie 

(przyczynek do badań)
245

 

 

Cudowny obraz Płaczącej Bogurodzicy z Gura 

Humorului
246

 

 

Pielgrzymka drewnianej cerkwi
247

 

Itinerarii turistice (cu bicicleta şi călare) în 

împrejurimile satelor poloneze din Bucovina de 

sud 

 

Pictorii de icoane din comunităţile poloneze din 

Bucovina (contribuţie la cercetare) 

 

Miraculoasa icoană a Maicii Domnului Înlăcrima-

te de la Gura Humorului 

 

Peregrinările bisericii de lemn 

Krzywda Piotr Z dziejów Polaków na rumuńskiej Bukowinie
248

 Din istoria polonezilor din Bucovina 

                                                                                                                                                                                                                                                               
239 Referat nie był prezentowany podczas sympozjum, opublikowany w roku 2011 
240 Temat w języku ukraińskim: Буквинa як пoгрaниччя культур (в кoнтексті інтегрaційних прoцесів в Эвропі) 
241 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
242 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
243 Referat znalazł się w oddzielnej publikacji, poświęconej 100-leciu konsekracji kościoła w Kaczyce 
244 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
245 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2006 
246 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
247 Autor nieobecny na sympozjum, tekst opublikowany w roku 2007 
248 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 



Kudyba Wojciech Andrzeja Stasiuka podróż do Babadag
249

 Călătoria lui Andrzej Stasiuk la Babadag 

Kulak Teresa Warszawa-Konstanca. Sprawa transportu polskie-

go złota we wrześniu 1939 roku
250

 

Varşovia-Constanţa. Problema transportului auru-

lui polonez în septembrie 1939 

Lakatos Attila Relaţiile Cetăţii Oradea cu Regatul Poloniei în 

Evul mediu
251

 

Średniowieczne kontakty twierdzy Oradea z Kró-

lestwem Polskim 

Lazăr Mihai Aspecte ale fiscalităţii din Moldova medieval în 

viziunea cronicarilor şi călătorilor polonezi
252

 

Polityka fiskalna średniowiecznej Mołdawii z 

perspektywy kronikarzy i podróżników polskich 

Lesiecka Maria Wspomnienia
253

 Amintiri  

                                                      
249 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
250 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
251 Referat wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 
252 Referat wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany  
253 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 



Mareş Nicolae Aspecte inedite privind raporturile polono-române 

in perioada 1919-1921, în baza unor cercetări 

recente în arhivele poloneze
254

 

 

Receptarea lui Tudor Arghezi în Polonia
255

 

 

Despre evenimentele sângeroase din 1956 din 

Polonia şi Ungaria pe baza unui document inedit 

aflat în arhivele americane
256

 

 

Stan Velea – un polonist de anvergură 

europeană
257

 

 

Titulescu şi Basarabia – contextul polonez
258

 

 

Lumini şi umbre ale relaţiilor româno-polone  

în perioada interbelică
259

 

 

Frédéric Chopin în conștiința românilor.  2010 – 

bicentenarul nașterii compozitorului
260

 

 

Raporturile lui Nicolae Bălcescu cu exilul și revo-

luționarii polonezi în anii 1848-1849
261

 

 

Vespasian V. Pella. Relaţiile juristului şi 

Nieznane aspekty dotyczące stosunków polsko-

rumuńskich w okresie 1919-1921 na podstawie 

ostatnich odkryć w archiwach polskich 

 

Odbiór twórczości Tudora Arghezi w Polsce 

 

O krwawych wydarzeniach 1956 roku w Polsce i 

na Węgrzech na podstawie dokumentu z amery-

kańskich archiwów 

 

Stan Velea – polonista europejskiego formatu 

 

 

Titulescu i Besarabia – kontekst polski 

 

Blaski i cienie rumuńsko-polskich relacji  

w okresie międzywojennym 

 

Fryderyk Chopin w świadomości Rumunów.  

Rok 2010 – 200-lecie urodzin kompozytora 

 

Relacje Nicolae Bălcescu z polską emigracją poli-

tyczną i rewolucjonista-mi w latach 1848-1849 

 

Vespasian V. Pella Relacje rumuńskiego prawnika  

                                                      
254 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2005 
255 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
256 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2007 
257 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
258 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
259 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2010 
260 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011. 
261 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2012 



diplomatului român cu Polonia
262

 i dyplomaty z Polską. 

Marynowska Jadwiga Rumuński epizod w życiu Juliana Tuwima  

podczas ucieczki do Ameryki we wrześniu 1939 

roku
263

 

Un episod românesc din viaţa lui Julian Tuwim în 

timpul refugierii în America, în 1939 

Marynowski Marcin Sylwetki polskich górników pracujących w kopal-

ni soli w Kaczyce
264

 

 

Sylwetki kilku polskich górników pracujących w 

kopalni soli w Kaczyce w czasach austriackich
265

 

 

W 60. rocznicę repatriacji z Rumunii do Polski. 

Przypadek jednej rodziny z Kaczyki
266

 

Figuri de mineri polonezi din Salina Cacica 

 

 

Figurile câtorva mineri polonezi de la Salina 

Cacica în epoca austriacă 

 

 

La 60 de ani de la repatrierea din România în 

Polonia. Cazul unei familii din Cacica 

Michaluk Dorota Stefan Batory na Podlasiu, Grodzieńszczyźnie i 

Wileńszczyźnie – działalność i pamięć historycz-

na
267

 

Ştefan Bathori în Podlasie, ţinuturile Grodno şi 

Vilnius – activitate şi memorie istorică 

Minenkowa Natalia Polacy jako mniejszość narodowa w Donbasie –  

życie polityczne, socjalne, kulturalne
268

 

Polonezii ca minoritate naţională în Donbas –  

viaţa politică, socială, culturală 

Mitric Olimpia 

 

 

 

Nazwy związane z medycyną ludową we wsi Ple-

sza
269

 

 

Un copist de manuscrise româneşti de origine 

Denumiri legate de medicina populară în satul 

Pleşa 

 

Kopista rumuńskich rękopisów polskiego pocho-

                                                      
262 Autor nieobecny, referat opublikowany w roku 2013 
263 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
264 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
265 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
266 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
267 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
268 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
269 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brădăţan Aura 

poloneză (Rădăuţi 1783)
270

 

 

Cartea poloneză veche în fonduri şi colecţii din 

judeţul Suceava (1569-1815) 

 

Un manuscris din Lvov în Arhivele Naţionale din 

Bacău
271

 

 

100 de ani de la naşterea profesorului Ion. C. 

Chiţimia
272

 

 

Cartea veche poloneză în colecţiile Bibliotecii 

Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi 

(secolele XVI-XVIII)
273

 

 

Relaţiile culturale româno-polone, din perioada 

interbelică, reflectate în paginile ziarului „Glasul 

Bucovinei”
274

 

 

Însemnări autografe în limba polonă pe filele unor 

cărţi vechi
275

 

Cartea poloneză în Colecţiile Speciale ale Biblio-

tecii „V. A. Urechia” din Galaţi
276

 

 

 

Cartea poloneză în fondurile Casei Memoriale 

dzenia (Radowce 1783) 

 

Stare polskie książki w zbiorach i kolekcjach w 

okręgu Suczawa (1569-1815) 

 

Un manuscris din Lvov în Arhivele Naţionale din 

Bacău 

 

W 100-lecie urodzin profesora Iona C. Chiţimia 

 

Starodruki polskie ze zbiorów Centralnej Bibliote-

ki Uniwersyteckiej im. Mihaia Eminescu w Jas-

sach (XVI-XVIII w.) 

 

Rumuńsko-polskie relacje kulturalne w okresie 

międzywojennym  

na stronach gazety „Glasul Bucovinei” 

 

Ręczne zapiski w języku polskim na stronach sta-

rych książek 

 

Polska książka w kolekcjach specjalnych Bibliote-

ki im. V. A. Urechia w Gałaczu 

 

 

 

                                                      
270 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
271 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
272 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
273 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
274 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
275 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
276 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 



„Simion Florea Marian” din Suceava
277

  

Książki polskie w zbiorach Domu Pamięci Simio-

na Florea Mariana w Suczawie 

Mitu Mihai Relaţiile româno-polone oglindite în lexicul limbii 

române
278

 

 

Noi date despre Bucovina pe baza unor memorii şi 

descrieri de la începutul sec. XIX 

 

Bogdan Petriceicu Hasdeu – polonistul. La 100 de 

ani de la moartea sa
279

 

 

Un mare prieten al culturii române – polonezul 

Władysław Hordyński
280

 

Odbicie stosunków rumuńsko-polskich w słownic-

twie języka rumuńskiego 

 

Nowe dane o Bukowinie na podstawie memoria-

łów i opisów z początku XIX wieku 

 

Bogdan Petriceicu Hasdeu – polonista. W stulecie 

śmierci 

 

Polak Władysław Hordyński – wielki przyjaciel 

kultury rumuńskiej 

Nadarzyńska Anna Kampania polska 1939 roku w materiałach archi-

walnych Oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci 

Narodowej
281

 

Campania polonă din anul 1939 în materialele 

arhivale ale Institutului Memoriei Naţionale – 

Filiala Gdańsk 

Nicolae Paul Diplomaţia ultimei şanse. Vizita lui Grigore 

Gafencu la Varşovia – martie 1939
282

 

Dyplomacja ostatniej szansy. Wizyta Grigore Ga-

fencu w Warszawie – marzec 1939 

Niculică Bogdan Interferenţele culturale în Bronzul Mijlociu, în 

Podişul Sucevei
283

 

Interferencje kulturalne e epoce środkowego brązu 

na wyżynie suczawskiej 

Nowak Krzysztof Bukowina w opiniach polskich służb dyploma-

tycznych, konsularnych i wojskowych w Rumunii 

Bucovina în opinia misiunilor diplomatice, consu-

lare şi militare poloneze în România (1918-1939) 

                                                      
277 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
278 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
279 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
280 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
281 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
282 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
283 Referat wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 



(1918-1939)
284

 

 

Z polskich opinii o Besarabii (1918-1939)
285

 

 

Rumunia w najnowszej historiografii polskiej po 

1989 roku
286

 

 

Górale polscy od Śląska po Bukowinę. Rys histo-

ryczno-etnograficzny
287

 

 

Plany reorganizacji polskiego życia narodowego w 

Rumunii w latach 1938-1939
288

 

 

Pojańczycy między Bukowiną a Polską (1946-

1947)
289

 

 

Dyplomacja polska a Polacy w Rumunii po roku 

1945
290

 

 

Pojana Mikuli i Bukowińczycy
291

 

 

Z dziejów kontaktów Polaków rumuńskich z Pol-

ską przed rokiem 1989
292

 

 

 

Opinii despre Basarabia în surse poloneze 

 

România în cea mai nouă istoriografie poloneză 

(după 1989) 

 

Muntenii polonezi din Silezia în Bucovina. 

Prezentare generală istorico-etnografică 

 

Planurile de reorganizare ale vieţii naţionale polo-

neze în România anilor 1938-1939 

 

Locuitorii din Poiana Micului între Bucovina şi 

Polonia (1946-1947) 

 

Diplomaţia polonă şi polonezii din România după 

anul 1945 

 

Poiana Micului şi bucovinenii 

 

Din istoria contactelor polonezilor din România cu 

Polonia, înainte de 1989 

 

Polonia şi polonezii din Transilvania şi Dobrogea 

                                                      
284 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
285 Referat wygłoszony w roku 2001, opublikowany w roku 2002 
286 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 
287 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
288 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
289 Autor nieobecny na sympozjum, tekst opublikowany w roku 2006 
290 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
291 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
292 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 



Polska i Polacy o Transylwanii i Dobrudży (1918 -

1939)
293

 

 

Wojewoda śląski o Rumunii i rumuńskiej mło-

dzieży w 1939 roku
294

 

 

Polacy na Bukowinie na tle porównawczym (do 

roku 1989)
295

 

 

Mniejszość polska w Rumunii w publicystyce 

polskiej (1918-1989)
296

 

 

Zapomniane i mniej znane wspomnienia Polaków 

o Rumunii (po 1918 r.)
297

 

(1918-1939) 

 

Prefectul Sileziei despre România şi tineretul 

român în anul 1939 

 

Polonezii în Bucovina pe fond comparativ (până în 

anul 1989) 

 

Minoritatea polonă din România în publicistica 

poloneză (1918-1989) 

 

Amintiri uitate şi putin cunoscute  

ale polonezilor despre România (după 1918) 

Nowakowski Andrzej Rumuńskie ślady historii w Wadowicach
298

 Urme istorice româneşti în Wadowice 

Oanea Mihaela Relaţii româno-polone în perioada 1919-1931. 

Aspecte diplomatice
299

 

Relacje rumuńsko-polskie w okresie 1919-1931. 

Aspekt dyplomatyczny 

Oczko Anna Rumuńskie echo w polskich górach – nazwy 

szczytów i gór pochodzenia rumuńskiego
300

 

Ecou românesc în munţii polonezi – denumiri de 

vârfuri şi munţi de origine română 

Ogan Natalia Polacy a inne narodowości na Bukowinie na prze-

łomie XIX i XX w. w świetle dotychczasowego 

stanu badań
301

 

Polonezii şi alte naţionalităţi în Bucovina la con-

fluenţa sec. XIX şi XX în lumina cercetărilor de 

până acum 

                                                      
293 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
294 Autor nieobecny na sympozjum, tekst opublikowany w roku 2010 
295 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
296 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
297 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
298 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
299 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
300 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
301 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 



Opiela M. Loyola, s.  Ślady myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanow-

skiego na Bukowinie realizowanej przez Siostry 

Służebniczki NMP
302

 

Urme ale gândirii pedagogice a fericitului Edmund 

Bojanowski în Bucovina realizate de Surorile 

Congregaţiei Neprihănita Zămislire a Fecioarei 

Maria 

Opriş Petre Criza poloneză şi consfătuirea de la Moscova a 

liderilor de partid şi de stat ai ţărilor member ale 

Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (4-5 decem-

brie 1980)
303

 

Kryzys w Polsce I spotkanie w Moskwie przy-

wódców partii I państwa członkowskich Układu 

Warszawskiego (4-5 grudnia 1980 r.) 

Ostrovschi Maria Wpływ języka rumuńskiego na gwarę mieszkań-

ców Nowego Sołońca
304

 

Influenţa limbii române asupra dialectului locui-

torilor din Soloneţu Nou 

Paździor Stanisław ks. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wy-

zwań w Polsce i na Ukrainie w oparciu o akta 

Sądu Metropolitalnego w Lublinie oraz Sądu Bi-

skupiego diecezji Kijowsko-Żytomierskiej
305

 

Căsătoria şi familia în faţa provocărilor contempo-

rane în Polonia şi Ucraina pe baza actelor Tribuna-

lului Metropolitan din Lublin şi Tribunalului Epi-

scopal al diecezei Kiev-Jitomir 

Petraru Marius Situaţia refugiaţilor polonezi pe teritoriul 

României în timpul celui de al II-lea Război Mon-

dial
306

 

 

Viaţa cultural-artistică a polonezilor bucovineni
307

 

Sytuacja polskich uchodźców na terenie Rumunii 

podczas drugiej wojny światowej 

 

 

Życie kulturalne i artystyczne Polaków bukowiń-

skich 

Petrică Ion Activitatea culturală a polonezilor refugiaţi în 

România în faţa agresiunii hitleriste
308

 

 

Działalność kulturalna uchodźstwa polskiego w 

Rumunii w obliczu agresji hitlerowskiej 

 

                                                      
302 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
303 Referat wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 
304 Referat wygłoszony w roku 2000,  opublikowany w roku 2002 
305 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
306 Referat wygłoszony w roku 1999, opublikowany w roku 2000 
307 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2003 
308 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 



Despre făuritorii şi demolatorii de statui
309

 O brązownikach i brązoburcach 

Pieszczoch Franz Relaţii moldo-polone din a doua jumătate a seco-

lului al XIV-lea
310

 

 

Vechi mănăstiri şi biserici catolice din Bucovina
311

 

 

Rolul polonezilor în istoria bisericii catolice din 

Moldova
312

 

 

Aşezarea „mazurilor” în Bucovina – un episod 

puţin cunoscut din istoria Bucovinei
313

 

Stosunki mołdawsko-polskie w drugiej połowie 

XIV wieku 

 

Dawne klasztory i kościoły katolickie na Bukowi-

nie 

 

Rola Polaków w historii kościoła katolickiego w 

Mołdawii 

 

Osiedlenie się „Mazurów” na Bukowinie – mało 

znany epizod w historii Bukowiny 

Pintescu Florin Situaţia învăţământului în comunităţile poloneze 

din sudul Bucovinei, în perioada interbelică (1919-

1940)
314

 

 

Comunitatea polonă din sudul Bucovinei, în peri-

oada 1945-1989
315

 

 

Influenţe polone în organizarea militară a 

Moldovei medievale
316

 

 

Aspecte militare din istoria Moldovei medievale 

reflectate în cronicile polone
317

 

Sytuacja szkolnictwa polonijnego na południowej 

Bukowinie w okresie międzywojennym (1919-

1940) 

 

Społeczność polska na Bukowinie południowej w 

latach 1945-1989 

 

Wpływy polskie na formacje wojskowe Mołdawii 

średniowiecznej 

 

Odbicie zagadnień militarnych Mołdawii średnio-

wiecznej w polskich kronikach 

                                                      
309 Referat wygłoszony w roku 2006, nieopublikowany 
310 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
311 Referat wygłoszony w roku 2006, nieopublikowany 
312 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
313 Referat wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 
314 Referat wygłoszony w roku 2001, opublikowany w roku 2002 
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Unele episoade militare române şi polone în seco-

lul XIX
318

 

 

Interferenţe militare româno-polone în secolul 

XX
319

 

 

Relaţii militare moldo-polone în timpul regelui Jan 

III Sobieski
320

 

 

Relaţiile moldo-polone din perioada 1504-1538  

– confruntare militară şi expectativă diplomatică
321

 

 

Bătălia de la Hotin (1621) în izvoarele şi literatura 

istorică din România
322

 

 

Consideraţii privind campania lui Rákóczi György 

al II-lea în Polonia (1657)
323

 

 

Wybrane epizody z rumuńskiej i polskiej wojsko-

wości w wieku XIX 

 

Rumuńsko-polskie stosunki wojskowe w XX wie-

ku 

 

Wojskowe relacje mołdawsko-polskie w czasach 

Jana III Sobieskiego 

 

Relacje mołdawsko-polskie w latach 1504-1538  

– konfrontacje militarne i dyplomatyczne wycze-

kiwanie 

 

Bitwa pod Chocimiem (1621) w rumuńskich źró-

dłach i literaturze historycznej 

 

Rozważania o kampanii Jerzego Rakoczego II  

w Polsce (1657) 

Plopeanu Emanuel Portrete de presă: despre Ion I.C. Brătianu şi Józef 

Piłsudski în Statele Unite ale Americii în perioada 

interbelică
324

 

Portrety Iona I.C. Brătianu i Józefa Piłsudskiego w 

prasie międzywojennej w Stanach Zjednoczonych 

Ploşniţă Elena Rolul comunităţii poloneze în evoluţia muzeogra-

fiei de istorie din Basarabia (sf. sec. XIX-1940)
325

 

Rola polskiej mniejszości w rozwoju muzealnic-

twa historycznego w Besarabii (koniec XIX wie-

                                                                                                                                                                                                                                                               
317 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
318 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
319 Referat wygłoszony w roku 2006, nieopublikowany 
320 Referat wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 
321 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
322 Referat wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 
323 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
324 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 



ku-1940 rok) 

Pokrzyńska Magdalena Transgraniczne orientacje polskich migrantów z 

Bukowiny w procesie kształtowania się bukowiń-

skiej wspólnoty regionalnej
326

 

 

Wrastanie. Socjokulturowe aspekty migracji górali 

czadeckich z Bukowiny na Ziemie Zachodnie 

Polski po drugiej wojnie światowej
327

 

 

Instrumentalna praktyka muzyczna w środowisku 

bukowińskim w Polsce Zachodniej (okolice 

Brzeźnicy)
328

 

Orientarea transfrontalieră a migraţiei polonezilor 

din Bucovina (pe baza exemplului Acosiaţiei 

“Wspólnota Bukowińska”) 

 

 

 

 

 

Practica muzicală instrumentală în mediul bucovi-

nean din Polonia apuseană (împrejurimile loca-

lităţii Brzeźnica) 

Polańska Agnieszka Adam Krotochwila – człowiek, pedagog i arty-

sta
329

 

Adam Krotochwila – om, pedagog şi artist 

Porawska Joanna Stereotypy językowe jako przyczynek do badania 

stosunków polsko-rumuńskich
330

 

 

Jak Polacy i Rumuni mierzą czas? Nazwy miesię-

cy jako językowe odzwierciedlenie kultury
331

 

 

Elementy pogańskie i chrześcijańskie w nazwie 

soboty w językach rumuńskim i polskim
332

 

 

Contribuţia stereotipurilor lingvistice la cercetarea 

relaţiilor polono-române – Rezumat 

 

Măsurarea timpului la polonezi şi români. Denu-

mirile lunilor ca reflectare lingvistică a culturii 

 

Elemente păgâne şi creştine în denumirea zilei de 

sâmbătă, în limbile română şi polonă 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               
325 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
326 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 
327 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
328 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
329 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
330 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
331 Referat wygłoszony w roku 2001, opublikowany w roku 2002 
332 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 



Nowy słownik rumuńsko-polski
333

 

 

Pojęcie ojczyzny w języku rumuńskim
334

 

Noul dicţionar român-polon 

 

Noţiunea de patrie în limba română 

Radion–Fălticeni Palaghia Poziţia Rusiei faţă de mişcarea naţională a români-

lor şi relaţiile acesteia cu mişcarea naţională polo-

neză
335

 

 

Problema poloneză în istoriografia rusă
336

 

 

Istoriografia rusă despre problema poloneză în 

contextul chestiunii orientale
337

 

 

Criza poloneză între Europa liberală şi cea 

absolutistă (1830-1834)
338

 

Pozycja Rosji wobec rumuńskiego ruchu narodo-

wego i jego relacje z polskim ruchem narodowo-

wyzwoleńczym 

 

Problematyka polska w historiografii rosyjskiej 

 

Historiografia rosyjska o problemie polskim w 

kontekście kwestii wschodniej 

 

Kryzys polski – między Europą liberalną i 

absolutystyczną (1830-1834) 

Radziszewska Maria IV Światowy Festiwal Młodzieży demokratycznej 

w Bukareszcie na łamach „Sztandaru Młodych” 

(1953)
339

 

Cel de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului 

Democrat de la Bucureşti în coloanele publicaţiei 

„Sztandar Młodych” (1953) 

Rajczyk Robert Wybrane prawne aspekty ochrony polskiej mniej-

szości narodowej w ustawodawstwie rumuń-

skim
340

 

 

Problemy w definiowaniu pojęcia „mniejszość 

narodowa”
341

 

Aspecte juridice selectate privitoare la apărarea 

drepturilor minorităţii polone în legislaţia române-

ască 

 

Probleme în definirea conceptului de „minoritate 

naţională” 
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339 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
340 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2006 



 

Instytucjonalizacja podmiotowości mniejszości 

narodowych w Rumunii
342

 

 

Polityka wobec diaspory polskiej
343

 

 

Polska mniejszość narodowa w rumuńskim syste-

mie politycznym – ko-munikat z badań
344

 

 

Instituţionalizarea subiectivităţii minorităţilor 

naţionale din România 

 

Politica faţă de diaspora poloneza 

 

Minoritatea naţională polonă în sistemul politic 

românesc – comunicare pe baza cercetărilor 

Rak Maciej Pieśniowość gwarowej frazeologii Podtatrza
345

 

 

 

Frazeologia w „Słowniku” Kazimierza Feleszki
346

 

Muzicalitatea frazeologiei dialectului din 

Podtatrze 

 

Frazeologie în „Dicţionarul” lui Kazimierz Fe-

leszko 

Rezachevici Constantin Legături şi influenţe reciproce între poloni şi 

români din Evul Mediu până la 1795
347

 

 

Dimensiunea dinastică a relaţiilor lui Ştefan cel 

Mare cu Polonia
348

 

 

La hotarul polono-român în secolul XV. Ştefan cel 

Mare între „regişorii Odrowąż” din Rusia Haliciu-

lui şi magnaţii Buczacki din Podolia
349

 

 

Związki i wzajemne wpływy między Polakami i 

Rumunami od Średniowiecza do roku 1795 

 

Wymiar dynastyczny relacji Stefana Wielkiego z 

Polską 

 

Na granicy polsko-rumuńskiej w wieku XV. Ste-

fan Wielki pomiędzy „królewiczami Odrowąż” z 

Rusi Halickiej i magnatami Buczackimi z Podola 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               
341 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2007 
342 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2008 
343 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
344 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
345 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
346 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
347 Referat wygłoszony w roku 2001, opublikowany w roku 2002 
348 Referat znalazł się w oddzielnej publikacji, poświęconej 100-leciu konsekracji kościoła w Kaczyce 
349 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 



La începutul relaţiilor Coroanei Polone cu Ţara 

Moldovei. Unde s-a dat bătălia din „Codrii Polo-

nini” (iulie 1368)?
350

 

 

Luptele lui Jan Potocki cu Mihai Viteazul după 

broşura necunoscută a căpitanului Stanisław 

Bartholan din 1601
351

 

 

Stagiul polonez (1923-1924) – o răscruce în for-

marea lui P.P Panaitescu
352

 

 

Ucenicia militară a lui Ștefan cel Mare, bătălia de 

la Crasna din 5-6 septembrie 1450
353

 

 

Relaţii militare medievale polono-române în ima-

gini polone necunoscute în România – Jan Krzysz-

tof Tarnowski în echipament de husar moldovean 

(sec. XVI)
354

 

Początki stosunków Korony Polskiej z Hospodar-

stwem Mołdawskim. Gdzie odbyła się bitwa pod 

„Plonini” (lipiec 1368)? 

 

Walki Jana Potockiego z Michałem Walecznym na 

podstawie nieznanej broszury kpt. Stanisława Bar-

tholana z 1601 roku 

 

Pobyt w Polsce (1923-1924) – punkt zwrotny w 

życiu P.P. Panaitescu 

 

Bitwa pod Krasną 5-6 września 1450 r. – nauka 

wojennego rzemiosła dla Stefana Wielkiego 

 

Średniowieczne polsko-rumuńskie stosunki woj-

skowe w nieznanych w Rumunii polskich obra-

zach – Jan Krzysztof Tarnowski w stroju moł-

dawskiego husarza (XVI wiek) 

Rezler-Wasielewska Violetta Jeńcy rumuńscy a Miejsce Pamięci Narodowej w 

Łambinowicach
355

 

Prizonierii români şi Locul Memoriei Naţionale 

din Łambinowice 

Rezmer Waldemar Polskie formacje wojskowe w Rumunii (1917-

1919)
356

 

 

Polsko-rumuński tranzyt lotniczy na wypadek 

wojny (przed 1939 rokiem)
357

 

Formaţiuni militare poloneze în România (1917-

1919) 

 

Tranzitul aerian polono-român în caz de război  

(înainte de 1939) 

                                                      
350 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
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354 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
355 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
356 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 



 

Potencjał wojskowy międzywojennego Królestwa 

Rumunii  w ocenie polskich władz wojskowych
358

 

 

Potenţialul militar al Regatului României interbe-

lice  în aprecierea autorităţilor militare poloneze 

Rojek Wojciech Rola państw Europy Środkowej w dyplomatycznej 

grze mocarstw w latach 1939-1944
359

 

 

Rola Rumunii w staraniach o wyekspediowanie na 

Zachód polskiego złota (wrzesień 1939-lipiec 

1940)
360

 

Rolul statelor Europei Centrale în jocul diplomatic 

al puterilor în anii 1939-1944 

 

Rolul României în expedierea spre Apus a aurului 

polonez (sept. 1939-iulie 1940) 

Rosowska Ewa Źródła do dziejów  stosunków polsko-rumuńskich 

po 1918 r. w zasobie polskich archiwów
361

 

Izvoare ale cercetării istoriei relaţiilor polono-

române după 1918 în fondurile arhivelor poloneze 

Rossmanith Adam Struktura społeczno-demograficzna i migracje 

Polaków w wybranych skupiskach w okręgu Su-

czawa na przełomie XX i XXI w.
362

 

 

Migracje w skupiskach mniejszości polskiej na 

południowej Bukowinie w latach 1990-2011
363

 

Structura socio-demografică şi migraţia polonezi-

lor în comunităţi selec-tate din judeţul Suceava la 

confluenţa sec. XX şi XXI 

 

Migraţii în comunităţi cu minoritate poloneză  

din Bucovina de sud în anii 1990-2011 

Rostworowski Tadeusz, ks. Polscy jezuici w Rumunii na przestrzeni wie-

ków
364

 

Iezuiţii polonezi în România de-a lugul timpului 

Rutkowski Paweł  Rola Rumunii w wojnie polsko-sowieckiej
365

 

 

Rolul României în timpul războiului polono-

sovietic 

                                                                                                                                                                                                                                                               
357 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
358 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
359 Referat wygłoszony w roku 1999, opublikowany w roku 2000 
360 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
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Prasa rumuńska wobec wojny polsko-sowieckiej 

1919-1920
366

 

 

Tranzyt polskich uchodźców cywilnych z teryto-

rium Rosji Sowieckiej do Polski przez Rumunię w 

pierwszych miesiącach 1920 roku
367

 

 

Źródła do dziejów Marynarki Wojennej Królestwa 

Rumunii w latach 1919-1940
368

 

 

Zjednoczenie Besarabii z Królestwem Rumunii w 

1918 roku
369

 

 

Presa română despre războiul polono-sovietic 

1919-1920 

 

Tranzitul refugiaţilor civili polonezi din Rusia 

Sovietică în Polonia pe teritoriul României, în 

primele luni ale anului 1920 

 

Izvoare ale cercetării istoriei Marinei de Război a 

Regatului României în anii 1919-1940 

 

Unirea Basarabiei cu Regatul României în anul 

1918 

Schipor Bogdan-Alexandru O perspectivă britanică asupra alianţei româno-

polone în primăvara anului 1939. Problema ga-

ranţiilor
370

 

 

Agresiunea sovietică împotriva Poloniei, 17 sep-

tembrie 1939. Consecinţe asupra României
371

 

Sojusz polsko-rumuński wiosną 1939 roku z per-

spektywy brytyjskiej. Kwestia gwarancji 

 

 

Napaść sowiecka na Polskę 17 września 1939 

roku. Konsekwencje dla Rumunii 

Schipor Vasile I. Comunitatea catolicilor din Rădăuţi. Două secole 

de contribuţii remarcabile la formarea şi 

consolidarea civilizaţiei moderne
372

 

 

Comunitatea romano-catolicilor din Rădăuţi. Două 

secole de contribuţii remarcabile la formarea şi 

Wspólnota katolików w Radowcach. Dwa wieki 

wpływu na formowanie się i stabilizowanie 

nowoczesnej cywilizacji 

 

Wspólnota katolików w Radowcach. Dwa wieki 

znaczącego wkładu w kształtowanie i umacnianie 
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368 Referat wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 
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consolidarea civilizaţiei moderne în viaţa 

Bucovinei istorice
373

 

 

Radu Popescu – un memoralist bucovinean 

necunoscut, la centenarul nașterii sale
374

 

 

Un bucovinean candidat la Premiul Nobel pentru 

Pace – profesorul Peter Tomaschek
375

 

 

Iraclie Golembiowski-Porumbescu (1823-1896) – 

„un apostol luminat” din Bucovina secolului al 

XIX-lea
376

 

współczesnej cywilizacji na historycznej Bukowi-

nie 

 

Radu Popescu – nieznany bukowiński memorali-

sta. W 100-lecie urodzin 

 

Bukowińczyk Peter Tomaschek – kandydat do 

Pokojowej Nagrody Nobla 

 

Iraclie Golembiowski-Porumbescu (1823-1896) –  

„światły apostoł” Bukowiny XIX wieku 

Semlak Aleksander Quazi-słownik rumuńsko-polski
377

 Cvasi-dicţionar româno-polonez 

Seul Sabina Religijność i wiara Górali czadeckich zamieszka-

łych w Polsce na terenie gminy Brzeźnica
378

 

Religiozitatea şi credinţa muntenilor din Czadca 

care locuiesc în comuna Brzeźnica 

Sikora Mirosław „Siedlungsaktion Buchenland”. Niemcy z Buko-

winy w akcji kolonizowania ziem polskich wcie-

lonych do III Rzeszy na przykładzie prowincji 

śląskiej/górnośląskiej (1940-1944)
379

 

„Siedlungsaktion Buchenland”. Germanii din Bu-

covina în acţiunea de colonizare a teritoriilor po-

loneze încorporate în al III-lea Reich, în baza 

exemplului provinciei Sileziei/Sileziei Superioare 

(1940-1944) 

Skibiński Wilhelm Bukowińczycy w Polsce na rzecz kulturowego 

zbliżenia
380

 

 

Bucovinenii din Polonia în folosul apropierii cul-

turale 

 

                                                      
373 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2009 
374 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
375 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
376 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
377 Referat wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 
378 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
379 Autor nieobecny na symozjum, referat opublikowany w roku 2010 
380 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 



Integracyjna rola Stowarzyszenia „Wspólnota 

Bukowińska” na rzecz środowiska bukowińskie-

go
381

 

Rolul integrator al Asociaţiei „Wspólnota Buko-

wińska” în folosul comunităţii bucovinene 

Skowronek Anna Polacy w Besarabii na podstawie dokumentów 

Besarabskiego Dworiań-skiego Zgromadzenia 

Deputackiego
382

 

Polonezii din Basarabia pe baza documentelor 

Adunării Deputaților No-bilimii din Basarabia 

Slutu-Grama Claudia Ediţii poloneze în sectorul carte rară şi veche al 

Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei
383

 

Polskie wydania w dziale ksiąg rzadkich i staro-

druków Centralnej Biblioteki Naukowej Mołdaw-

skiej Akademii Nauk 

Smoliński Aleksander Marsz z Rumunii do Polski oddziałów jazdy  

utworzonych w ramach 4 Dywizji Strzelców Pol-

skich oraz ich włączenie do struktur Wojska Pol-

skiego – 1919 rok
384

 

 

Król Rumunii Karol II jako szef 57 Pułku Piechoty 

Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej
385

 

 

 

Chocim – miejsce na styku historii trzech naro-

dów
386

 

 

Niedoszłe próby zamachu na rumuńską parę kró-

lewską podczas jej wizyty w Polsce w czerwcu 

1923 r.
387

 

Marşul din România în Polonia al detaşamentelor 

de cavalerie formate în cadrul Diviziei a 4-a a 

Puşcaşilor Polonezi şi încorporarea lor în structuri-

le Armatei Polone – 1919 

 

Regele României Carol al II-lea ca şef  al Regi-

mentului 57 Infanterie al Armatei Polone  a celei 

de a II-a Republici 

 

Hotin – loc al contactului istoriei a trei popoare 

 

 

Încercări eşuate de atentat asupra perechii regale 

române în timpul vizitei în Polonia în iunie 1923 

                                                      
381 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2002 
382 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
383 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
384 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
385 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
386 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
387 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 



Sobieski-Cămârzan Georghe Relacje mołdawsko-polskie w okresie średniowie-

cza
388

 

Relaţii moldo-polone în Evul Mediu 

Sokołowska Justyna Węgierski Okręg Autonomiczny (1952-1968) w 

świetle dokumentów polskiej misji dyplomatycz-

nej w Bukareszcie
389

 

Regiunea Autonomă Maghiară (1952-1968) în 

lumina documentelor misiunii diplomatice polone 

în Bucureşti 

Spruch Krzysztof Ewakuacja Wojska Polskiego przez granicę ru-

muńską we wrześniu 1939 roku
390

 

 

Internowanie marszałka Śmigłego-Rydza w Ru-

munii
391

 

 

Tak zwana II-ga Armia „Karpaty” na Przedmościu 

Rumuńskim
392

 

 

Polskie mienie wojskowe przejęte przez Rumunię 

we wrześniu 1939 r.
393

 

Evacuarea Armatei Polone peste graniţa română în 

septembrie 1939 

 

Internarea mareșalului Śmigły-Rydz în România 

 

 

Aşa-numita Armată „Carpaţi” la Capul de Pod 

român 

 

Materialele de război poloneze rechiziţionate de 

România în septembrie 1939 

Stanciu Ion 

Oncescu Iulian  

Franţa şi polonezii în epoca afirmării naţionale a 

românilor pe scena europeană (1848-1866)
394

 

Francja i Polacy w okresie narodowego umacnia-

nia się Rumunów na scenie europejskiej (1848-

1866) 

Stempel-Gancarczyk Karina Wybrane problemy w nauczaniu języka polskiego 

jako obcego w środowisku rumuńskojęzycznym. 

System wokaliczny
395

 

Probleme logopedice selectate în învăţarea limbii 

polone  ca limbă străină în mediul vorbitorilor de 

limbă română. Sistemul vocalic 

                                                      
388 Referat wygłoszony w roku 2000,  nie opublikowany 
389 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2013 
390 Referat wygłoszony w roku 2009, nieopublikowany 
391 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
392 Referat wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 
393 Referat wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany 
394 Referat wygłoszony podczas sympozjum w roku 2008, nieopublikowany 
395 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 



Strutyński Władysław  

 

 

 

 

 

Tatarczuk Tetiana 

Polska społeczność na Bukowinie północnej. Hi-

storia i dzień dzisiejszy
396

 

 

Dom Polski w Czerniowcach – historia i dzień 

dzisiejszy
397

 

 

Działalność towarzystw kulturalnych – polskiego i 

rumuńskiego – z Bukowiny Północnej w warun-

kach europejskich procesów integracyjnych: pod-

stawowe kierunki i możliwe perspektywy
398

 

Comunitatea poloneză din Bucovina de nord. Tre-

cut şi prezent 

 

Casa Polonă din Cernăuţi – trecut şi prezent 

 

 

Societăţile culturale polone şi române din Bucovi-

na de Nord: direcţiile de bază ale activităţii şi po-

sibile perspective 

Strykier Magdalena  „Ulubieniec Cezara i bożyszcze Polek”– przyczy-

nek do biografii adiutanta Józefa Piłsudskiego i 

attaché wojskowego w Rumunii, generała dywizji 

Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
399

 

„Favoritul Împăratului şi idolul polonezelor” – 

contribuţie la biografia aghiotantului lui Józef 

Piłsudski şi ataşatului militar în omânia generalul 

de divizie Bolesław Wieniawa-Długoszowski 

Suchomłynow Lech Aleksy  Mechanizmy bukowińskiego fenomenu kulturo-

wego: historia i współczesność
400

 

Mecanismele fenomenului cultural bucovinean: 

istorie şi contemporaneitate 

Suwara Magdalena 

Sokół Matylda  

Bukowińska Pascha. Prawosławne obrzędy i zwy-

czaje w Gura Humorului na Bukowinie w Rumu-

nii
401

 

Paştele bucovinean. Ritualuri şi obiceiuri ortodoxe 

în Gura Humorului din Bucovina în România 

Szczechowicz Hanna Działalność dyplomatyczna Michała Sokolnickie-

go w Jassach w 1918 roku
402

 

 

Pobyt naczelnych władz państwowych RP w Ru-

Activitatea diplomatică a lui Michał Sokolnicki la 

Iaşi în anul 1918 

 

Şederea principalelor autorităţi ale R.P. în 

                                                      
396 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
397 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2003 
398 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
399 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
400 Obecny na sympozjum z innym tekstem: Ukraina Wschodnia jako tygiel kultury – odrodzenie czy tworzenie polskości / Ucraina Răsăriteană ca şi curent 

cultural – renaştere sau făurire a spiritual naţional 
401 Autorki nieobecne na sympozjum, referat opublikowany w roku 2006 
402 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 



munii we wrześniu 1939 roku w świetle historio-

grafii polskiej
403

 

 

Wydarzenia w Rumunii w roku 1989. Oceny i 

refleksje polskiej prasy
 404

 

 

Wejście Rumunii do Unii Europejskiej. Refleksje 

polskiej opinii publicznej
405

 

 

Podstawy polsko-rumuńskich relacji handlowych 

w myśl konwencji z 1921 r.
406

 

România, în septembrie 1939, în lumina istorio-

grafiei polone 

 

Evenimentele din România anului 1989. Aprecieri 

şi reflectări în presa poloneza 

 

Intrarea României în Uniunea Europeană. Reflec-

tare în opinia publică poloneza 

 

Bazele relaţiilor comerciale polono-române  

în spiritul convenţiei din anul 1921. 

Szlęk Ewelina Sânzienele
407

 Sânzienele 

Szmoniewski Bartłomiej Szymon Kilka słów o polskiej szkole w Ploieşti i Craiovej 

w latach 1939-1945
408

 

Câteva consideraţii despre şcoala polonă din 

Ploieşti şi Craiova în anii 1939-1945 

Szwed Wojciech Żołnierze polscy internowani w Rumunii w świe-

tle dokumentów Centralnego Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowicach-Opolu
409

 

 

Współpraca polsko-rumuńska w dziedzinie trans-

portu kolejowego. Rumuńska lokomotywa spali-

nowa 060DA na polskich torach
410

 

 

Kapitan Józef Władysław Kobylański – portret 

Soldaţii polonezi internaţi în România în lumina 

documentelor Muzeului Central al Prizonierilor de 

Război din Łambinowice-Opole 

 

Colaborarea polono-română în domeniul transpor-

tului feroviar. Locomotiva românească Diesel 

060DA pe liniile ferate poloneze 

 

Căpitanul Józef Władysław Kobylański – portretul 

                                                      
403 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
404 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
405 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
406 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
407 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
408 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
409 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
410 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 



żołnierza, dokumentalisty i miłośnika sztuki ło-

wieckiej
411

 

soldatului, documen-taristului şi iubitorului de artă 

cinegetică 

Szymeczek  Józef Luteranie w Galicji i na Bukowinie wobec rozpa-

du Austro-Węgier
412

 

Luteranii în Galiţia şi Bucovina în faţa destrămării 

Austro-Ungariei 

Ślęp Elżbieta Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Czer-

niowcach w latach 1884-1945
413

 

Surorile Franciscane ale Familiei Mariei din 

Cernăuţi în anii 1884-1945 

Śmidoda Tomasz Identyfikacja narodowa ludności pochodzenia 

polskiego na rumuńskiej Bukowinie
414

 

Identitatea naţională a populaţiei de origine polo-

neză din Bucovina românească 

Taşcă Mihai  Polonezi în primul parlament al Basarabiei – 

Sfatul Ţării (1917-1918)
415

 

Polacy w pierwszym parlamencie Besarabii – Ra-

dzie Kraju (1917-1918) 

Tomaszewski Patryk Polska akademicka korporacja „Lechia” w Czer-

niowcach 1910-1940
416

 

 

Opinie o Corneliu Zelea Codreanu i jego Legionie 

Archanioła Michała w polskiej prasie prawicowej 

w latach 30. XX w.
417

 

Corporaţia academică poloneză „Lechia” din 

Cernăuţi 1910-1940 

 

Opinii despre Corneliu Zelea Codreanu şi Legiu-

nea Arhanghelul Mihail în presa poloneză de 

dreapta din anii '30 ai sec. XX 

Tomaszkiewicz Małgorzata Niemcy w Banacie na tle innych skupisk niemiec-

kich w Rumunii
418

 

Nemţii din Banat pe fondul altor comunităţi 

germane din România 

Tomczak Anna „Bukowińskie Spotkania” miejscem prezentacji 

kultury i integracji bukowińskiej
419

 

„Întâlniri Bucovinene” – loc al prezentării culturii 

şi integrării bucovinene 

                                                      
411 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 
412 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
413 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
414 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2006 
415 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2008 
416 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
417 Referat wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 
418 Referat wygłoszony podczas sympozjum w roku 2008, nieopublikowany 
419 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 



 

„My są wszyscy z Bukowiny”. Wybrane aspekty 

wielokulturowości pogranicza ukraińsko-

rumuńskiego
420

 

 

„Suntem cu toţii din Bucovina”. Aspecte selectate 

din multiculturalitatea zonei de frontieră ucrainea-

no-române 

Trotzki Tomasz Działalność Studenckiego Naukowego Koła Ru-

munistów
421

 

Activitatea Cercului Ştiinţific studenţilor filologiei 

române 

Ţurcanu Viorica 

 

Ţurcanu Corneliu 

Etnia roma in Republica Moldova
422

 

 

Polonezi din comuna Pompa, raionul Făleşti în 

Republica Moldova
423

 

Mniejszość romska w Republice Mołdowie 

 

Polacy z gminy Pompa w rajonie Făleşti w 

Republice Mołdowie 

Ungureanu Constantin Învăţământul primar în limba polonă din Bucovina 

(sec. XIX-începutul sec. XX)
424

 

 

Polonezii din Bucovina în perioada stăpânirii 

austriece
425

 

Szkolnictwo podstawowe w języku polskim na 

Bukowinie (XIX-początek XX w.) 

 

Polacy na Bukowinie w okresie rządów austriac-

kich 

Velea Stan Mihai Eminescu în limba polonă
426

 

 

Relaţii literare româno-polone
427

 

 

Wisława Szymborska – pe aripile poeziei
428

 

 

Diaspora polonă – ipostaze ale crizei de identita-

Mihai Eminescu w języku polskim 

 

Relacje literackie rumuńsko-polskie 

 

Wisława Szymborska – na skrzydłach poezji 

 

Diaspora polska – oblicza kryzysu tożsamości 

                                                      
420 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
421 Autor obecny na sympozjum, tekstu nie prezentował, referat opublikowany w 2003 r. 
422 Referat wygłoszony podczas sympozjum w roku 2008, nieopublikowany 
423 Referat wygłoszony podczas sympozjum w roku 2008, nieopublikowany 
424 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
425 Referat wygłoszony w roku 2007, opublikowany w roku 2008 
426 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
427 Referat wygłoszony w roku 2000, opublikowany w roku 2001 
428 Referat wygłoszony w roku 2001, opublikowany w roku 2002 



te
429

 

 

Poezia românească în Polonia
430

 

 

Seară de literatură polonă la „Cărtureşti”
431

 

 

Bruno Schulz – precursor al modernismului con-

temporan
432

 

 

 

Poezja rumuńska w Polsce 

 

Wieczór literatury polskiej w „Cărtureşti” 

 

Bruno Schulz – prekursor współczesnego moder-

nizmu 

                                                      
429 Referat wygłoszony w roku 2002, opublikowany w roku 2003 
430 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
431 Referat wygłoszony w roku 2004, opublikowany w roku 2005 
432 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 



Walczak Henryk Stanowisko polskich ugrupowań politycznych 

wobec czechosłowackiej i rumuńskiej koncepcji 

Małej Ententy w roku 1920
433

 

 

Stanowisko Rumunii wobec Polski w świetle refe-

ratów informacyjnych naczelnych władz wojsko-

wych RP (1920-1921)
434

 

 

Sprawa sojuszu polsko-rumuńskiego w latach 

1919-1921 w świetle raportów i depesz posła RP 

w Bukareszcie Aleksandra Skrzyńskiego
435

 

 

Polska i Rumunia a Protokół Moskiewski (9 lute-

go 1929)
436

 

 

Sprawa ustanowienia oficjalnych stosunków dy-

plomatycznych między Polską a Rumunią w latach 

1918-1919
437

 

Poziţia grupărilor politice poloneze faţă de con-

cepţia Cehoslovaciei şi României privitoare la 

Mica Antantă, în 1920 

 

Poziţia României faţă de Polonia în lumina 

referatelor informative ale autorităţilor militare 

poloneze (1920-1921) 

 

Problema alianţei polono-române în anii 1919-

1921, în lumina rapoartelor şi depeşelor delegatu-

lui R.P. la Bucureşti Aleksander Skrzyński 

 

Polonia şi România şi Protocolul de la Moscova (9 

februarie 1929) 

 

Problema stabilirii de relaţii diplomatice oficiale 

între Polonia şi România în anii 1918-1919 

Wasiucionek Michał Zobowiązania finansowe Mołdawii wobec Rze-

czypospolitej Obojga Narodów w latach 1600-

1611
438

 

Obligaţiile băneşti ale Moldovei faţă de Republica 

celor Două Popoare în anii 1600-1611 

Wąsowicz Jarosław SDB, ks. Rumuni powstańcie!” Przemiany polityczne w 

Rumunii na przełomie 1989-1990 roku w świetle  

prasy solidarnościowej i drugiego obiegu
439

 

„Românii ridicaţi vă!” Schimbările politice din 

România  

în anii 1989-1990 în presa  

„Solidarităţii” şi cea ilegală 

                                                      
433 Referat wygłoszony w roku 2003, opublikowany w roku 2004 
434 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w roku 2005. 
435 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
436 Autor nieobecny, referat opublikowany w roku 2007 
437 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
438 Referat wygłoszony w roku 2010, opublikowany w roku 2011 
439 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 



Willaume Małgorzata Stosunki polsko-rumuńskie w latach 1919-1939 

(szkic)
440

 

Relaţiile polono-române în anii 1919-1939 (schiţă) 

Wiśniewski Jan Polsko-rumuńska współpraca polityczno-

wojskowa na Syberii 1918-1920
441

 

Colaborarea politico-militară polono-română în 

Siberia 1918-1920 

Wojciech Jankowski Kwestia bukowińska w trakcie pierwszej wojny 

światowej i na jesieni roku 1918
442

 

 

Znaczenie języka i kościoła w konstruowaniu toż-

samości narodowej Rumunów z Okręgu Czernio-

wieckiego (Ukraina)
443

 

 

Chachły, Ukraineany, Ruski, Zadunajci. Lokalne 

znaczenia i kategoryzacje Ukraińców w Delcie 

Dunaju
444

 

 

Pamięć historyczna Ukraińców (Chachłów) we 

wsi Letea w Delcie Dunaju
445

 

Chestiunea bucovineană în timpul I război 

mondial şi în toamna anului 1918 

 

Importanţa limbii şi bisericii în formarea identităţii 

naţionale a românilor din Regiunea Cernăuţi 

(Ucraina) 

 

Haholi, ucraineni, ruşi, zadunaici, însemnătatea 

locală şi categorisirea ucrainenilor din Delta 

Dunării 

 

Memoria istorică a ucrainenilor (haholilor) în satul 

Letea din Delta Dunării 

                                                      
440 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
441 Referat wygłoszony w roku 2008, opublikowany w roku 2009 
442 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
443

 Obecny na sympozjum z innym tematem: Kilka spostrzeżeń dotyczących świadomości narodowej Ukraińców z Bukowiny Południowej / Câteva observaţii 

privitoare la conştiinţa naţională a ucrainenilor din Bucovina de Sud 
444 Na sympozjum prezentował inny temat: Problemy identyfikacji narodowej mieszkańców wsi Caraorman w Delcie Dunaju / Problema identităţii naţionale a 

locuitorilor satului Caraorman din Delta Dunării 
445 445 Referat wygłoszony w roku 2009, nieopublikowany 



Zabolotnaia Lilia Unele consideraţii asupra testamentului Mariei 

Cneajna, fiica lui Ştefan cel Mare
446

 

 

Populaţia catolică în oraşele din Moldova (secolele 

XVI-XVII)
447

 

 

Unele fragmente din viaţa privată a Movilencelor 

Maria şi Anna
448

 

 

Movilencele şi descendenţii. Pagini necunoscute. 

Unele contibuţii la genealogia descendenţilor lui 

Ieremia Movilă
449

 

 

Nunta principelui Janusz Radziwiłł cu Maria Lupu  

în viziunea ontemporanilo
450

 

 

Călători străini despre populația catolică din orașe-

le-raiale în secolul al XVII-lea
451

 

Rozważania na temat testamentu Marii, córki Ste-

fana Wielkiego 

 

Katolicy w miastach mołdawskich (XVI-XVII) 

 

Dane o rozwodach Polaków w Republice Mołdo-

wie (2001-2005) 

 

Mohylanki i potomkowie. Nieznane karty. Przy-

czynek do uzupełnienia genealogii potomków 

Jeremiego Mohyły 

 

 

Ślub księcia Janusza Radziwiłła z Marią Lupu 

widziany oczami im współczesnych 

 

Zagraniczni podróżnicy o katolickich mieszkań-

cach  

miast – raji tureckich w XVII wieku 

Zajas Krzysztof Pograniczna tożsamość niemożliwa
452

 Identitatea de la zona de frontieră imposibilă 

Zdaniuk Bartłomiej Wyzwania dla stosunków polsko-rumuńskich w 

perspektywie integracji europejskiej
453

 

 

Czynniki gwarantujące trwałość systemu politycz-

Provocări pentru relaţiile polono-române în per-

spectiva integrării europene 

 

Factori care garantează stabilitatea sistemului poli-

                                                      
446 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
447 Referat wygłoszony w roku 2006, opublikowany w roku 2007 
448 Autorka nieobecna na sympozjum w roku 2007, referat opublikowany w roku 2008 
449 Autorka nieobecna na sympozjum, referat opublikowany w roku 2009 
450 Referat wygłoszony w roku 2009, opublikowany w roku 2010 
451 Nieprezentowany, autorka nie dojechała, opublikowany w roku 2013 
452 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
453 Referat wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 



nego Polski, Rumunii i Republiki Mołdawii. 

Aspekt porównawczy
454

 

tic al Poloniei, României şi Republicii Moldova. 

Aspect comparative. 

Zielińska Anna Język polski na Bukowinie w kontekście badań 

nad polszczyzną kresową
455

 

Limba polonă în Bucovina în contextul cercetări-

lor limbii polone din zonele de frontieră 

Zielonka Alfons, ks. Obraz, grota, kult maryjny w Kaczyce
456

 Icoană, groată, cultul marian în Cacica 

Ziółkowski Andrzej CM, ks. Pastoralne implikacje prac o Bukowinie
457

 

 

 

Ocena teologiczna przesądów związanych z ob-

rzędami pogrzebowymi w Starej Hucie
458

 

Implicaţii pastoreale ale lucrărilor despre Bucovi-

na 

 

Evaluarea teologică a superstiţiilor legate de ritua-

lurile de înmormântare în Stara Huta 

Zwoliński Andrzej Nauka patriotyzmu na obczyźnie w przemówie-

niach Jana Pawła II w Rumunii
459

 

Învăţarea patriotismului în străinătate în discursu-

rile lui Ioan Paul al II-lea în România 

 

                                                      
454 Referat wygłoszony w roku 2012, opublikowany w roku 2013 
455 Referat wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany  
456 Referat wygłoszony w roku 2004, nieopublikowany 
457 Autor nieobecny na sympozjum, referat opublikowany w 2005. 
458 Referat wygłoszony w roku 2005, opublikowany w roku 2006 
459 Referat wygłoszony w roku 2011, opublikowany w roku 2012 


