
Polsko-rumuńskie sympozjum naukowe w Suczawie | Simpozionul științific polono-român din Suceava 

Zestawienie autorów i tematów z lat 1999-2018 | Lista cu autori și referate din perioadă 1999-2018 

 

Autor | Autor 

 

Temat | Tema Uwagi | Mențiuni 

Agrigoroaiei Ion Situaţia României în preajma şi în timpul celui de al II-lea 

Război Mondial | Sytuacja międzynarodowa w Rumunii 

przed wybuchem i podczas drugiej wojny światowej 

Wygłoszony w roku 1999, opublikowany w 2000 

Alexandrescu Ion Raporturi româno-polone în anii 1939-1948 | Relacje ru-

muńsko-polskie w latach 1939-1948 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

Andronic Mugur A fost localitatea Cacica o creaţie a coloniştilor polonezi? 
| Czy miejscowość Kaczyka założona została przez pol-
skich osadników? 

Wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 

Andrysiak Ewa Bibiloteki polskie w Rumunii w świetle pracy Edwarda 
Chwalewika „Zbiory polskie” | Biblioteci poloneze în 
România în lumina lucrării lui Edward Chwalewik 
„Zbiory polskie” 
 
Książka, biblioteka i prasa w Rumunii w świetle polskiej 
bibliografii lat 1990-2013 | Cartea, biblioteca şi presa în 
România în lumina bibliografiei poloneze a anilor 1990-
2013 
 
Kalendarze dla Polaków w Rumunii, w świetle źródeł bi-
bliograficznych | Calendarele pentru polonezii din Româ-
nia în lumina surselor bibliografice 
 
Teatr polski w Czerniowcach w II połowie XIX wieku. 
Zarys problematyki | Teatrul polonez la Cernăuți în cea 
de a II-a jumătate a secolului XIX. Trecere în revistă          
a problematicii 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

Andrysiak Ewa 

Walczak Krzysztof 

Tematyka rumuńska na łamach „Sylwana” w latach 
1918-1939 | Tematica românească în coloanele revistei 
„Sylwan” în anii 1918-1939 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 



Anghel Florin Imagini în oglindă. Câteva considerări despre Polonia în 

istoriografia românească după 1989 | W lustrzanym odbi-

ciu. Polska w historiografii rumuńskiej po 1989 roku 

 

Polonezii din Dobrogea în secolul XIX | Polacy w Dobru-

dży w XIX wieku 

 

Ieşirea din infern. Refugiaţii poloni şi misiunile diploma-

tice chiliene din România 1940-1943 | Wyjście z piekła. 

Uchodźcy polscy i chilijskie misje dyplomatyczne w Ru-

munii 1940-1943 

 

Nic o nas bez nas. Despre români, poloni şi evrei în Pocu-

ţia şi nordul Bucovinei în primele luni de pace (1919) | 

Nic o nas bez nas. O Rumunach, Polakach i Żydach na 

Pokuciu i Północnej Bukowinie w pierwszych miesiącach 

pokoju (1919) 

 

Alienare identitară în teritorii de colonizare. Comunităţi 

polone în Dobrogea în prima jumătate a secolului al        

XX-lea | Wyobcowanie tożsamościowe na terenach kolo-

nizacyjnych. Wspólnoty polskie w Dobrudży w pierwszej 

połowie XX w. 

 
„Blestămul conducătorilor de samă”. Portrete ale mareşa-
lului Józef Piłsudski în opera lui Nicolae Iorga | „Prze-
kleństwo wielkich wodzów”. Portrety marszałka Józefa 
Piłsudskiego w pracach Nicolae Iorga 
 
Proiecte de organizare a noii Europe: Stabilirea relaţiilor 
diplomatice şi a frontierei dintre România şi Polonia 
(1918-1919) | Plany organizacji nowej Europy: ustano-
wienie stosunków dyplomatycznych i granic pomiędzy 
Rumunią i Polską (1918-1919)  

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

Atamanova Kateryna 

 

Wywiad antropologiczny w perspektywie literaturoznaw-

czej | Interviu antropologic din perspectiva științei litera-

turii 

Niewygłoszony, opublikowany w w roku 2017 

 

Banachowicz Joanna Małgorzata 

 

Krajobraz, który mnie wymyślił. Bukowina widziana 

oczyma Rose Ausländer | Peisajul care m-a inventat. Bu-

covina văzută cu ochii Rosei Ausländer 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

 



Barszczewska Agnieszka (Barszewska-

Mikulska) 

Mołdawscy Csángó w Rumunii, 1918-1939 | Ceangăii din 

Moldova în România, 1918-1939 

 

Polonica rumuńskie i mołdawskie w Bibliotece Narodo-

wej w Warszawie | Publicații în limba polonă sau a auto-

rilor polonezi din România și Republica Moldova aflate în 

colecția Bibliotecii Naționale din Varșovia 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, nieopublikowany 

Bednarczuk Alicja 

Bednarczuk Leszek 

Z językowej przeszłości Bukowiny | Din trecutul lingvis-

tic al Bucovinei 

Wygłoszony w roku 2013, nieopublikowany 

Biedrzycki Miłosz Emil Biedrzycki – orędownik kulturalnego i gospodarcze-

go zbliżenia między Polską i Rumunią | Emil Biedrzycki 

– mijlocitor al apropierii culturale şi economice între Po-

lonia şi România 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

Biegański Zdzisław Filmy rumuńskie na ekranach kin w Polsce po 1945 roku | 

Filme româneşti pe ecranele cinematografelor din Polonia 

după 1945 

 

Recepcja kina rumuńskiego w polskiej prasie filmowej 

(1945-1989) | Receptarea filmului românesc în presa de 

film poloneză (1945-1989) 

Wygłoszony w roku 2009, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

Blaj Pavel Colonii româneşti în ţinutul Sanok în sec. XIV- XV | 

Rumuńskie osadnictwo w okolicach Sanoka w XIV-XV 

ww. 

 

Mariaje româno-polone în evul de mijloc (sec. XIV-XVII) 

| Małżeństwa rumuńsko-polskie w wiekach średnich 

(XIV-XVII) 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2003 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

Brenk Mikołaj Obraz Rumunii z lat 1947-1989 w świetle polskich wy-

dawnictw turystycznych tego okresu | Imaginea României 

din ani 1947-1989 în lumina publicațiilor turistice polone-

ze din acea perioadă 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

Calcan Gheorghe Prezența polonezilor la cel de al treilea Congres Interna-

țional de Petrol de la București din anul 1907 | Obecność 

Polaków na trzecim Międzynarodowym Kongresie Nafto-

wym w Bukareszcie w 1907 roku 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 



Chelcu Marius Dinspre Moscova, prin Polonia către Istanbul: Moldova 

zonă de tranzit a comerţului internaţional în secolul al 

XVII-lea | Z Moskwy przez Polskę do Stambułu – Mołda-

wia obszarem tranzytowym dla międzynarodowego han-

dlu w XVII wieku 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2018 

Ciachir Nicoleta Interferențe cultural-revoluționare româno-polone din            

a doua jum. a sec. al XIX-lea | Interferencje kulturalne           

i rewolucyjne rumuńsko-polskie w II poł. XIX w. 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

pt.: Interferențe cultural-revoluționare româno-po-

lone în perioada 1830-1864 | Rumuńsko-polskie 

interferencje kulturalne i rewolucyjne w latach 

1830-1864 (współautor: Sorin Marcel Colesniuc) 

Colesniuc Sorin Marcel Aspecte ale activității emigrației poloneze în Principatele 

Române (1831-1848) | Aspekty działalności polskiej emi-

gracji w Księstwach Rumuńskich (1831-1848) 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

Curic Lia Ritual şi simbolistică în arta populară bucovineană | Ry-

tuał i symbolizm w bukowińskiej sztuce ludowej 

 

Ciprian Gołębiowski-Porumbescu, produs tipic al inter-

culturallităţii bucovinene | Ciprian  Gołębiowski-Porum-

bescu jako typowy przykład bukowińskiej wielokulturo-

wości 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 

Błesznowski Bartłomiej 

Nowak Marta 

 

 

Kościół warowny jako centrum przestrzeni społeczno-

kulturowej w dawnych wspólnotach Sasów siedmiogrodz-

kich | Biserica fortificată ca centru al spaţiului socio-

cultural în vechi comunităţi săseşti din Transilvania 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

Bobeică Sorin 
 
 
 
 

Aspecte privind relaţiile comerciale ale Poloniei cu Ţările 

Române, în special cu Moldova, în secolul al XVII-lea | 

Aspekty dotyczące stosunków handlowych między Polską 

a Księstwami Rumuńskimi, w szczególności Mołdawią            

w XVII w. 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

Bobicescu Antim Cristian Câteva observații pe marginea unor izvoare inedited cu 

privire la relațiile dintre Polonia și Moldova sub Movi-

lești | Kilka uwag na marginesie niepublikowanych źró-

deł dotyczących relacji między Polską i Mołdawią za pa-

nowania Mohyłów 

 

Observaţii referitoare la imaginea Moldovei şi a moldo-

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

XVII | Uwagi na temat wizerunku Mołdawii i Mołda- 

wian w Rzeczypospolitej w II połowie XVI w. i I połowie 

XVII w. 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 

 

 

 

 



Drepturile dinastice ale lui Ieremia Movilă. Mărturia unor 

izvoare nediscutate până acum | Prawa dynastyczne Jere-

miego Mohyły. Świadectwo nieznanych dotąd źródeł 

 
 
Vorbe și fapte: „binefaceri”, „favoruri” și „servicii” în ra-
porturile polono-moldovenești în timpul Movileștilor | 
Słowa i czyny: „dobrodziejstwa”, „łaski” i służby” w sto-
sunkach polsko-mołdawskich w okresie panowania Mo-
hyłów 
 
Observaţii preliminare privind tirania în raporturile polo-
no-moldoveneşti în perioda familiei Movilă | Wstępne 
uwagi na temat tyranii w relacjach polsko-mołdawskich 
w okresie panowania rodu Mohyłów 
 
Daruri şi solidarităţi în raporturile polono-lituaniano-mol-
dovenești în perioada lui Ieremia Movilă. Considerații 
preliminare | Kultura darów i wzajemności w relacjach 
polsko-litewsko-mołdawskich za czasów panowania Mo-
hyłów. Uwagi wstępne 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowanyw 2012 
pt.: Din nou despre origi-nea lui Ieremia Movilă. 
Partea I | Ponownie na te-mat pochodzenia 
Jeremiego Mohyły. Część I 
 

Wygłoszony w roku 2013, nieopublikowany 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowanyw 2015 

pt.: Câteva observaţii despre tiran şi tiranie la cum-

păna secolelor XVI şi XVII | Kilka uwag na temat 

tyrana i tyranii na przełomie XVI i XVII w. 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

Bodnariuc Ioan Consideraţii de istoriografie legate de relaţii moldo-polo-
ne în epoca medievală | Zagadnienia historiograficzne 
dotyczące relacji mołdawsko-polskich w średniowieczu 

Wygłoszony w roku 2000, nieopublikowany 

Boniecki Dominik Stosunek Polonii gminy Kaczyka do lokalnych urzędów          

i urzędników | Atitudinea comunităţii poloneze din comu-

na Cacica faţă de administraţia locală şi funcţionari 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

Bonusiak Grzegorz Polsko-rumuńskie stosunki gospodarcze po roku 1989 | 

Relaţiile economice ale Poloniei şi României după anul 

1989 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

Bortă Loredana 

Bădăluţă Carmen 

Emil Biedrzycki. Medalion | Emil Biedrzycki. Portret Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 



Bruja Radu Florian Polonezii din România în Frontul Renaşterii Naţionale | 

Polacy z Rumunii we Froncie Odrodzenia Narodowego 

 

Refugiaţii polonezi în judeţul Iaşi | Polscy uchodźcy          

w województwie Jassy 

 

Despre polonezi, Polonia şi... Mişcarea Legionară. O cro-

nică a raporturilor româno-polone | O Polakach, Polsce i... 

Ruchu Legionowym. Zapis relacji rumuńsko-polskich 

 

Situaţia polonezilor din teritoriul ocupat de sovietici 

(1939-1940) | Sytuacja Polaków z terytoriów okupowa-

nych przez Sowietów (1939-1940) 

 

Un polonez în Partidul Comunist din România – Alexandr 

Danieluk Ştefanski | Alexander Danieluk Stefański – Po-

lak w Komunistycznej Partii Rumunii 

 

„Proti Pol’sku” – campania militară slovacă împotriva Po-

loniei din septembrie 1939 | „Proti Pol’sku” – słowacka 

kampania przeciw Polsce we wrześniu 1939 r. 

 

O analiză militară a campaniei Germaniei împotriva Po-

loniei din septembrie 1939 | Analiza wojskowa kampanii 

niemieckiej przeciwko Polsce we wrześniu 1939 r. 

 

Organizaţii poloneze în România şi lupta pentru supre-

maţie (1944-1946) | Polskie organizacje w Rumunii i wal-

ka o dominację (1944-1946) 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w 2010 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

Bruja Radu Florian 

Radu Danu 

Repere ale activităţii diplomatice a lui Lucian Blaga la 

Varşovia (1 noiembrie 1926-30 octombrie 1927) | Działal-

ność dyplomatyczna Luciana Blagi w Warszawie (1 listo-

pada 1926-30 października 1927 roku) 

Niewygłoszony, opublikowany w 2016 

 

 

 

 

 



Bujak Jan Czasopiśmiennictwo Polaków bukowińskich wobec 

napaści niemiecko-radzieckiej na Polskę we wrześniu 

1939 r. | Publicaţii ale polonezilor bucovineni şi invazia 

germano-sovietică în Polonia din septembrie 1939 

 

Ksiądz infułat Wojciech Grabowski – superior Księży 

Misjonarzy, proboszcz w Kaczyce i Czerniowcach i wika-

riusz generalny Bukowiny | Preotul infulat Wojciech Gra-

bowski – superior al Preoţilor Misionari, paroh în Cacica 

şi Cernăuţi şi vicar general al Bucovinei 

 

Działacz polonijny z Baniłowa senatorem rumuńskim | 

Un polonez din Banila pe Siret, senator roman 

 

Bukowińczycy na miarę czasów – na przykładzie            

ks. Franciszka Krajewskiego | Bucovineni pe măsura tim-

purilor – figura pr. Franciszek Krajewski 

 

Ksiądz Józef Janiszewski | Preotul Józef Janiszewski 

 

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

rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego pw. Wniebo-

wzięcia NMP | Cacica – colinie şi sacredoţiu (1785-2004). 

La o sută de ani de la sfinţirea bisericii parohiale cu hra-

mul Adormirea Maicii Domnului 

 

W Czerniowcach w Rumunii kreślono wizję, kładziono 

podwaliny „nowej Polski” już jesienią roku 1939 | În Cer-

năuţi în România s-a conturat viziunea, s-au pus bazele 

„noii Polonii” deja în toamna anului 1939 

 

Pierwszy teatr polski i pierwsze czasopismo polskie            

w Czerniowcach | Primul teatru polonez şi prima publica-

ţie poloneză din Cernăuţi 

 

 

Migracje bukowińskich Polaków w latach 1939-1950 | 

Migraţiile polonezilor bucovineni în anii 1939-1950 

 

 

Wygłoszony w roku 1999, opublikowany w 2000 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2001, opublikowany w 2002 

 

 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

Wygłoszony w roku 2004, nieopublikowany w to-

mie (znalazł się w oddzielnej publikacji, poświę-

conej 100-leciu konsakracji kościoła w Kaczyce) 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, złożony do druku i opu-

blikowany w 2007 pt.: Zaczyny dziennikarstwa 

polskiego na Bukowinie (1864-1888) | Începuturi-

le presei polone în Bucovina (1864-1888) 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 



Niecodzienny dziennik Bukowińczyków | Un ziar „nu de 

fiecare zi” al polonezilor din Bucovina 

 

Polacy w 600-leciu Czerniowiec | Polonezii la cei şase 

sute de ani ai Cernăuţiului 

 

Klemens Kościesza Kołakowski – poeta i dziennikarz – 

odkrywca, budziciel i krzepiciel polskości na Bukowinie | 

Klemens Kościesza Kołakowski – poet și ziarist – desco-

peritor, inspirator şi animator al spiritului polonez în Bu-

covina 

 

Bukowina – rzymskokatolickie obiekty sakralne | Bucovi-

na – obiective sacrale romano-catolice 

 

Rola Towarzystwa Szkoły Ludowej w odrodzeniu i utr-

waleniu polskości bukowińskich Polaków | Rolul Societă-

ţii Şcolii Populare în renaşterea şi întărirea spiritului polo-

nez la polonezii bucovineni 

 

Polskie organizacje studenckie w Czerniowcach przed             

I wojną światową | Organizaţiile studenţeşti poloneze în 

Cernăuţi înainte de primul război mondial 

 

Polszczyzna Bukowińczyków | Limba polonă a bucovine-

nilor 

 

Bukowińczycy w Legionach Polskich 1914-1918 | Buco-

vinenii în Legiunile Poloneze 1914-1918 

 

Bukowińczycy oraz ich „Gazeta Polska” a Henryk Sien-

kiewicz (w setną rocznicę zgonu wielkiego Polaka) | Bu-

covinenii și Henryk Sienkiewicz în paginile ziarului „Ga-

zeta Polska” (în centenarul morții marelui polonez) 

 

Franciszek Dębno Krzyżanowski – farmaceuta, właściciel 

apteki i członek polskich organizacji w Czerniowcach | 

Franciszek Dębno Krzyżanowski – farmacist, proprietar 

de farmacie și membru al organizațiilor poloneze din Cer-

năuți 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2017 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2018 

 



Burakowski Adam Społeczność polska w Rumunii w okresie komunizmu           

– zaproszenie do badań | Comunitatea poloneză din Ro-

mânia în anii comu-nismului – invitaţie la cercetare 

 

Radu Vasile – próba podsumowania życiorysu polityczne-

go | Radu Vasile – încercare de bilanţ a biografiei politice 

 

Administracja lokalna w Rumunii | Administraţia locală 

în România 

 

Europeizacja partii politycznych w Republice Mołdawii – 

ze skrajności w skrajność | Europenizarea partidelor poli-

tice în Republica Moldova – de la o extremă la alta 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w 2015 

 

Căruntu Mihai-Aurelian Bucovina şi drama refugiaţilor polonezi în toamna anului 

1939 | Bukowina – dramat polskich uchodźców jesienią 

1939 roku 

 

O radiografie a activităţii organizaţiilor U.W.O. şi O.U.N. 

în Galiţia (1920-1937) | Przegląd działalności ukraińskich 

organizacji UWO i OUN w Galicji (1920-1937) 

Wygłoszony w roku 1999, opublikowany w 2000 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

Chrobak Piotr System wyborczy w Polsce i w Rumunii po 1989 roku | 

Sistemele electorale ale Poloniei și României după 1989 

 

Urząd Prezydenta w Polsce i Rumunii po 1989 roku            

w świetle Konstytucji | Instituția Președintelui în Polonia 

și în România după 1989 prin prisma Constituției 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

Ciesielski Tomasz Rumunia a problem polskich reemigrantów i uchodźców   

z terenów południowej Rosji w latach 1918-1920 | Româ-

nia şi problema reemigranţilor polonezi şi a refugiaţilor 

din sudul Rusiei, în anii 1918-1920 

 

Granica polsko-mołdawska w XVIII w. Przebieg, organi-

zacja, główne problemy stosunków pogranicznych | Fron-

tiera moldo-polonă în sec. XVIII. Parcurs, organizare, 

principalele probleme ale relaţiilor de la zona de frontieră 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

pt.: Granica polsko-mołdawska w czasach saskich. 

Przebieg i ochrona granicy przez stronę polską | 

Graniţa polono-moldavă în perioada domniei saxo-

ne. Traseul liniei de graniță și protecția ei din par-

tea Poloniei 

 



Ciobanu Veniamin Români şi polonezi în perioada crizei poloneze (a doua ju-

mătate a sec. XVIII) | Rumuni i Polacy w okresie kryzysu 

polskiej państwowości (2 poł. XVIII w.) 

 

Problema poloneză, reflectată în surse diplomatice vene-

ţiene (1790-1795) | Problem polski w świetle raportów 

weneckiej dyplomacji (1790-1795) 

 

Conjunctura politică a ţărilor din Nord-Estul Europei la 

sfârşitul sec. al XVIII-lea | Sytuacja polityczna w krajach 

Europy Północno-Wschodniej pod koniec XVIII w. 

 

Contribuţii documentare ale istoriografiei româneşti din  

secolul XX la cercetarea istoriei relaţiilor româno-polone | 

Wkład rumuńskiej dokumentalistyki historiograficznej 

XX wieku w badania nad historią relacji rumuńsko-pol-

skich 

 

Coroana Polonă şi instituţia domniei din Moldova (a doua 

jumătate a secolului XVI) | Korona Polska i instytucja 

hospodarstwa w Moł-dawii (druga połowa XVI w.) 

 

Românii şi Europa în secolul XVIII. Câteva consideraţii | 

Rozważania na temat Rumunów i Europy w wieku XVIII 

 

Moldova în raporturile politice polono-otomane şi Movi-

leştii (1621-1634) | Mołdawia w politycznych relacjach   

polsko-otomańskich i Mohyłowie (1621-1634) 

 

Războiul pentru succesiune la tronul Poloniei: cauze şi 

implicaţii asupra situaţiei internaţionale din Europa Cen-

trală şi de Est (1733-1737) | Walka o polski tron: skutki          

i implikacje w sytuację polityczną w Europie Środkowej          

i Wschodniej (1733-1737) 

 

Problema românească şi cea polonă în primul de ceniu şi 

jumătate al secolului al XIX-lea | Problem rumuński i pol-

ski w pierwszym piętnastoleciu XIX wieku 

 

 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2001, opublikowany w 2002 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

 



Conjunctura politică internaţională în ajunul şi după ane-

xarea Bucovinei | Sytuacja na politycznej scenie 

międzynarodowej w przededniu i po aneksji Bukowiny 

 

Relaţiile politice româno-polone oglindite în istoriografia 

română postdecembristă | Relacje rumuńsko-polskie w ru-

muńskiej historiografii po rewolucji grudniowej 1989 ro-

ku 

 

O „istorie” a insurecţiei din Polonia din 1830 în viziunea 

unui diplomat suedez | „Historia” powstania listopadowe-

go oczami szwedzkiego dyplomaty 

 

Internaţionalizarea „problemei ucrainene” şi Europa de 

Sud-Est (1648-1714) | Umiędzynarodowienie „kwestii 

ukraińskiej” i Europa Południowo-Wschodnia (1648-

1714) 

 

Principatele Române şi Polonia, în contextul crizelor po-

litice europene de la începutul secolului al XVIII-lea           

(o încercare de sinteză) | Polska i Księstwa Rumuńskie        

w kontekście europejskiego kryzysu politycznego na po-

czątku XVIII w. (próba syntezy) 

 

Repercusiuni ale insurecţiei poloneze din noiembrie 1830, 

consemnate în rapoarte diplomatice suedeze | Echa pow-

stania listopadowego w szwedzkich raportach dyploma-

tycznych 

Wygłoszony w roku 2009, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

Cojocaru Tatiana Contribuţii privind Periferia Răsăriteană a Poloniei – locul 

pribegiei boierilor moldoveni în secolul al XVII-lea | 

Uwagi o kresach wschodnich Rzeczypospolitej – miejscu 

emigracji mołdawskich bojarów w XVII wieku 

 

Uście, domeniul Movileştilor din Polonia | Uście – dobra 

Mohyłów w Polsce 

 

Domeniul de refugiu al lui Ieremia Movilă şi al familiei 

sale | Dobra Jeremiego Mohyły i jego rodu na uchodź-

stwie 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 

 

 



Constantin Ion Nicolae Iorga şi polonezii | Nicolae Iorga şi polonezii 

 

Nicolae Titulescu şi relaţiile româno-polone | Nicolae Ti-

tulescu a relacje rumuńsko-polskie 

 

Rolul medicului legist Alexandru Birkle în apărarea şi 

susţinerea adevărului cu privire la masacrele de la Katyń | 

Rola lekarza sądowego Alexandru Birkle w obronie praw-

dy o zbrodni katyńskiej 

 

Destine paralele: România şi Polonia faţă în faţă cu tota-

litarismele secolului XX. Câteva considerații | Rozważa-

nia na temat wspólnego losu Rumunii i Polski wobec 

systemów totalitarnych XX wieku 

 

Războiul sovieto-polon (februarie 1919-martie 1921)         

– miracolul de pe Vistula | Wojna polsko-bolszewicka 

(luty 1919-marzec 1921) – cud nad Wisłą 

 

Românii și „Solidaritatea” | Rumuni i „Solidarność” 

 

Consideraţii cu privire la asemănările şi deosebirile între  

comunismul din România şi Polonia | Rozważania na te-

mat podobieństw i różnic między komunizmem w Rumu-

nii i w Polsce 

 

Câteva repere ale istoriei comunității polonezilor din Ro-

mânia, în perioada regimului comunist (schița pentru          

o sinteză în cadrul „Enciclopediei comunismului” | Odnie-

sienia do historii mniejszości polskiej w Rumunii w okre-

sie komunistycznym (szkic na potrzeby syntezy w „Ency-

klopedii komunizmu” 

 

Cultura în rezistenţa poloneză împotriva sistemului totali-

tar comunist din perioada „Solidarităţii” | Rola kultury            

w polskiej opozycji przeciwko systemowi totalitarnemu   

w okresie „Solidarności” 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2015 

 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

 

 

 



„Operațiunea poloneză” din timpul Marii Terori staliniste 

(1937-1938), în lumina unor noi surse documentare pro-

venite din arhivele fostului KGB | „Operacja polska”          

z okresu Wielkiego Terroru (1937-1938), w świetle no-

wych źródeł z archiwów KGB 

 

Câteva repere comparative ale procesului destalinizării în 

Polonia și România | Proces destalinizacji w Polsce i Ru-

munii – odniesienie porównawcze 

 

Charta 77 din Cehoslovacia și disidența anticomunistă din 

Polonia | Karta 77 w Czechosłowacji i opozycja antyko-

munistyczna w Polsce 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

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

naţionali ai României, Poloniei şi Ucrainei) | „Poeta naro-

dowy” – żywa syntagma (w odniesieniu do poetów  naro-

dowych Rumunii, Polski i Ukrainy 

Wygłoszony w roku 2007, nieopublikowany 

Czamańska Ilona Religia a polityka. Rola kościoła katolickiego i cerkwi 

prawosławnej w stosunkach polsko-mołdawskich w XVII 

w. | Religia şi politica. Rolul bisericii catolice şi ortodoxe 

în relaţiile polono-moldave din sec. XVII 

 

Elementy wspólne w kulturze szlachty polskiej i bojarów 

mołdawskich w XVI-XVIII w. | Elemente comune în 

cultura nobilimii polone şi a boierilor moldoveni în sec. 

XVI-XVIII 

 

Mołdawia i Wołoszczyzna w literaturze polskiej XVI           

i XVII wieku | Moldova şi Ţara Românească în literatura 

polonă din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea 

 

Wołosi – społeczność bez granic. Aspekt polski | Valahii 

– comunitate fără frontieră. Aspect polonez 

 

Miron Barnovschi i jego rodzina w relacjach z Polakami | 

Miron Barnovschi şi familia sa în relaţiile cu polonezii 

 

Mohyłowie w Polsce. Spory o Uście | Movileștii în Polo-

nia. Disputele privind Uście 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2006 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

 



Czamańska Ilona 

Zabolotnaia Lilia 

Pisemne dokumenty Anny i Marii Mohylanek przechowy-

wane w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk | 

Documente scrise ale Anei și Mariei Movilă păstrate la 

Biblioteca din Kórnik a Academiei Poloneze de Științe 

Wygłoszony w roku 2016, nieopublikowany 

 

Dach Krzysztof Polsko-rumuńskie stosunki polityczne w XIX w. | Relaţii 

politice polono-române în sec. XIX 

 

Generał Józef Bem – przyjaciel Rumunów | Generalul Jó-

zef Bem – prieten al românilor 

 

Tragiczny koniec współpracy z Polakami hetmana Aleku 

Aslana (1841-1848) | Hatmanul Aleku Aslan (1841-1848) 

– sfârşitul tragic al colaborării cu polonii 

 

Marszałek Ion Antonescu a sprawy polskie | Mareşalul 

Ion Antonescu şi problema poloneză 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 

Wygłoszony w roku 2001, opublikowany w 2002 

 

 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

Danielewska Joanna Udział wojsk rumuńskich w misji stabilizacyjnej w Iraku | 

Participarea militarilor români la misiunea de stabilizare 

în Irak 

 

Rumunia w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty politycz-

ne, prawne i gospodarcze | România în Uniunea Europea-

nă. Aspecte selectate politice, juridice şi economice 

 

Wybrane zagadnienia polskiej i rumuńskiej koncepcji po-

lityki bezpieczeństwa i obrony po roku 1991 | Probleme 

selectate din concepţia poloneză şi română privind poli-

tica de securitate şi apărare după 1991 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2011 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

Dąborowski Tomasz 

 

Partnerstwo strategiczne Polski i Rumunii: dotychczaso-

we osiągnięcia i wyzwania na przyszłość | Parteneriatul 

strategic al Poloniei și României: realizări de până acum 

și provocări pentru viitor 

Wygłoszony w roku 2015, nieopublikowany 

 



Dejan Monica (Gogu) Moneda poloneză în cadrul circulaţiei monetare în secole-

le XVI-XVII la Suceava | Moneta polska w obiegu w wie-

kach XVI-XVII w Suczawie 

 

Câteva medalii poloneze din secolele XVI-XVIII în colec-

ţia numismatică a Muzeului Bucovinei din Suceava | Kil-

ka medali polskich z okresu XVI-XVIII w. w zbiorach 

numizmatycznych Muzeum Bukowiny w Suczawie 

 

O salbă descoperită la Siret – biserica Sfântul Onufrie | 

Naszyjnik odnaleziony w Sirecie, w cerkwi św. Onufrego 

 

Câteva decorații militare și medalii din secolele XIX-XX  

în colecţia numismatică a Muzeului Bucovinei din Sucea-

va | Kilka odznaczeń wojskowych i medali z okresu XIX-

XX w. z kolekcji numizmatycznej Muzeum Bukowiny           

w Suczawie 

 

Un deţinător român al decoraţiei Polonia Restituta – Ion 

Nistor | Ion Nistor – odznaczony orderem Polonia Restitu-

ta 

 

Monede poloneze în tezaure monetare medievale descope-

rite la Suceava | Monety polskie ze średniowiecznych 

skarbców odkrytych na terenie Suczawy 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

Dejan Ştefan Drumuri comerciale la sfârşitul mileniului întâi | Szlaki 

handlowe pod koniec pierwszego tysiąclecia 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

Delost Mirosław Działalność gospodarcza Polaków na Bukowinie | Activi-

tatea economică a polonezilor din Bucovina în perioada 

austriacă 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

Demciuc Vasile Vatican. Istorie, credinţă şi artă | Watykan. Historia, reli-

gia i sztuka 

Wygłoszony w roku 2007, nieopublikowany 

Dredziak Liubow Polacy z Bukowiny pod opieką pasterską św. biskupa Jó-

zefa Bilczewskiego, metropolity lwowskiego | Polonezii 

din Bucovina păstoriți de Episcopul Józef Bilczewski, mi-

tropolitul Liov-ului 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

Diaconescu Marius Soldați, negustori și iezuiți poloezi în Moldova la mijlocul 

secolului al XVIII-lea | Żołnierze, kupcy i jezuici polscy 

w Mołdawii w poł. XVIII w. 

Wygłoszony w roku 2013, nieopublikowany 



Drelicharz Eryka Ikona Matki Boskiej Hodegetrii z I poł. XVI w. z cerkwi 

Archanioła Michała we wsi Florynka. Problematyka 

przedstawień Matki Boskiej w mandorli w sztuce wschod-

niochrześcijańskiej | Icoana Maicii Domnului Călăuzitoa-

re din I jum. a sec. XVI din biserica Arhanghelului Mihail 

din satul Florynka. Reprezentările Maicii Domnului cu 

aureolă în arta creştină răsăriteană 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

Dubicki Andrzej Wojenne uchodźctwo polskie w Rumunii w ujęciu statys-

tycznym | Refugiaţii polonezi în România în lumina date-

lor statistice 

 

Sprzeczności w polityce zagranicznej Polski i Rumunii            

w latach 1932-1936 | Contradicţii în politica externă a Po-

loniei şi României în anii 1932-1936 

Wygłoszony w roku 1999, opublikowany w 2000 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2001 

Dubicki Tadeusz Polska konspiracja na Bukowinie w latach 1939-1944 | 

Conspiraţia poloneză în Bucovina în anii 1939-1944 

 

Rumuńskie aspekty w Akcji Kontynentalnej (1940-1944) | 

România în Acţiunea Continentală (1940-1944) 

Wygłoszony w roku 1999, opublikowany w 2000 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2001 

Durka Jarosław Książę Janusz Radziwiłł – kawaler Orderu Korony Ru-

muńskiej | Prinţul Janusz Radziwiłł – cavaler al Ordinului 

Coroanei României 

 

Rumunia w latach 1923-1924 w opiniach polskiego 

dyplomaty Feliksa Chiczewskiego | România anilor 1923-

1924 în opiniile diplomatu-lui polonez Feliks Chiczewski 

 

Jan Szembek – poseł nadzwyczajny i minister pełnomoc-

ny Poselstwa RP w Rumunii w latach 1927-1932 | Jan 

Szembek – trimis extraordinar şi ministru ple-nipotenţiar 

al Legaţiei R.P. în România în anii 1927-1932 

 

Opieka duszpasterska nad Polakami wyznania katolickie-

go w Rumunii w latach 20. XX w. w korespondencji pol-

skich służb dyplomatycznych i konsularnych | Asistenţa 

pastorală a polonezilor de religie catolică în România 

anilor ’20 ai sec. XX în corespondenţa serviciilor diplo-

matice poloneze 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2010 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2011 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

 

 

 

 



Wybrane wątki polsko-rumuńskiej współpracy wywia-

dowczej po II wojnie światowej w dokumentach Instytutu 

Pamięci Narodowej w Warszawie | Aspecte ale colaboră-

rii serviciilor de informaţii polono-române după al II-lea 

război mondial în documentele Institutului Memoriei Na-

ţionale din Varşovia 

 

 

 

Roger Raczyński – ambasador RP w Bukareszcie w latach 

1938-1940 | Roger Raczyński – ambasadorul RP la Bucu-

rești între anii 1938-1940 

 

Szkic do biografii Mirosława Arciszewskiego – posła 

Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie w latach 1932-

1938 | Schița biografică a lui Mirosław Arciszewski – mi-

nistru plenipotențiar al Poloniei la București în anii 1932-

1938 

 

Kryptonim „Wrota” – kontrwywiad PRL wobec działal-

ności Ambasady Rumunii w Warszawie w latach 1967-           

-1971 | Nume de cod „Wrota” – contraspionajul polonez 

față de activitatea Ambasadei României de la Varșovia în 

perioada 1967-1971 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

pt.: Obraz współpracy wywiadowczej i kontrwy-

wiadowczej służb PRL ze służbami rumuńskimi  

w świetle dokumentów strony polskiej – przyczy-

nek do zarysu problematyki  | Imaginea colaborării 

serviciilor de informații și contra-informații a RPP 

cu serviciile române în lumina documentelor părții 

polone – încercare de schițare a problematicii 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, nieopublikowany 

Dziechciarz Olgerd Zachwycające piekło, czyli recepcja filozofii Ciorana            

w młodej poezji polskiej | Încântătorul iad sau receptarea 

filosofiei lui Cioran în tânăra poezie poloneză 

 

Z dziejów polskich i rumuńskich inwestycji fabrykanta 

Petera Westena | Industriașul Peter Westen și investițiile 

acestuia în Polonia și în România 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Dziedzic Anna Rumunia i Bukowina okiem Stanisława Vincenza | Româ-

nia şi Bucovina în creaţia lui Stanisław Vincenz 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

Dzióbek Mihaela (Oanea) Pactul de neagresiune polono-sovietic şi implicaţiile   

asupra relaţiilor bilaterale româno-polone | Polsko-so-

wiecki pakt o nieagresji i jego wpływ na dwustronne sto-

sunki rumuńsko-polskimi 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

Fazan Jarosław Rumunia na szlaku Andrzeja Stasiuka | România pe itine-

rarul lui Andrzej Stasiuk 

Wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany 

 

 



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

tarii soroceni (sf. sec. XV-sec. XVII) | Relacje mołdaw-

sko-polskie, miasto i twierdza Soroka i dostojnicy soroccy 

(koniec XV-XVII w.) 

 

Polonia – model de integrare europeană. Istorie şi realitate 

| Polska – wzór integracji europejskiej. Historia i realia 

 

Câteva date despre divorţurile polonezilor din Republica 

Moldova (2001-2005) | Dane o rozwodach Polaków               

w Republice Mołdowie (2001-2005) 

 

Familia Imbault-Logothetti | Rodzina Imbault-Logothetti 

 

Câteva date despre familia Kersnovski | Kilka danych na 

temat rodziny Kersnovski 

 

Documente despre familia Krzeczkowskii în arhiva de la 

Odessa | Dokumenty dotyczące rodziny Krzeczkowski w 

archiwum w Odessie 

 

Câteva aspecte ale testamentelor din Bucovina (sec. XVII-

înc. sec. al XIX-lea) | Kilka cech testamentów z Bukowi-

ny (XVII-początek XIX w.) 

 

Din istoria căsătoriilor mixte în spațiul românesc: căsă-

toriile ortodocșilor cu romano-catolicii în Țara Moldovei 

până în sec.XIX și teritoriul dintre Prut și Nistru în prima 

jumătate a sec. al XIX-lea | Związki małżeńskie prawo-

sławnych i katolików obrządku rzymskiego w Księstwie 

Mołdawskim w XVIII w. i w Basarabii w I poł. XIX w. 

 

Testamentele din Bucovina: testatori și elaborare (sec. 

XVIII-înc. sec. al XIX-lea) | Testamenty z Bukowiny – 

testatorzy i sposób sporządzania (XVIII-pocz. XIX w.) 

 

Din istoria familiei Calmuțchi | Z dziejów rodziny Cal-

muțchi 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany  

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, nieopublikowany 

 



Figiel Natalia 

Górecki Janusz 

Więzi lokalne, regionalne i narodowe a postrzeganie włas-

nego regionu przez mieszkańców Kaczyki, Nowego So-

łońca i Pleszy na Południowej Bukowinie | Legăturile lo-

cale, regionale şi naţionale şi perceperea propriei regiuni 

de către locuitorii din Cacica, Soloneţul Nou şi Pleşa din 

Bucovina de sud 

Niewygłoszony, opublikowany w 2004 

 

Figiel Stanisław Bukowina rumuńska i polska społeczność w literaturze 

przewodników turystycznych w Polsce | Bucovina româ-

nească şi comunitatea poloneză în literatura ghidurilor tu-

ristice din Polonia 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

Filipciuc Ion Scenariu mioritic în cântece poloneze | Wątek „Mioricy” 

w polskich pieśniach 

 

Un pribeag polon – Bogusław Kuczyński – pierdut în bez-

na uitării | Polski uchodźca – Bogusław Kuczyński            

– w mrokach niepamięci 

 

Șapte pași în căutarea lui Bogusław Kuczyński | Siedem 

kroków w poszukiwaniu Bogusława Kuczyńskiego 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Filipow Krzysztof Rumuni kawalerami Orderu Orła Białego w dwudziesto-

leciu międzywojennym (1921-1939) | Românii cavaleri ai 

Ordinului Vulturului Alb în cei douăzeci de ani inter-

belici (1921-1939) 

 

Rumuńscy kawalerowie orderu Virtuti Militari (1919-

1939) | Cavaleri români ai Ordinului Virtuti Militari 

(1919-1939) 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

Gajewski Mariusz, ks. 

 

Kształtowanie się tożsamości rodziny w środowisku wie-
lokulturowym | Formarea identității familiei în mediile 
multi-culturale 

Wygłoszony w roku 2017, nieopublikowany 

 

Gajownik Tomasz 

 

 

Ppłk dypl. Stefan Mayer i jego pobyt w Rumunii jesienią 
1939 roku | Lt. col. dipl. Stefan Mayer și șederea lui în 
România în toamna anului 1939 
 
Podpułkownik dyplomowany Roman Michałowski i jego 
raport o warunkach pracy attachatu w Bukareszcie z 1932 
roku | Locotenent-col. dipl. Roman Michałowski și rapor-
tul lui despre condițiile de lucru ale atașatului din Bucu-
rești din 1932 

Wygłoszony w roku 2016, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, nieopublikowany 

 



Gałkowski Adam Karol Mikuli – zapomniany przyjaciel Fryderyka Chopina 
| Carol Miculi – un prieten uitat al lui Frédéric Chopin 
 
Ciprian Porumbescu – Cyprian Gołębiowski (1853-1883). 
Rumuński muzyk z polskimi korzeniami | Ciprian Porum-
bescu – Cyprian Gołębiowski (1853-1883). Muzicianul 
român cu rădăcini poloneze 
 
Kazimierz Feleszko – polski patriota Bukowiny Karpac-
kiej Kazimierz Feleszko – un patriot polonez al Bucovinei 
carpatice 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

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

i „My”. Dialog i/czy monologi równoległe 

 

Bruno Schulz şi „Sanatoriul timpului”. Note despre tradu-

cere şi exegeză | Bruno Schulz i „Sanatorium pod Klep-

sydrą”. Uwagi na temat tłumaczenia i interpretacji 

 

Jurnalul nomadului Sławomir Mrożek (...înainte de urmă-

toarea plecare) | Sławomir Mrożek – dziennik „nomady” 

(...przed kolejną wędrówką) 

Wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

Gaydamowicz Tadeusz Moje wspomnienia z uchodźstwa w Rumunii w latach 

1939-1945 | Amintirile mele din timpul refugiului în Ro-

mânia, în anii 1939-1945 

 

Życie i śmierć Józefa Becka na uchodźstwie w Rumunii 

(1939-1944) | Viaţa şi moartea lui Józef Beck în refugiu, 

în România (1939-1944) 

 

Losy i działalność Polaków z rodu Skupiewskich i Jasie-

wiczów w Rumunii (II poł. XIX-I poł. XX w. | Destinele 

și activitatea polonezilor din neamul Skupiewski și Jasie-

wicz în România (a II-a jumătate a sec. XIX-I jumătate           

a sec. XX) 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

Gąsiorowski Andrzej Inicjatywy tworzenia konspiracji wojskowej prowadzone 

z terenu Rumunii 1939-1940 | Iniţiativa organizării cons-

piraţiei militare de pe teritoriul României 1939-1940 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

Geambaşu Constantin Un deceniu de literatură polonă în România (1990-2000) | 

Literatura polska w ostatnim dziesięcioleciu (1990-2000) 

 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 



Przegląd rumuńsko-polskich związków kulturalnych na 

przełomie XIX i XX wieku | Privire asupra relaţiilor 

culturale româno-polone la sfârşitul sec. XIX şi începutul 

sec. XX 

 

Schulz şi Urmuz sau subminarea artei clasice | Schulz i 

Urmuz czyli „pokopywanie” sztuki klasycznej 

 

 

 

 

Literatura polonă între tradiţional şi European | Literatura 

polska – między tradycją a europejskością 

 

America văzută de un est-european | Ameryka okiem 

wschodnioeuropejczyka 

 

Contribuţia poloniştilor universitari la promovarea limbii 

şi culturii polone în România | Wkład polonistów z uni-

wersytetu w Bukareszcie w promowanie języka i kultury 

polskiej w Rumunii 

 

Tożsamość narodowa u Ciorana i Gombrowicza (kilka 

refleksji) | Identitatea națională la Cioran și Gombrowicz 

(câteva reflecții) 

 

Czesław Miłosz în România | Czesław Miłosz w Rumunii 

 

Czesław Miłosz și Witold Gombrowicz faţă de Occident | 

Czesław Miłosz i Witold Gombrowicz wobec Zachodu 

 

Contribuţia poloniştilor universitari români la promovarea 

limbii şi culturii polone în România | Wkład rumuńskich 

polonistów uniwersyteckich w promocję języka i kultury 

polskiej w Rumunii 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

pt.: Bruno Schulz sau subminarea artei clasice 

(„Traktat despre manechine”) | Bruno Schulz lub 

podkopywanie sztuki klasycznej („Traktat o mane-

kinach”) 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2018 

Głąb Bożena 

 

Współpraca Siepraw – Beclean ź Colaborarea Siepraw – 

Beclean 

Wygłoszony w roku 2016, nieopublikowany 

 

Głąb Jadwiga 

 

Marszałek Józef Piłsudski i Kasztanka | Mareșalul Józef 

Piłsudski și Kasztanka 

Wygłoszony w roku 2017, nieopublikowany 

 



Gnaś Arkadiusz Rumuńsko-polskie i polsko-rumuńskie mecze piłki nożnej 

na szczeblu pierwszych reprezentacji narodowych i roz-

grywek o europejskie puchary w latach 1945-1989 | Me-

ciurile de fotbal între Polonia şi România la nivelul prime-

lor reprezentative şi jocurilor pentru cupele europene în 

anii 1945-1989 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

Godun Cristina Motive îngemănate în lirica Wisławei Szymborska şi            

a Anei Blandiana | Wspólne motywy w liryce Wisławy 

Szymborskiej i Any Blandiana 

 

Paradigma spaţiului geografic şi fabular în opera „Călăto-

rind spre Babadag” a lui Andrzej Stasiuk | Przestrzeń geo-

graficzna i fabularna w „Jadąc do Babadag” Andrzeja Sta-

siuka 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

Gogolewski Stanisław Badania gwar polskich w Rumunii w latach 60. XX wieku 

| Cercetarea dialectelor poloneze din România în anii 60 

ai sec. XX 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2003 

Gogu Monica (Dejan) Monede poloneze descoperite cu ocazia săpâturilor arheo-

logice efectuate la Suceava | Monety polskie odkryte pod-

czas prac wykopaliskowych w Suczawie 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2003 

Gołdyn Piotr Echa wizyty Jana Pawła II w Rumunii na łamach polskiej 

prasy | Ecourile vizitei lui Ioan Paul al II-lea în România 

în presa poloneza 

 

Polsko-rumuńskie pojedynki piłkarskie w latach 1918-

1939 | Întreceri fotbalistice între Polonia şi România în 

anii 1918-1939 

 

Wizyta ministra oświaty Rumunii Constantina Angelescu 

w Polsce w 1937 r. w świetle ówczesnych doniesień pra-

sowych | Vizita ministrului român al învăţământului Con-

stantin Angelescu în Polonia în anul 1937 în lumina şti-

rilor din presa de atunci 

 

Miron Cristea – patriarcha i premier Rumunii z wizytą            

w Polsce w 1938 r. Relacje, komentarze i opinie prasowe 

Miron Cristea – patriarh şi premier al României în vizită 

în Polonia în anul 1938. Raporturi, comentarii şi opinii în 

presă 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

 



Opis miejsc i kultury rumuńskiej w „Dzienniku podróży 

po Rumunii” spisanym przez studentów Uniwersytetu 

Poznańskiego (1928 r.) | Descrierea locurilor şi culturii 

române în „Jurnalul călătoriei prin România” notată de 

studenţii Universităţii din Poznań (1928) 

 

Kongres pedagogiczny w Bukareszcie w 1927 (1928) r.         

z polskiej perspektywy | Congresul pedagogic din Bucu-

rești din anul 1927 (1928) din parspectiva poloneză 

 

Activitatea socio-educativă a surorilor feliciene în Cernă-

uţi (1887-1945) | Działalność społeczno-edukacyjna sióstr 

felicjanek w Czerniowcach (1887-1945) 

 

Konflikt Polskiej Macierzy Szkolnej w Rumunii z konsu-

lem Mieczysławem Grabińskim | Conflictul dintre organi-

zația „Polska Macierz Szkolna” din România și consulul 

Mieczysław Grabiński 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

Gołdysiak Mariusz Ekipy rządowe Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy 

Obywatelskiej wobec Naddniestrza w latach 2005-2016. 

Inicjatywy polityczne i polsko-naddniestrzańska współ-

praca ekonomiczna ź Echipele guvernamentale ale parti-

delor Dreptate și Adevăr și Platforma Cetățenească față de 

Transnistria în anii 2005-2016. Inițiative politice și cola-

borarea economică polono-transnistreană 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

Gorzelana Joanna Językowy obraz kobiety w piosenkach ludowych polskich 

Bukowińczyków | Imaginea femeii în textele cântecelor 

populare ale bucovinenilor polonezi 

 

Kilka uwag o związkach frazeologicznych dotyczących 

zwierząt w języku polskich Bukowińczyków | Câteva ob-

servaţii despre asocierile frazeologice privitoare la anima-

le în limba polonezilor bucovineni 

 

Wybrane zjawiska językowe występujące w nazwach re-

ligijnych górali czadeckich z Bukowiny | Fenomene   

lingvistice selectate care apar în denumirile religioase ale 

muntenilor din Czadca din Bucovina 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2007 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2008 

 

 

 

 

 



Bosorka bosori... Kilka słów o czarownicach w świetle 

podań Polaków z Bukowiny | Bosorca. Câteva cuvinte 

despre vrăji în lumina legendelor polonezilor din Bu-

covina 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2009 

Gotkiewicz Marek Związki dr. Mariana Gotkiewicza z Bukowiną | Legăturile 

dr. Marian Gotkiewicz cu Bucovina 

 

Z bukowińskiej teki ojca... Wspomnienia z lat 1937-1959 

| Din dosarul bucovinean al tatălui... Amintiri din anii 

1937-1959 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

Górecki Janusz Postawy Polaków ze Starej Huty i Piotrowiec Dolnych 

wobec innych narodowości zamieszkujących Bukowinę | 

Atitudinea polonezilor din Stara Huta şi Pătrăuţii de Jos 

faţă de alte naţionalităţi din Bucovina 

 

Ocena własnego regionu przez górali bukowińskich | 

Aprecierea propriei regiuni de către muntenii bucovineni 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, nieopublikowany 

Górski Krzysztof Sopot śpiewa po rumuńsku. Gwiazdy rumuńskiej estrady 

na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie          

w latach 1961-1985 | Sopotul cântă româneşte. Stelele 

estradei româneşti la Festivalul Internaţional al Cântecului 

de la Sopot în anii 1961-1985 

 

Polska i Polacy a trzęsienie ziemi w Rumunii w 1977 ro-

ku | Polonia, polonezii şi cutremurul de pământ din anul 

1977 în România 

Patriarcha Teoktyst i Rumuński Kościół Prawosławny 

wobec Polski po roku 1989. Zarys problemu | Patriarhul 

Teoctist şi Biserica Ortodoxă Română faţă de Polonia du-

pă anul 1989. Schița problematicii 

 

Między propagandą a karnawałem – Polacy na IV Świato-

wym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Bukareszcie          

w 1953 roku | Între propagandă şi carnaval – polonezii la 

al IV-lea Festival Mondial al Tineretului şi Studenţilor de 

la Bucureşti din anul 1953 

 

Rumuński Kościół Prawosławny wobec integracji euro-

pejskiej | Biserica Ortodoxă Română faţă de integrarea 

europeană 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 



Kościoły większościowe w życiu politycznym w Rumunii 

i w Polsce – analiza porównawcza | Bisericile majoritare 

în viaţa politică în România şi în Polonia – analiză com-

parativă 

 

Rumuński Kościół Prawosławny w życiu politycznym 

Rumunii po 1989 r. | Biserica Ortodoxă Română în viața 

politică a României după anul 1989 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2015 

 

Grabowska-Guski Ewa Archiwum rodzinne Grabowskich z Bukowiny na podsta-

wie zachowanych dokumentów z lat 1861-1945. Prezen-

tacja „Albumu Rodzinnego” | Arhiva familiei Grabowski 

din Bucovina pe baza documentelor păstrate din anul 

1861-1945. Prezentarea „Albumului de familie” 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

Graczyk Longin Bukowina według polskich Ormian. Współczesne narra-

cje | Bucovina în viziunea armenilor. Naraţiuni contempo-

rane 

 

Wirtualna Bukowina – czyli ormiańska tożsamość poza 

terytorium i czasem | Bucovina virtuală – sau identitatea 

armeană dincolo de teritoriu şi timp 

 

Tożsamość na cmentarzu – „renowacja” pamięci o 

Ormianach nad Czeremoszem | Identitatea la cimitir – „re-

novarea” memoriei armenilor polonezi în localităţile pe 

Ceremuş 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, nieopublikowany 

 

Grama Dumitru C. Lupta românilor moldoveni din Basarabia şi a polonezilor 

până în 1918 pentru a vieţui în state naţionale suverane | 

Walki mołdawskich Rumunów z Basarabii i Polaków do 

roku 1918 o niepodległość swoich państw 

Wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 

 

Gubrynowicz Aleksander Stosunki polsko-rumuńskie w perspektywie prawa mię-

dzynarodowego | Legăturile polono-române din perspecti-

va dreptului internațional 

Wygłoszony w roku 2013, nieopublikowany 

 

Halicki Krzysztof Internowanie funkcjonariuszy Policji Państwowej w Ru-

munii | Internarea funcţionarilor Poliţiei de Stat în Româ-

nia 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2011 

 



Hrenciuc Daniel Relaţii politice româno-polone între 1918-1934 | Stosunki 

polityczne polsko-rumuńskie w latach 1918-1934 

 

Reflexe demografice, educaţionale, cultural şi politice ale  

minorităţii polone din Bucovina, în perioada interbelică | 

Dane na temat sytuacji demograficznej, oświatowej, kul-

turalnej i politycznej mniejszości polskiej na Bukowinie 

w okresie międzywojennym 

 

România şi Polonia 1932-1939. Politică şi diplomaţie | 

Rumunia a Polska 1932-1939. Polityka i dyplomacja 

 

Carol al II-lea vizitează Polonia (25 iunie-1 iulie 1937) | 

Wizyta Karola II w Polsce (25 czerwca-1 lipca 1937) 

 

Integrarea polonezilor bucovineni în Regatul României   

Mari. Perspectiva naţional-liberală (1918-1928) | Integra-

cja bukowińskich Polaków w Księstwie Wielkiej Rumu-

nii. Perspektywa narodowo-liberalna (1918-1928) 

 

Învăţământul polonez din Bucovina în perioada interbe-

lică (1918-1940) | Szkolnictwo polskie na Bukowinie           

w okresie międzywojennym (1918-1940) 

 

Repatrierea polonezilor din partea de sud a Bucovinei | 

Repatriacja Polaków z Bukowiny południowej 

 

Stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Polonia 

la sfârşitul Primului Război Mondial | Ustanowienie rela-

cji dyplomatycznych pomiędzy Polską i Rumunią po za-

kończeniu pierwszej wojny światowej 

 

Septembrie 1939 – destrămarea Republicii a II-a Polone  

şi atitudinea Regatului României Mari. Studiu de caz | 

Wrzesień 1939 roku – upadek II Rzeczypospolitej i po-

stawa Królestwa Wielkiej Rumunii. Analiza przypadku 

 

Casa Polonă din Suceava în documente din arhive | Dom 

Polski w Suczawie w dokumentach archiwalnych 

 

Wygłoszony w roku 2001, opublikowany w 2002 

 

 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2007 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2009 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2010 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 

 

 



Între destin şi istorie – unele consideraţii asupra elitelor 

polonezilor din Bucovina | Pomiędzy przeznaczeniem          

a historią – uwagi na temat elit polskich na Bukowinie 

 

Călătoriile mareşalului Józef Piłsudski în România. Infor-

mații culese din Arhivele Române | Podróże marszałka 

Józefa Piłsudskiego do Rumunii. Informacje zebrane          

w rumuńskich archiwach 

 

Internarea lui Józef Beck în Regatul Român. Unele consi-

derații | Uwagi na temat internowania Józefa Becka         

w Królestwie Rumunii 

 

Alianța militară româno-polonă în geopolitica Europei 

Central-Răsăritene (1919-1939) | Rumuńsko-polski sojusz 

wojskowy na tle geopolityki Europy Środkowo-Wschod-

niej (1919-1939) 

 

Mareșalul Józef Piłsudski – comandant onorific al Regi-

mentului 16 Infanterie Baia, Fălticeni. Unele considerații | 

Marszałek Józef Piłsudski – szef 16 Regimentu Piechoty 

Baia z Fălticeni. Kilka uwag 

Wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, nieopublikowany 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Ichim Eugen Ordine, medalii, plachete şi insigne poloneze în patrimo-

niul Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I” | Or-

dery, medale, odznaki i insygnia polskie w zbiorach Naro-

dowego Muzeum Wojskowego im. Króla Ferdynada I 

 

Un general român cu origini poloneze – Leonard Mociul-

schi | Leonard Mociulschi – rumuński generał polskiego 

pochodzenia 

 

Un pictor polonez la curtea regelui Carol I – Tadeusz Aj-

dukiewicz | Tadeusz Ajdukiewicz – polski malarz na dwo-

rze króla Karola I 

 

Generalul de armată (r) Henri Cihoski | Generał armii 

(rez.) Henri Cihoski 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 



Câteva considerații privind relațiile politico-militare ro-

mâno-polone în perioada 1241-1691 | Kilka uwag na te-

mat rumuńsko-polskich relacji politycznych i militarnych 

w latach 1241-1691 

 

Granița de nord a Moldovei între anii 1775-1940 | Pół-

nocna granica Mołdawii w latach 1775-1940 

 

Armament polonez în Muzeul Militar Național din Bucu-

rești | Polska broń w zbiorach Narodowego Muzeum Woj-

skowego w Bukareszcie 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, nieopublikowany 

Iețcu Ioan Câteva repere culturale, istorice și turistice în relaţiile po-

lono-române | Kilka odniesień do kultury, historii i turys-

tyki w relacjach polsko-rumuńskich 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

Istrăţescu Elena Din cronica solidarităţii româno-polone – anul 1939. Măr-

turii documentare | Z kroniki solidarności rumuńsko-pol-

skiej – rok 1939. W świetle dokumentów 

Wygłoszony w roku 1999, opublikowany w 2000 

 

Jakimiuk Marek Sanktuaria Cerkwi Prawosławnej w Polsce | Sanctuarele 

Bisericii Ortodoxe în Polonia 

Wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 

 

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

maros a Wieliczką | Sfânta Kinga – patroana minerilor din 

saline. Între Maramureş şi Wieliczka 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

Jankowski Wojciech Kwestia bukowińska w trakcie pierwszej wojny świato-

wej i na jesieni roku 1918 | Chestiunea bucovineană în 

timpul I război mondial şi în toamna anului 1918 

 

Kilka spostrzeżeń dotyczących świadomości narodowej 

Ukraińców z Bukowiny Południowej | Câteva observaţii 

privitoare la conştiinţa naţională a ucrainenilor din Buco-

vina de Sud 

 

Znaczenie języka i kościoła w konstruowaniu tożsamości 

narodowej Rumunów z Okręgu Czerniowieckiego (Ukra-

ina) | Importanţa limbii şi bisericii în formarea identităţii 

naţionale a românilor din Regiunea Cernăuţi (Ucraina) 

 

Problemy identyfikacji narodowej mieszkańców wsi Ca-

raorman w Delcie Dunaju / Problema identităţii naţionale 

a locuitorilor satului Caraorman din Delta Dunării 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, nieopublikowany 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w 2008 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 

 

 

 



Chachły, Ukraineany, Ruski, Zadunajci. Lokalne znacze-

nia i kategoryzacje Ukraińców w Delcie Dunaju | Haholi, 

ucraineni, ruşi, zadunaici, însemnătatea locală şi category-

sirea ucrainenilor din Delta Dunării 

 

Pamięć historyczna Ukraińców (Chachłów) we wsi Letea 

w Delcie Dunaju | Memoria istorică a ucrainenilor (haho-

lilor) în satul Letea din Delta Dunării 

Niewygłoszony, opublikowany w 2009 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, nieopublikowany 

 

Jarosiński Grzegorz Obraz Rumunii i Rumunów w polskiej prasie między-

wojennej | Imaginea României şi a românilor în presa po-

loneză interbelică 

Niewygłoszony, opublikowany w 2008 

 

Jawor Grzegorz Udział Mołdawian i Siedmiogrodzian w szerzeniu kolo-

nizacji wołoskiej na obszarach Królestwa Polskiego na 

przełomie średniowiecza i czasów wczsnonowożytnych | 

Participarea moldovenilor și a ardelenilor la extinderea 

colonzării valahe pe teritoriile Regatului Polonez, la finele 

Evului Mediu și în zorii modernității 

 

Etnika mieszkańców osad na prawie wołoskim i jej prze-

miany w Polsce na przełomie średniowiecza i czasów no-

wożytnych (XIV-XVI w.) | Etnosul locuitorilor aşezărilor 

de drept valah şi schimbările lui în Polonia spre sfârşitului 

evului mediu şi începutul timpurilor moderne (sec. XIV-

XVI) 

Wygłoszony w roku 2013, nieopublikowany 

 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

 

Jendrzej-Gawlicz Krystyna Komunikacja międzykulturowa – zachodnie koncepcje 

społeczne w realiach bukowińskich | Comunicarea inter-

culturală – concepţia occidentală în realităţile bucovinene 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

Jităreanu Benonia Zawieranie małżeństw w wieloetnicznej Kaczyce w świe-

tle danych z ksiąg parafialnych i w opiniach mieszkańców 

| Contractarea căsătoriilor în Cacica multietnică, în lumina 

datelor din cărţile parohiale şi în opiniile locuitorilor 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 

 

Jóźwiak Rafał Documente polone din colecţia Complexului Muzeal Bu-

covina Suceava | Polskie dokumenty w zbiorach Kom-

pleksu Muzealnego Bukowina w Suczawie 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

Jurczak Kazimierz Polaków i Rumunów postrzeganie historii i tego konsek-

wencje w życiu społeczno-kulturalnym | Viziunea polone-

zilor şi românilor asupra istoriei şi consecinţele acesteia în 

viaţa social-culturală 

Niewygłoszony, opublikowany w 2003 

 

 



Jurecki Michał Krótka charakterystyka poloników znajdujących się            

w granicach współczesnego państwa rumuńskiego | Scurtă 

caracterizare a urmelor poloneze aflate pe teritoriul actua-

lului stat român  

 

Mołdawska pompa funeris – bizantyjska idea państwa             

i władcy | Pompa funebris în Moldova – ideea bizantină           

a statului şi suveranului 

Wygłoszony w roku 2001, opublikowany w 2002 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 

 

 

Juzala Gustaw Folklor Polaków na Bukowinie | Folclorul polonezilor din 

Bucovina 

Wygłoszony w roku 2004, nieopublikowany 

 

Kaczmarek Urszula Nowa sytuacja Polonii Europy Południowo-Wschodniej | 

Noua situaţie a comunităţilor de polonezi din Europa de 

Sud-Est 

 

Kazimiery Iłłakowiczówny pobyty w Rumunii | Kazimie-

ra Iłłakowiczówna în România 

Wygłoszony w roku 2001, opublikowany w 2002 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

Kanikuła Małgorzata Rumuńskie zabytki na fotografii mistrza reportażu Wie-

sława Tomaszkiewicza | Monumente românești în foto-

grafiile maestrului reportajului Wiesław Tomaszkiewicz 

 

Mieszkańcy dawnych Czerniowiec na fotografiach portre-

towych z czerniowieckich zakładów fotograficznych            

w zbiorach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie | Lo-

cuitorii vechiului Cernăuți în fotografii-portret de la ate-

liere fotografice din Cernăuți, aflate în colecțiile Muzeului 

Istoriei Fotografiei din Cracovia 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

Karapyta Mirosław Zarys stosunków polsko-rumuńskich w latach 1945-1965 | 

Schiţa relaţiilor polono-române în anii 1945-1965 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

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

szości narodowych | Ioan Paul al II-lea în România. Des-

pre drepturile şi importanţa minorită-ţilor naţionale 

 

Patriotyzm pokolenia Jana Pawła II. Wyzwania dla pol-

skich rodzin na obczyźnie | Patriotismul generației lui 

Ioan Paul al II-lea. Provocările familiilor poloneze din 

emigrație 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, nieopublikowany 

Karczewski Dariusz Działalność misyjna franciszkanów polskich w Mołdawii 

w średniowieczu | Activitatea misionară a franciscanilor 

polonezi în Moldova medievală 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 



Karpus Karolina Doświadczenia Polski w dostosowywaniu prawa o odpa-

dach do wymogów Unii Europejskiej. Propozycje dla Ru-

munii | Experienţa Poloniei în adaptarea legii privind de-

şeurile la cerinţele Uniunii Europene. Propuneri pentru 

România 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 

Karpus Zbigniew 

Wołos Mariusz 

Rumuńskie ślady na Pomorzu Gdańskim. Żołnierze ru-

muńscy w niemieckich obozach jenieckich, zlokalizowa-

nych na Pomorzu Gdańskim w okresie październik 1916-

listopad 1918 roku | Urme româneşti în Pomerania 

Gdańsk-ului. Sol-daţii români în lagărele germane de pri-

zonieri localizate în Pomerania Gdańsk-ului în perioada 

octombrie 1916-noiembrie 1918 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

Karpus Zbigniew Ewakuacja „białych” Rosjan z Polski przez Rumunię na 

Krym w 1919 i 1920 roku | Evacuarea ruşilor „albi” din 

Polonia prin România în Crimeea, în 1919 şi 1920 

 

Walki 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich (2 Pułku 

Szwoleżerów Rokitiańskich) na Bukowinie i w Karpatach  

podczas I wojny światowej | Luptele Regimentului 2 de 

Ulani al Legiunilor Poloneze (ale Regimentului 2 de 

Cavalerie Uşoară Rokitna) în Carpaţi şi Bucovina în           

I război mondial 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 

Kastory Agnieszka Polskie starania o wejście do Europejskiej Komisji Duna-

ju w okresie międzywojennym | Demersurile Poloniei de 

accedere în Comisia Europeană a Dunării în perioada in-

terbelică 

 

Dwa epizody dotyczące losów Karola II po jego abdykacji 

we wrześniu 1940 r. | Două episoade privitoare la destinul 

lui Carol al II-lea după abdicarea lui în septembrie 1940 

 

Radziecko-rumuński konflikt wokół organizacji żeglugi    
u ujścia Dunaju w latach 1940-1941 | Conflictul sovieto-
român în jurul organizării navigaţiei la gurile Dunării în 
anii 1940-1941 
 
Internowanie polskiego rządu w Rumunii 18 września 
1939 roku | Internarea guvernului polonez în România – 
18 septembrie 1939 
 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2007 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 



Polska i Rumunia przed Stałym Trybunałem Sprawiedli-
wości Międzynarodowej w sporach dotyczących żeglugi 
śródlądowej | Polonia şi România în faţa Curţii Perma-
nente de Justiţie Internaţională în problema disputei pri-
vind navigaţia pe ape interioare 
 
Specyfika rumuńskiej rewolucji 1989 r. na tle dekomuni-
zującej się Europy | Specificul revoluției române din anul 
1989 pe fundalul Europei în decomunizare 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

pt.: Sytuacja polityczna Rumunii w przeddzień 

rewolucji 1989 r. w świetle opinii radzieckich eks-

pertów Situația politică a României în ajunul revo-

luţiei din anul 1989 în lumina opiniei experților 

sovietici 

Kaszper Roman 60 lat Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Re-

publice Czeskiej | Uniunea Poloneză de Cultură şi Educa-

ţie din Re-publica Cehă la 60 de ani 

 

Bukowińsko-zaolziańskie spotkania, czyli kontakty kultu-

ralne Polaków z Rumunii i Republiki Czeskiej po 1989 

roku | Întâlnirile bucovinenilor şi ale celor din Zaolzie, 

Adică contactele culturale ale polonezilor din România şi 

Cehia după anul 1989 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

Kaźmierczak Anna Receptarea literaturii române pe teritoriul Poloniei în 

perioada interbelică | Odbiór literatury rumuńskiej na tere-

nie Polski w okresie międzywojennym 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

Keller Michał Polacy i Rumuni w latach międzywojennych | Polonezi şi 

români în perioada interbelică 

 

Stosunki polsko-rumuńskie w latach 20. XX wieku | Rela-

ţii polono-române în anii 20 ai sec. XX 

 

Stosunki gospodarcze polsko-rumuńskie w latach 1918-

1926 | Relaţii economice polono-române în anii 1918-

1926 

Działalność Państwowego Urzędu Zaopatrzenia Artyku-

łami Pierwszej Potrzeby w Rumunii | Activitatea Biroului 

de Stat pentru Aprovizionarea cu Articole de Primă Nece-

sitate în România 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2001 

 

 

Wygłoszony w roku 2001, nieopublikowany 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 



Klimecki Michał Rumunia wobec polsko-ukraińskiej wojny w Galicji  (Ma-

łopolsce) Wschodniej w latach 1918-1919 | Poziţia Româ-

niei faţă de războiul polono-ucrainean din Galiţia (Mało-

polska) Răsăriteană în anii 1918-1919 

 

Granica polsko-rumuńska (1918-1939/1940) | Frontiera 

polono-română (1918-1939/1940) 

 

Polskie i ukraińskie zabiegi w Bukareszcie w 1920 r. 

Rumunia wobec sojuszu polsko-ukraińskiego i Ukraiń-

skiej Republiki Ludowej | Demersurile poloneze şi ucrai-

nene la Bucureşti în anul 1920. România faţă de alianţa 

polono-ucraineană şi Republica Populară Ucraineană 

 

Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Józef Piłsudski pod-

czas wojny z Rosją 1919-1920. Na czele wojsk polskich           

i sojuszniczych | Șef de Stat și Comandant Suprem Józef 

Piłsudski în perioada războiului cu Rusia 1919-1920. În 

fruntea forțelor poloneze și aliate 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

Kluczek Agata Aleksandra Dacja i jej mieszkańcy. Aspekty historii Dacji we współ-

czesnej polskiej historiografii starożytności rzymskiej | 

Dacia și locuitorii săi. Aspecte ale istoriei Daciei în isto-

riografia poloneză contemporană având ca temă Roma an-

tică 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

Kłaczkow Jarosław Kontakty Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Pol-

sce z Kościołem Reformowanym w Rumunii | Contactele 

Bisericii Evanghelice Reformate din Polonia cu Biserica 

Reformată din România 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

Kłosek Eugeniusz Wokół stereotypów Polaków i Rumunów w polskich 

wsiach południowej Bukowiny | În jurul problemei ste-

reotipurilor polonezilor şi românilor în satele poloneze ale 

Bucovinei de sud 

 

Małżeństwa polsko-rumuńskie we wsiach południowej 

Bukowiny – środowisko społeczno kulturowej integracji | 

Căsătorii polono-române în satele Bucovinei de sud – me-

diu socio-cultural al integrării 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2001, opublikowany w 2002 

 

 

 

 

 

 



Między polską a rumuńską świadomością narodową          

w środowiskach polonijnych południowej Bukowiny | 

Între conştiinţa naţională polonă şi română, în mediile 

multietnice din Bucovina de Sud 

 

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

powych obrazach Ukraińców, Niemców, Cyganów i Ży-

dów w polskich wsiach Bukowiny rumuńskiej | „Nu este 

dracul atât de negru...” sau despre stereotipurile privitoa-

re la ucraineni, nemţi, ţigani şi evrei în satele poloneze ale 

Bucovinei româneşti 

 

Między polskimi wsiami, Bukowiną, Rumunią i Polską | 

Între satele poloneze, Bucovina, România şi Polonia 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

Kocjan Krzysztof Recepcja myśli Mircei Eliadego w Polsce | Recepționarea 

ideilor lui Mircea Eliade în Polonia 

Wygłoszony w roku 2015, nieopublikowany 

Kocój Ewa Mityczne dzieje Stefana Wielkiego w kontekście wierzeń  

potocznych i ikonografii malowanych cerkwi na Bukowi-

nie | Faptele mitice ale lui Ştefan cel Mare în contextual 

credinţelor populare şi iconografiei bisericilor pictate din 

Bucovina 

 

Raj nieutracony? Ikony cerkwi bukowińskich jako sym-

bole mitu o rajskim początku | Raiul nepierdut? Icoanele 

din bisericile ortodoxe bucovinene ca simboluri ale mitu-

lui începutului paradisiac 

 

Mój wróg, mój przyjaciel, czyli co Rumuni widzą na iko-

nach Sądu Ostatecznego malowanych cerkwi na Bukowi-

nie | Duşmanul meu, prietenul meu sau ce văd românii în 

icoanele Judecăţii de Apoi din bisericile pictate ale Buco-

vinei 

 

Ikona – Obraz czy Postać? Kult świętych obrazów na Bu-

kowinie rumuńskiej | Icoana – Imagine sau Figură? Cultul 

icoanelor în Bucovina românească 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2004 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

 

 



Manole. Mistrz? Wokół symboliki „rumuńskiej” Legendy 

o Mistrzu Manole | Manole. Meşter? În jurul simbolicii 

„românesti” a Legendei despre Meşterul Manole 

 

Monastyr w Căpriana (Republika Mołdawii) | Mănăstirea 

Căpriana (Republica Moldova) 

 

Negatywny obraz Żydów w folklorze rumuńskim i jego  

związki z kanonicznymi oraz pseudokanonicznymi teksta-

mi chrześcijaństwa (przyczynek do badań) 

 

Starowiercy w Rumunii – z dziejów osadnictwa i kultury | 

Ruşii lipoveni în România – din istoria colonizării şi 

culturii 

 

Symbolika dni tygodnia w rumuńskim kalendarzu pra-

wosławnym – między kanonem a ludowością | Simbolis-

tica zilelor săptămânii în calendarul ortodox român – între 

canon şi elementul popular 

Wygłoszony w roku 2006, nieopublikowany 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2007 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2008 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany 

Kocój Ewa 

Charkiewicz Jarosław 

Karpacka święta z Rumunii | Sfânta Carpaţilor din Ro-

mânia 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2010 

 

Kocój Ewa 

Lechowski Paweł 

Cyganie w Rumunii (z dziejów tematu w wiekach XV-

XIX | Ţiganii în România (din istoria problematicii în sec. 

XV-XIX) 

 

Zapomniane dziedzictwo kulturowe, czyli profesje cygań-

skie w Polsce i Rumunii | O moştenire culturală uitată, 

adică îndeletniciri ale ţiganilor din Polonia şi România 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany 

Kocój Ewa 

Osikowicz Żanna 

 

Ostatni pasterze Karpat? Opowieść o Karpackim Redyku 

– od fenomenu do zarządzania projektem dotyczącym 

współczesnej kultury pasterskiej | Ultimii ciobani din Car-

pați? Povestea Transhumanței Carpatice – de la fenomen 

la administrarea unui proiect referitor la cultura pastorală 

contemporană 

Wygłoszony w roku 2016, nieopublikowany 

 

Kowalski Zbigniew „Bukowińskie Spotkania” | „Întâlniri Bucovinene” 

 

Festiwal „Bukowińskie Spotkania” | Festivalul „Întâlniri 

Bucovinene” 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

Wygłoszony w roku 2001, nieopublikowany 

 



Krasnodębski Jarosław Relacje Stanisławowa z Rumunią w świetle polskiej ga-

zety „Kurier Stanisławowski” w latach 1921-1939 | Rela-

țiile Stanisławów-ului cu România în lumina ziarului po-

lonez „Kurier Stanisławowski” în anii 1921-1939 

Wygłoszony w roku 2017, nieopublikowany 

 

Krasowska Helena Ojczyzna ideologiczna profesora Kazimierza Feleszki | 

Patria ideologică a profesorului Kazimierz Feleszko 

 

Sytuacja języka polskiego w kilku miejscowościach na 

Bukowinie Północnej zamieszkałych przez Górali bukow-

ińskich | Situaţia limbii polone în câteva localităţi din Bu-

covina de nord locuite de Muntenii bucovineni 

 

Stan badań językowych Górali bukowińskich | Situaţia 

cercetărilor limbii Muntenilor bucovineni 

 

Problematyka lingwistyczna w badaniach nad pogranicza-

mi | Problematica lingvistică în cercetările din zonele de 

frontier 

 

Polacy z Dolnych Piotrowiec o sobie i swoich sąsiadach | 

Polonezii din Pătrăuţii de Jos despre ei şi vecinii lor 

 

Tożsamość kulturowa Bukowińczyków | Identitatea cultu-

rală a bucovinenilor 

 

Czy istnieje język bukowiński? | Există limbă bucovinea-

nă? 

 

Mniejszość rumuńska na ukraińskiej Bukowinie: sytuacja 

językowa | Minoritatea română din Bucovina ucraineană: 

situaţia limbii 

 

Wybrane formy zwracania się i tytułowania na Bukowinie 

północnej | Forme selectate de adresare şi intitulare în Bu-

covina de nord 

 

Tradycje Bożego Narodzenia u Polaków w Pance – daw-

niej i dziś | Tradițiile de Crăciun al polonezilor din Panca 

– din trecut și prezent 

 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany  

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2013 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2017 

 

 

 



Problematyka pożyczek słowackich w polskiej gwarze 

górali bukowińskich | Problematica împrumuturilor slova-

ce în dialectul muntenilor polonezi din Bucovina 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2018 

 

Krasowska Helena 
Pokrzyńska Magdalena 

Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego Festiwalu 

Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” (na podsta-

wie opinii ukraińskich uczestników) | Consecințele struc-

turale ale Festivalului Folcloric Internațional „Întâlniri 

Bucovinene” (pe baza opiniilor participanților ucraineni) 

 

Ćwierć wieku „Bukowińskich Spotkań” – idea integracji 

narodów Europy Środkowej i jej realizacja | Un sfert de 

veac al „Întâlnirilor Bucovinene” – ideea integrării popoa-

relor Europei Centrale şi realizarea ei 

 

Bukowińskie wzory kultury w działalności Muzeum 

Etnograficznego w Zielonej Górze | Modele ale culturii 

bucovinene în activitatea Muzeului Etnografic din Zielona 

Góra 

 

Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja 

zanikającego dziedzictwa narodowego | Graiul polonez în 

Bucovina Carpatică. Documentația patrimoniului național 

pe cale de dispariție 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

Krasowska Helena 

Suchomłynow Lech Aleksy 

Bukowina jako pogranicze kultur (w kontekście procesów 

integracyjnych w Europie | Bucovina ca zonă de confluen-

ţă a culturilor (în contextul proceselor de integrare în Eu-

ropa) 

 

Osobliwości regionalnego multikulturalizmu (katolicko-

prawosławne relacje na Bukowinie) | Particularităţile 

multiculturalităţii regionale (relaţiile între catolicism şi 

ortodoxism în Bucovina) | Особливості регіонального 

мультикультуралізму (реляції католицько-православні 

на Буковині) 

 

Transformacje świadomości regionalnej na przykładzie 

bukowińskiej wspólnoty w Berdiańsku | Transformările 

conştiinţei regionale pe baza exemplului comunităţii bu-

covinene din Berdiansk 

 

Niewygłoszony, opublikowany w 2006 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w 2009 

 

 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w 2010 

 

 

 

 



Bukowińskie Spotkania” jako estetyczna projekcja do-

świadczeń wielokulturowości | Întâlnirile Bucovinene” ca 

proiecţie estetică a experienţelor multiculturalităţii 

 

Boże Narodzenie Górali bukowińskich w Dolnych Pio-

trowcach | Nașterea Domnului sărbătorită de muntenii bu-

covineni din Pătrăuții de Jos 

Niewygłoszony, opublikowany w 2011 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w 2017 

 

Krotofil Maciej Ukraińscy Strzelcy Siczowi na Bukowinie w 1918 roku –  

przyczynek do początku wojny polsko-ukraińskiej | Puş-

caşii ucraineni din Sici în Bucovina în anul 1918 – contri-

buţie la începutul războiului polono-ucrainean 

 

Z Bukowiny do Torunia. Augusta Kochanowska (1868-

1927) – przyczynek do biografii | Din Bucovina la Toruń. 

Augusta Kochanowska (1868-1927) – contribuţii la bio-

grafie 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

Krupińska-Łyp Hanna Z doświadczeń w pracy ze studentami poloijnymi | Din 

experienţa în munca cu studenţii din diaspora poloneză 

Wygłoszony w roku 2004, nieopublikowany 

Krysiński Wojciech Turystyczne szlaki piesze (rowerowe i konne) w okoli-

cach polskich wiosek na Bukowinie Południowej | Itine-

rarii turistice (cu bicicleta şi călare) în împrejurimile sate-

lor poloneze din Bucovina de sud 

 

Pisarze ikon w środowisku polskim na Bukowinie (przy-

czynek do badań) | Pictorii de icoane din comunităţile po-

loneze din Bucovina (contribuţie la cercetare) 

 

Cudowny obraz Płaczącej Bogurodzicy z Gura Humorului 

| Miraculoasa icoană a Maicii Domnului Înlăcrimate de la 

Gura Humorului 

 

Pielgrzymka drewnianej cerkwi | Peregrinările bisericii de 

lemn 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2006 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2007 

Krzywda Piotr Z dziejów Polaków na rumuńskiej Bukowinie | Din istoria 

polonezilor din Bucovina 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

Kudyba Wojciech Andrzeja Stasiuka podróż do Babadag | Călătoria lui 

Andrzej Stasiuk la Babadag 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

Kulak Teresa Warszawa-Konstanca. Sprawa transportu polskiego złota 

we wrześniu 1939 roku | Varşovia-Constanţa. Problema 

transportului aurului polonez în septembrie 1939 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 



Kulik Mariusz Obraz Bałkanów w korespondencji lekarza wojskowego 

Zygmunta Michałowskiego (1877-1878) | Imaginea Bal-

canilor în corespondemța medicului militar Zygmunt Mi-

chałowski (1877-1878) 

Wygłoszony w roku 2015, nieopublikowany 

Lakatos Attila Relaţiile Cetăţii Oradea cu Regatul Poloniei în Evul Me-

diu | Średniowieczne kontakty twierdzy Oradea z Kró-

lestwem Polskim 

Wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 

Lazăr Mihai Aspecte ale fiscalităţii din Moldova medieval în viziunea 

cronicarilor şi călătorilor polonezi | Polityka fiskalna  

średniowiecznej Mołdawii z perspektywy kronikarzy          

i podróżników polskich 

Wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany  

Lesiecka Maria Wspomnienia | Amintiri Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

Lucaci-Dascăliță Adina Insurecţia polonă din 1863 şi relaţiile anglo-române | 

Powstanie styczniowe i relacje angielsko-rumuńskie 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2014 

 

Machaj Irena Tożsamość w warunkach przemian aksjonormatywnych | 

Identitatea în condiția schimbărilor axionormative 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

Majewska Agnieszka Program edukacyjny poświęcony historii i kulturze Ru-

munii, jako forma kształtowania postaw polskiej młodzie-

ży | Programul educativ dedicat istoriei şi culturii Româ-

niei ca formă de cultivare a atitudinii tineretului polonez 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

Mareci Sabol Harieta Viața în slujba semenilor. Doi medici polonezi din Buco-

vina sfârșitului de secol al XIX-lea | Życie w służbie bliź-

nim. Dwóch lekarzy polskiego pochodzenia z Bukowiny 

końca XIX w. 

Wygłoszony w roku 2017, nieopublikowany 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mareş Nicolae Aspecte inedite privind raporturile polono-române în 

perioada 1919-1921, în baza unor cercetări recente în 

arhivele poloneze | Nieznane aspekty dotyczące stosun-

ków polsko-rumuńskich w okresie 1919-1921 na podsta-

wie ostatnich odkryć w archiwach polskich 

 

Receptarea lui Tudor Arghezi în Polonia | Odbiór twór-

czości Tudora Arghezi w Polsce 

 

Despre evenimentele sângeroase  din 1956 din Polonia şi 

Ungaria pe baza unui document inedit aflat în arhivele 

americane | O krwawych wydarzeniach 1956 roku w Pol-

sce i na Węgrzech na podstawie dokumentu z amerykań-

skich archiwów 

 

Stan Velea – un polonist de anvergură europeană | Stan 

Velea – polonista europejskiego format 

 

Titulescu şi Basarabia – contextul polonez | Titulescu         

i Besarabia – kontekst polski 

 

Lumini şi umbre ale relaţiilor româno-polone în perioada 

interbelică | Blaski i cienie rumuńsko-polskich relacji          

w okresie międzywojennym 

 

Frédéric Chopin în conștiința românilor. 2010 – bicente-

narul nașterii compozitorului | Fryderyk Chopin w świa-

domości Rumunów. Rok 2010 – 200-lecie urodzin kom-

pozytora 

 

Raporturile lui Nicolae Bălcescu cu exilul și revoluționarii 

polonezi în anii 1848-1849 | Relacje Nicolae Bălcescu        

z polską emigracją polityczną i rewolucjonistami w latach 

1848-1849 

 

Vespasian V. Pella. Relaţiile juristului şi diplomatului ro-

mân cu Polonia | Vespasian V. Pella Relacje rumuńskiego 

prawnika i dyplomaty z Polską 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2005 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2007 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2010 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2012 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2013 

 

 

 

 



90 de ani de la istorica vizită a cuplului regal al României 

Mari în Polonia | 90. rocznica historycznej wizyty rumuń-

skiej pary królewskiej w Polsce 

 

Constantin Stere și Józef Piłsudski – un român și un po-

lonez exilați în Siberia | Constantin Stere i Józef Piłsudski 

– Rumun i Polak na zsyłce na Syberii 

 

Piłsudski și Polonia anilor 1920-1921 în ochii primului di-

plomat român la Varșovia – Alexandru G. Florescu |  Pił-

sudski i Polska w latach 1920-1921 oczami pierwszego 

rumuńskiego dyplomaty w Warszawie – Alexandru G. 

Florescu 

 

„Împărat și proletar” în limba polonă – un novum literar 

de excepție în țara lui Mickiewicz | „Cesarz i proletariusz” 

w języku polskim – wyjątkowe novum literackie w kraju 

Mickiewicza 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, nieopublikowany 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, nieopublikowany 

 

Marin Cristian Alexandru Mihai Viteazul și Polonia | Michał Waleczny i Polska 

 

Mihai Viteazul și Polonia. Partea a II-a | Michał Waleczny 

i Polska. Część II 

Wygłoszony w roku 2015, nieopublikowany 

 

Wygłoszony w roku 2016, nieopublikowany 

Marynowska Jadwiga Rumuński epizod w życiu Juliana Tuwima podczas 

ucieczki do Ameryki we wrześniu 1939 roku | Un episod 

românesc din viaţa lui Julian Tuwim în timpul refugierii 

în America, în 1939 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 



Marynowski Marcin Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce w świetle 

archiwaliów z Krakowa i Wieliczki / Parohia cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului din Cacica în lumina docu-

mentelor de arhivă din Cracovia şi Wieliczka 

 

Sylwetki polskich górników pracujących w kopalni soli w 

Kaczyce | Figuri de mineri polonezi din Salina Cacica 

 

Sylwetki kilku polskich górników pracujących w kopalni 

soli w Kaczyce w czasach austriackich | Figurile câtorva 

mineri polonezi de la Salina Cacica în epoca austriacă 

 

W 60. rocznicę repatriacji z Rumunii do Polski. Przypa-

dek jednej rodziny z Kaczyki | La 60 de ani de la repatrie-

rea din România în Polonia. Cazul unei familii din Cacica 

Wygłoszony w roku 2004, nieopublikowany w 

tomie (znalazł się w oddzielnej publikacji, poświę-

conej 100-leciu konsakracji kościoła w Kaczyce) 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

Melecki Maciej Bez wyjścia. Poezja Ioana Es. Popa w kontekście współ-

czesnych ruchów poetyckich w Rumunii i Polsce | Fără 

ieșire. Poezia lui Ioan Es. Pop în contextul mișcărilor poe-

tice contemporane din România și Polonia 

 

„Złote myśli samobójcze”. Twórczość Marka Krystiana 

Emanuela Baczewskiegow kontekście filozofii Emila Cio-

rana | „Aforisme sinucigașe”. Opera lui Marek Krystian 

Emanuel Baczewski în contextul filozofiei lui Emil Cio-

ran 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Michaluk Dorota Stefan Batory na Podlasiu, Grodzieńszczyźnie i Wileń-

szczyźnie – działalność i pamięć historyczna | Ştefan 

Bathori în Podlasie, ţinuturile Grodno şi Vilnius – active-

tate şi memorie istorică 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

Mieczkowski Robert Koncepcja Stanów Zjednoczonych Wielkiej Austrii Aure-

la Popovicia na tle europejskich koncepcji federacyjnych | 

Idea Statelor Unite ale Austriei Mari a lui Aurel Popovici 

pe fondul concepțiilor federative europene 

 

Rumunia w polskiej geopolityce. Znaczenie geopolitycz-

ne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej | România 

în geopolitica poloneză. Însemnătatea geopolitică în re-

giunea Europei Centrale și de Est 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, nieopublikowany 



Minenkowa Natalia Polacy jako mniejszość narodowa w Donbasie – życie po-

lityczne, socjalne, kulturalne | Polonezii ca minoritate na-

ţională în Donbas – viaţa politică, socială, culturală 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

Miotk Miron Techniki kontroli społeczeństwa na przykładzie Rumunii 

za rządów Nicolae Ceaușescu | Tehnicii controlului socie-

tății în cazul României in timpul regimului Nicolae Ceau-

șescu 

Wygłoszony w roku 2013, nieopublikowany 

Mitric Olimpia Nazwy związane z medycyną ludową we wsi Plesza | 

Denumiri legate de medicina populară în satul Pleşa 

 

Un copist de manuscrise româneşti de origine poloneză 

(Rădăuţi 1783) | Kopista rumuńskich rękopisów polskiego 

pochodzenia (1783) 

 

Cartea poloneză veche în fonduri şi colecţii din judeţul 

Suceava (1569-1815) | Stare polskie książki w zbiorach          

i kolekcjach w okręgu Suczawa (1569-1815) 

 

Un manuscris din Lvov în Arhivele Naţionale din Bacău | 

Rękopis ze Lwowa w Archiwum Narodowym w Bacău 

 

100 de ani de la naşterea profesorului Ion C. Chiţimia | W 

100-lecie urodzin profesora Iona C. Chiţimia 

 

Cartea veche poloneză în colecţiile Bibliotecii Centrale 

Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi (secolele XVI-

XVIII) | Starodruki polskie ze zbiorów Centralnej Biblio-

teki Uniwersyteckiej im. Mihaia Eminescu w Jassach 

(XVI-XVIII w.) 

 

Relaţiile culturale româno-polone, din perioada interbeli-
că, reflectate în paginile ziarului „Glasul Bucovinei” | Ru-
muńsko-polskie relacje kulturalne w okresie między-
wojennym na stronach gazety „Glasul Bucovinei” 
 
Însemnări autografe în limba polonă pe filele unor cărţi 
vechi | Ręczne zapiski w języku polskim na stronach sta-
rych książek 
 
 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

 



Cartea poloneză în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii          
„V. A. Urechia” din Galaţi | Polska książka w kolekcjach 
specjalnych Biblioteki im. V. A. Urechia w Gałaczu 
 
O scrisoare necunoscută a Kazimierei Iłłakowiczówna, la 
Galaţi | Nieznany list Kazimiery Iłłakowiczównej w Gała-
czu 
 
Urme vechi poloneze în Arhiepiscopia Romanului şi Ba-
căului | Dawne polskie ślady w Biskupstwie Romanu               
i Bakowa 
 
Polonezi de altădată. Spicuiri din presa vremii | Niegdy-
siejsi Polacy. Przegląd ówczesnej prasy 
 
Catalogul unei biblioteci particulare poloneze, în colecți-
ile speciale ale Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai 
Eminescu” din Iași | Katalog prywatnej biblioteki polskiej 
w specjalnych kolekcjach Centralnej Biblioteki Uniwersy-
teckiej im. Mihaia Eminescu w Jassach 
 
Prezențe poloneze în Mănăstirile Agapia și Văratic | Pol-
skie ślady w klasztorach Agapia i Văratic 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

Mitric Olimpia 

Brădăţan Aura 

Cartea poloneză în fondurile Casei Memoriale „Simion 

Florea Marian” din Suceava | Książki polskie w zbiorach 

Domu Pamięci Simiona Florea Mariana w Suczawie 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

Mitu Mihai Relaţiile româno-polone oglindite în lexicul limbii româ-

ne | Odbicie stosunków rumuńsko-polskich w słownictwie 

języka rumuńskiego 

 

Noi date despre Bucovina pe baza unor memorii şi de-

scrieri de la începutul sec. XIX | Nowe dane o Bukowinie 

na podstawie memoria-łów i opisów z początku XIX wie-

ku 

 

Bogdan Petriceicu Hasdeu – polonistul. La 100 de ani de 

la moartea sa | Bogdan Petriceicu Hasdeu – polonista.           

W stulecie śmierci 

 

 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 

 



Un mare prieten al culturii române – polonezul Włady-

sław Hordyński | Polak Władysław Hordyński – wielki 

przyjaciel kultury rumuńskiej 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

Nadarzyńska Anna Kampania polska 1939 roku w materiałach archiwalnych 

Oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej | 

Campania polonă din anul 1939 în materialele arhivale ale 

Institutului Memoriei Naţionale – Filiala Gdańsk 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

Neuberg Magdalena Zapach jabłek – rumuńskie epizody w życiu Marii Paw-

likowskiej-Jasnorzewskiej | Mirosul merelor – espisoade 

românești din viața Mariei Pawlikowska-Jasnorzewska 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

Nicolae Paul Diplomaţia ultimei şanse. Vizita lui Grigore Gafencu la 

Varşovia – martie 1939 | Dyplomacja ostatniej szansy. 

Wizyta Grigore Gafencu w Warszawie – marzec 1939 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

Niculică Bogdan Interferenţele culturale în Bronzul Mijlociu, în Podişul 

Sucevei | Interferencje kulturalne w epoce środkowego 

brązu na wyżynie suczawskiej 

Wygłoszony w roku 2005, nieopublikowany 

Niemczyk Katarzyna Mołdawia w polityce dwóch Jagiellonów: króla polskiego 

Jana Olbrachta i króla Węgier Władysława (do roku 1501) 

| Moldova în politica celor doi Jagielloni: regele Poloniei 

Ioan Albert al Poloniei şi regele Ungariei Vladislav (până 

în anul 1501) 

 

Przyczynek do relacji polsko-mołdawskich w XVI w. 

Geneza konfliktu z 1506 r. | Contribuţie la relațiile moldo-

polone din sec. XVI. Geneza conflictului din anul 1506 

 

Udział możnych polskich w politycznych relacjach Polski 

z Mołdawią w XV i na początku XVI w. Zarys problemu | 

Participarea magnaților polonezi la relațiile politice ale 

Poloniei cu Moldova în sec. XV și începutul sec. XVI. 

Schița problem 

 

Wyprawa Jana Olbrachta z 1497 roku w historiografii 

polskiej | Campania regelui Ioan Albert din anul 1497 în 

istoriografia poloneză 

Niewygłoszony, opublikowany w 2014 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

 



Nowak Krzysztof Bukowina w opiniach polskich służb dyplomatycznych, 

konsularnych i wojskowych w Rumunii (1918-1939) | Bu-

covina în opinia misiunilor diplomatice, consulare şi mili-

tare poloneze în România (1918-1939) 

 

Z polskich opinii o Besarabii (1918-1939) | Opinii despre 

Basarabia în surse poloneze 

 

Rumunia w najnowszej historiografii polskiej po 1989 ro-

ku | România în cea mai nouă istoriografie poloneză (după 

1989) 

 

Górale polscy od Śląska po Bukowinę. Rys historyczno-

etnograficzny | Muntenii polonezi din Silezia în Bucovina. 

Prezentare generală istorico-etnografică 

 

Plany reorganizacji polskiego życia narodowego w Ru-

munii w latach 1938-1939 | Planurile de reorganizare ale 

vieţii naţionale poloneze în România anilor 1938-1939 

 

Pojańczycy między Bukowiną a Polską (1946-1947) | Lo-

cuitorii din Poiana Micului între Bucovina şi Polonia 

(1946-1947) 

 

Dyplomacja polska a Polacy w Rumunii po roku 1945 | 

Diplomaţia polonă şi polonezii din România după anul 

1945 

Pojana Mikuli i Bukowińczycy | Poiana Micului şi buco-

vinenii 

 

Z dziejów kontaktów Polaków rumuńskich z Polską przed 

rokiem 1989 | Din istoria contactelor polonezilor din Ro-

mânia cu Polonia, înainte de 1989 

 

Polska i Polacy o Transylwanii i Dobrudży (1918-1939) | 

Polonia şi polonezii din Transilvania şi Dobrogea (1918-

1939) 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2001, opublikowany w 2002 

 

 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w 2006 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

 

 



Wojewoda śląski o Rumunii i rumuńskiej młodzieży          

w 1939 roku | Prefectul Sileziei despre România şi tinere-

tul român în anul 1939 

 

Polacy na Bukowinie na tle porównawczym (do roku 

1989) | Polonezii în Bucovina pe fond comparativ (până 

în anul 1989) 

 

Mniejszość polska w Rumunii w publicystyce (1918-

1989) | Minoritatea polonă din România în publicistica 

poloneză (1918-1989) 

 

Zapomniane i mniej znane wspomnienia Polaków o Ru-

munii (po 1918 r.) | Amintiri uitate şi putin cunoscute ale 

polonezilor despre România (după 1918) 

 

Do Rumunii „za chlebem”. Z dziejów polskiej emigracji 

zarobkowej na ziemie rumuńskie w II poł. XIX i I poł. 

XX w. | Din istoria emigraţiei poloneze „după pâine” pe 

pământ românesc în a II-a jumătate a sec. XIX şi I jumă-

tate a sec. XX 

 

Bukowińskie badania dr. Mariana Gotkiewicza z dzisiej-

szej perspektywy | Cercetările bucovinene ale dr. Marian 

Gotkiewicz din perspectiva de astăzi 

 

Legioniści śląscy na Bukowinie w 1915 r. | Legioniștii si-

lezieni în Bucovina în anul 1915 

 

Polska dyplomacja a Polacy w Rumunii w okresie poli-

tycznych przełomów (czerwiec-grudzień 1989 roku) | Di-

plomația poloneză și polonezii din România în perioada  

schimbărilor politice (iunie-decembrie 1989) 

 

Kolejne archiwalia na temat reemigracji Polaków z Buko-

winy | Alte materiale de arhivă pe tema reemigrației polo-

nezilor din Bucovina 

Niewygłoszony, opublikowany w 2010 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Nowakowski Andrzej Rumuńskie ślady historii w Wadowicach | Urme istorice 

româneşti în Wadowice 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 



Oanea Mihaela (Dzióbek) Relaţii româno polone în perioada 1919-1931. Aspecte 

dilpomatice | Aspecte diplomatice 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

Oczko Anna Rumuńskie echo w polskich górach – nazwy szczytów           

i gór pochodzenia rumuńskiego | Ecou românesc în munţii 

polonezi – denumiri de vârfuri şi munţi de origine română 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

Ogan Natalia Polacy a inne narodowości na Bukowinie na przełomie 

XIX i XX w. w świetle dotychczasowego stanu badań | 

Polonezii şi alte naţionalităţi în Bucovina la confluenţa 

sec. XIX şi XX în lumina cercetărilor de până acum 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

Oksztul Zyta Monika Nieznany podręcznik do nauki języka polskiego dla Ru-

munów | Un manual necunoscut de învăţare a limbii po-

lone pentru români 

 

Z czego Polacy uczyli się języka rumuńskiego w okresie 

międzywojennym? Prezentacja podręczników do nauki ję-

zyka rumuńskiego dla Polaków | Din ce învățau polonezii 

limba română în perioada interbelică? Prezentare a manu-

alelor pentru învățarea limbii române pentru polonezi 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

Opiela M. Loyola, s. Ślady myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego 

na Bukowinie realizowanej przez Siostry Służebniczki 

NMP | Urme ale gândirii pedagogice a fericitului Edmund 

Bojanowski în Bucovina realizate de Surorile Congrega-

ţiei Neprihănita Zămislire a Fecioarei Maria 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

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 decembrie 1980) | Kryzys 

w Polsce i spotkanie w Moskwie przywódców partii               

i państw członkowskich Układu Warszawskiego (4-5 

grudnia 1980 r.) 

Wygłoszony w roku 2011,nieopublikowany  

Ostafi George Eroism, model, modă | Heroizm, wzorzec, moda Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

pt.: Eroism, model, modă. Pekesche – piesă vesti-

mentară de origine poloneză, element omniprezent 

în societățile academice studențești central europe-

ne | Heroizm, wzorzec, moda. Bekiesza – pocho-

dzący z Polski nieodzowny element ubioru środ-

kowoeuropejskich korporacji studenckich 

Ostrovschi Maria Wpływ języka rumuńskiego na gwarę mieszkańców No-

wego Sołońca | Influenţa limbii române asupra dialectului 

locuitorilor din Soloneţu Nou 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2002 



Osuch Tomasz Mniejszość polska i inne mniejszości narodowe w dwu-

dziestoleciu międzywojennym. Rumunia – Bukowina | 

Minoritatea polonă şi alte minorităţi naţionale în cele 

două decenii ale perioadei interbelice. România – Buco-

vina 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

Paździor Stanisław, ks. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań         

w Polsce i na Ukrainie w oparciu o akta Sądu Metropoli-

talnego w Lublinie oraz Sądu Biskupiego diecezji Kijow-

sko-Żytomierskiej 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

Petraru Marius Situaţia refugiaţilor polonezi pe teritoriul României în 

timpul celui de al II-lea Război Mondial | Sytuacja pol-

skich uchodźców na terenie Rumunii podczas drugiej 

wojny światowej 

 

Viaţa cultural-artistică a polonezilor bucovineni | Życie 

kulturalne i artystyczne Polaków bukowińskich 

Wygłoszony w roku 1999, opublikowany w 2000 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2003 

Petrică Ion Activitatea culturală a polonezilor refugiaţi în România în 

faţa agresiunii hitleriste | Działalność kulturalna uchodź-

stwa polskiego w Rumunii w obliczu agresji hitlerowskiej 

 

Despre făuritorii şi demolatorii de statui | O brązownikach 

i brązoburcach 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, nieopublikowany 

 

Pieszczoch Franz Relaţii moldo-polone din a doua jumătate a secolului al 

XIV-lea | Stosunki mołdawsko-polskie w drugiej połowie 

XIV wieku 

 

Vechi mănăstiri şi biserici catolice din Bucovina | Dawne 

klasztory i kościoły katolickie na Bukowinie 

 

Rolul polonezilor în istoria bisericii catolice din Moldova 

| Rola Polaków w historii kościoła katolickiego w Mołda-

wii 

 

Aşezarea „mazurilor” în Bucovina – un episode puţin 

cunoscut din istoria Bucovinei | Osiedlenie się „Mazu-

rów” na Bukowinie – mało znany epizod w historii Buko-

winy 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, nieopublikowany 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 

 

 

 



Pintescu Florin Situaţia învăţământului în comunităţile poloneze din sudul 

Bucovinei, în perioada interbelică (1919-1940) | Sytuacja 

szkolnictwa polonijnego na południowej Bukowinie                

w okresie międzywojennym (1919-1940) 

 

Comunitatea polonă din sudul Bucovinei, în perioada 

1945-18-989 | Społeczność polska na Bukowinie połud-

niowej w latach 1945-1989 

 

Influenţe polone în organizarea militară a Moldovei me-

dievale | Wpływy polskie na formacje wojskowe Mołda-

wii średniowiecznej 

 

Aspecte militare din istoria Moldovei medieval reflectate 

în cronicile polone | Odbicie zagadnień militarnych Moł-

dawii średniowiecznej w polskich kronikach 

 

Unele episoade militare române şi polone în secolul XIX | 

Wybrane epizody z rumuńskiej i polskiej wojskowości                   

w wieku XIX 

 

Interferenţe militare româno-polone în secolul XX | Ru-

muńsko-polskie stosunki wojskowe w XX wieku 

 

Relaţii militare moldo-polone în timpul regelui Jan III So-

bieski | Wojskowe relacje mołdawsko-polskie w czasach 

Jana III Sobieskiego 

 

Relaţiile moldo-polone din perioada 1504-1538 – con-

fruntare militară şi expectativă diplomatică | Relacje moł-

dawsko-polskie w latach 1504-1538 – konfrontacje mili-

tarne i dyplomatyczne wyczekiwanie 

 

Bătălia de la Hotin (1621) în izvoarele şi literatura istorică 

din România | istorică din România 

 

Consideraţii privind campania lui Rákóczi György al                 

II-lea în Polonia (1657) | Rozważania o kampanii Jerzego 

Rakoczego II w Polsce (1657) 

 

Wygłoszony w roku 2001, opublikowany w 2002 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2002, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, nieopublikowany 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 



„Pașapoartele statistice” – surse ale istoriei polonezilor 

din sudul Bucovinei în timpul regimului comunist | „Pasz-

porty statystyczne” – źródło wiedzy historycznej o Pola-

kach z południowej Bukowiny w okresie komunistycz-

nym 

 

Românii și bătălia de la Hotin, 10-11 noiembrie 1673. 

Analiză politică și militară | Rumuni i bitwa pod Choci-

miem, 10-11 listopada 1673. Analiza polityczna i wojsko-

wa 

 

Date statistice privitoare la populația polonă din sudul Bu-

covinei în perioada interbelică | Dane statystyczne do-

tyczące polskiej ludności na południowej Bukowinie            

w okresie międzywojennym 

 

Războiul moldo-polon din 1497 în istoriografia română. 

Opinii și interpretări | Konflikt mołdawsko-polski z 1497 

roku w rumuńskiej historiografii. Opinie i interpretacje 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, nieopublikowany 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, nieopublikowany 

 

 

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

sudski în Statele Unite ale Americii în perioada interbeli-

că | Portrety Iona I. C. Brătianu i Józefa Piłsudskiego                 

w prasie międzywojennej w Stanach Zjednoczonych 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

Ploşniţă Elena Rolul comunităţii poloneze în evoluţia muzeografiei de 

istorie din Basarabia (sf. sec. XIX-1940) | Rola polskiej 

mniejszości w rozwoju muzealnictwa historycznego               

w Besarabii (koniec XIX wieku-1940) 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

Pokrzyńska Magdalena Transgraniczne orientacje polskich migrantów z 
Bukowiny w procesie kształtowania się bukowińskiej 
wspólnoty regionalnej | Orientarea transfrontalieră a 
migraţiei polonezilor din Bucovina în procesul de formare 
a identității regionale 
 
Wrastanie. Socjokulturowe aspekty migracji górali cza-
deckich z Bukowiny na Ziemie Zachodnie Polski po dru-
giej wojnie światowej | Înrădăcinarea. Aspecte socio-
culturale ale migrației muntenilor din Czadca în teritoriile 
de vest ale Poloniei după al doilea război mondial 
 
 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumentalna praktyka muzyczna w środowisku buko-
wińskim w Polsce Zachodniej (okolice Brzeźnicy) | Prac-
tica muzicală instrumentală în mediul bucovinean din Po-
lonia apuseană (împrejurimile localităţii Brzeźnica) 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

Polańska Agnieszka Adam Krotochwila – człowiek, pedagog i artysta | Adam 

Krotochwila – om, pedagog şi artist 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

Polipciuc Bogdan Corespondență din vremuri de război. Din amintiri de fa-

milie | Korespondencja z czasów wojny. Ze wspomnień 

rodzinnych 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

Porawska Joanna Stereotypy językowe jako przyczynek do badania stosun-

ków polsko-rumuńskich | Contribuţia stereotipurilor ling-

vistice la cercetarea relaţiilor polono-române 

 

Jak Polacy i Rumuni mierzą czas? Nazwy miesięcy jako 

językowe odzwierciedlenie kultury | Măsurarea timpului 

la polonezi şi români. Denumirile lunilor ca reflectare 

lingvistică a culturii 

 

Elementy pogańskie i chrześcijańskie w nazwie soboty          

w językach rumuńskim i polskim | Elemente păgâne şi 

creştine în denumirea zilei de sâmbătă, în limbile română 

şi polonă 

 

Dies dominica – duminică – niedziela. Dzień Pański         

w językach rumuńskim i polskim | Ziua Domnului în 

limbile română şi polonă 

 

Nowy słownik rumuńsko-polski | Noul dicţionar român-

polon 

 

Pojęcie ojczyzny w języku rumuńskim | Noţiunea de 

patrie în limba română  

 

Warstwy zapożyczeń w języku rumuńskim jako świa-

dectwo kontaktów kulturowych | Împrumuturi în limba 

română – mărturie a contactelor cultural 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2001, opublikowany w 2002 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, nieopublikowany 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, nieopublikowany 

 

 



Pricopie Libelula 

Blaj Pavel 

Precizări referitoare la satul Lozeni din Ținutul Doro-

hoiului, fieful doamnei Elisabeta Movilă | Uwagi dotyczą-

ce wsi Lozeni w okręgu Dorohoi, dóbr księżnej Elżbiety 

Mohyłowej 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

 

Radion Palaghia Poziţia Rusiei faţă de mişcarea naţională a românilor şi 

relaţiile acesteia cu mişcarea naţională poloneză | Pozycja 

Rosji wobec rumuńskiego ruchu narodowego i jego rela-

cje z polskim ruchem narodowo-wyzwoleńczym 

 

Problema poloneză în istoriografia rusă | Problematyka 

polska w historiografii rosyjskiej 

 

Istoriografia rusă despre problema poloneză în contextul 

chestiunii orientale | Historiografia rosyjska o problemie 

polskim w kontekście kwestii wschodniej 

 

Criza poloneză între Europa liberală şi cea absolutistă 

(1830-1834) | Kryzys polski – między Europą liberalną            

i absolutystyczną (1830-1834) 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, nieopublikowany 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, nieopublikowany 

 

Radziszewska Maria IV Światowy Festiwal Młodzieży demokratycznej w Bu-

kareszcie na łamach „Sztandaru Młodych” (1953) | Cel de 

al IV-lea Festival Mondial al Tineretului Democrat de la 

Bucureşti în coloanele publicaţiei „Sztandar Młodych” 

(1953) 

 

Kolonie letnie dla dzieci Polonii rumuńskiej na Mazurach 

(1949-1950) | Tabere de vară pentru copiii diasporei polo-

neze din România în regiunea Mazuria (1949-1950) 

 

Działalność historyka oświaty Łukasza Kurdybachy          

w Rumunii w latach 1939-1940 | Activitatea istoricului în-

văţământului Łukasz Kurdybacha în România anilor 

1939-1940 

 

Wokół obchodów święta narodowego Rumunii w peere-

lowskiej szkole. Zarys problemu | Despre sărbătorirea Zi-

lei Naționale a României în școala polonă din perioada 

comunistă. Schița problemei 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2016 

 

 

 

 

 



Stan szkolnictwa polskiego w Królestwie Rumunii i w re-

jencji olsztyńskiej Prus Wschodnich na kanwie wizyty ru-

muńskiego ministra oświaty Constantina Angelescu         

w Polsce w 1937 roku | Situația școlilor poloneze în Rega-

tul României și în districtul Olsztyn al Prusiei Răsăritene, 

pe baza vizitei ministrului român al educației, Constantin 

Angelescu, în Polonia, în 1937 

 

Odbudowa szkolnictwa polskiego u schyłku Królestwa 

Rumunii | Refacerea educației în limba polonă la sfârșitul 

existenței Regatului României 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2018 

Radwański Janusz 

 

Historia równoległa, historia alternatywna. Domatków-        

-Brzezówka na tle przemian społeczno-gospodarczych 

XX wieku | Istoria paralelă, istoria alternativă. Domat-

ków-Brzezówka pe fondul schimbărilor socio-economice 

din secolul XX 

 

Język i kultura Mazurów spod Kolbuszowej jako kontekst 

do badań Mazurów z Bulaju | Limba și cultura mazurieni-

lor din zona Kolbuszowa ca și context al cercetării mazu-

rienilor din Bulai 

Wygłoszony w roku 2017, nieopublikowany  

 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2018 



Rajczyk Robert Wybrane prawne aspekty ochrony polskiej mniejszości  

narodowej w ustawodawstwie rumuńskim | Aspecte juri-

dice selectate privitoare la apărarea drepturilor minorităţii 

polone în legislaţia românească 

 

Problemy w definiowaniu pojęcia „mniejszość narodowa” 

| Probleme în definirea conceptului de „minoritate naţio-

nală” 

 

Instytucjonalizacja podmiotowości mniejszości narodo-

wych w Rumunii | Instituţionalizarea subiectivităţii mino-

rităţilor naţionale din România 

 

Polityka wobec diaspory polskiej | Politica faţă de diaspo-

ra poloneza 

 

Polska mniejszość narodowa w rumuńskim systemie poli-

tycznym – komunikat z badań | Minoritatea naţională po-

lonă în sistemul politic românesc – comunicare pe baza 

cercetărilor 

 

Mniejszości narodowe w rumuńskim systemie medial-

nym. Przypadek telewizji | Minoritțăile naționale în siste-

mul românesc mediatic. Cazul televiziunii 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2006 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2007 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2008 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, nieopublikowany 

Rak Maciej Pieśniowość gwarowej frazeologii Podtatrza | Muzicalita-

tea frazeologiei dialectului din Podtatrze 

 

Frazeologia w „Słowniku” Kazimierza Feleszki | Frazeo-

logie în „Dicţionarul” lui Kazimierz Feleszko 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

Reszczyński Łukasz Rumunia i Jugosławia jako najważniejsze ogniwa w kon-

cepcjach polskich korytarzy tranzytowych okresu między-

wojennego | România și Iugoslavia ca cele mai importante 

verigi în concepțiile coridorelor poloneze de tranzit în 

perioada interbelică 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

pt.: Umowa o tranzycie wojskowym pomiędzy 

Polską, Rumunią a Królestwem SHS z listopada 

1925 r. | Acordul privind tranzitul militar între Po-

lonia, România şi Regatul Sârbilor, Croaților și 

Slovenilor din noiembrie 1925 

 

 



Rezachevici Constantin Legături şi influenţe reciproce între poloni şi români din 

Evul Mediu până la 1795 | Związki i wzajemne wpływy 

między Polakami i Rumunami od Średniowiecza do roku 

1795 

 

Dimensiunea dinastică a relaţiilor lui Ştefan cel Mare cu 

Polonia | Wymiar dynastyczny relacji Stefana Wielkiego        

z Polską 

 

La hotarul polono-român în secolul XV. Ştefan cel Mare 

între „regişorii Odrowąż” din Rusia Haliciului şi magnaţii 

Buczacki din Podolia | Na granicy polsko-rumuńskiej          

w wieku XV. Stefan Wielki pomiędzy „królewiczami 

Odrowąż” z Rusi Halickiej i magnatami Buczackimi z Po-

dola 

 

La începutul relaţiilor Coroanei Polone cu Ţara Moldovei. 

Unde s-a dat bătălia din „Codrii Plonini” (iulie 1368)? | 

Początki stosunków Korony Polskiej z Hospodarstwem 

Mołdawskim. Gdzie odbyła się bitwa pod „Plonini” (li-

piec 1368)? 

 

Luptele lui Jan Potocki cu Mihai Viteazul după broşura   

necunoscută a căpitanului Stanisław Bartholan din 1601 | 

Walki Jana Potockiego z Michałem Walecznym na pod-

stawie nieznanej broszury kpt. Stanisława Bartholana           

z 1601 roku 

 

Stagiul polonez (1923-1924) – o răscruce în formarea lui 

P.P. Panaitescu | Pobyt w Polsce (1923-1924) – punkt 

zwrotny w życiu P.P. Panaitescu 

 

Ucenicia militară a lui Ștefan cel Mare, bătălia de la Cras-

na din 5-6 septembrie 1450 | Bitwa pod Krasną 5-6 wrześ-

nia 1450 r. – nauka wojennego rzemiosła dla Stefana 

Wielkiego 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2001, opublikowany w 2002 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 

 

 

 

 

 

 

 



Relaţii militare medievale polono-române în imagini po-

lone necunoscute în România – Jan Krzysztof Tarnowski 

în echipament de husar moldovean (sec. XVI) | Średnio-

wieczne polsko-rumuńskie stosunki wojskowe w niezna-

nych w Rumunii polskich obrazach – Jan Krzysztof Tar-

nowski w stroju mołdawskiego husarza (XVI wiek) 

 

Din vechile legături politico-diplomatice uitate polono-

române – magnații Buczacki-Jazłowiecki și Moldova în 

secolele XV-XVI | O dawnych zapomnianych polsko-

rumuńskich związkach politycznych i dyplomatycznych – 

ród Buczackich-Jazłowieckich i Mołdawia w wiekach 

XV-XVI 

 

Ce este Bucovina istorică: origine-nume, evoluție | Czym 

jest historyczna Bukowina: pochodzenie nazwy, ewolucja 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2016 

 

Rezler-Wasielewska Violetta Jeńcy rumuńscy a Miejsce Pamięci Narodowej w Łambi-

nowicach | Prizonierii români şi Locul Memoriei Naţiona-

le din Łambinowice 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

Rezmer Waldemar Polskie formacje wojskowe w Rumunii (1917-1919) | 

Formaţiuni militare poloneze în România (1917-1919) 

 

Polsko-rumuński tranzyt lotniczy na wypadek wojny 

(przed 1939 rokiem) | Tranzitul aerian polono-român în 

caz de război (înainte de 1939) 

 

Potencjał wojskowy międzywojennego Królestwa Rumu-

nii w ocenie polskich władz wojskowych | Potenţialul mi-

litar al Regatului României interbelice în aprecierea auto-

rităţilor militare poloneze 

 

Olgierd Górka – żołnierz, polityk, polski attaché wojsko-

wy w Rumunii | Olgierd Górka – soldat, politician, ataşat 

militar polonez în România 

 

Misja gen. Roberta Lamezana de Salins w Rumunii            

w 1919 r. | Misiunea gen. Robert Lamezan de Salins în 

România în anul 1919 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

 



Polacy na Bukowinie w latach 30. XX wieku w świetle 

materiałów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Pol-

skiego | Prezența polonezilor în Bucovina în anii ‘30 ai 

sec. XX în lumina materialelor Secției II a Statului Major 

General al Armatei Polone 

 

Żołnierze Wojska Polskiego II RP wyróżnieni rumuń-

skimi odznaczeniami w pierwszym piętnastoleciu niepo-

dległości | Militari ai Armatei Polone a celei de a II-a Re-

publici distinși cu ordine românești în primii cincispre-

zece ani ai independenței 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Rojek Wojciech Rola państw Europy Środkowej w dyplomatycznej grze 

mocarstw w latach 1939-1944 | Rolul statelor Europei 

Centrale în jocul diplomatic al puterilor în anii 1939-1944 

 

Rola Rumunii w staraniach o wyekspediowanie na Za-

chód polskiego złota (wrzesień 1939-lipiec 1940) | Rolul 

României în expedierea spre Apus a aurului polonez 

(septembrie 1939-iulie 1940) 

Wygłoszony w roku 1999, opublikowany w 2000 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

Rolnik Dariusz Polacy na Rai chocimskiej. O losach brygady Jana Sucho-

rzewskiego w latach 1792-1794 | Polonezii în raiaua Hoti-

nului. Despre soarta brigăzii lui Jan Suchorzewski în anii 

1792-1794 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Roman Wanda Krystyna Losy polskich akt wojskowych po wybuchu II wojny 

światowej – epizod rumuński 17 września-19 listopada 

1939 roku | Destinul actelor militare poloneze după izbuc-

nirea celui de al Doilea Război Mondial – episodul ro-

mânesc 17 septembrie-19 noiembrie 1939 

 

Dorobek historiografii w zakresie internowania Polaków 

w Rumunii | Lucrările de istoriografie consacrate internă-

rii polonezilor în România 

 

Magdaleny Samozwaniec spotkania z Rumunią | Întâlniri 

cu România ale Magdalenei Samozwaniec 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2016 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Rosowska Ewa Źródła do dziejów stosunków polsko-rumuńskich po   

1918 r. w zasobie polskich archiwów | Izvoare ale cerce-

tării istoriei relaţiilor polono-române după 1918 în fondu-

rile arhivelor poloneze 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 

 

 



Rossmanith Adam Struktura społeczno-demograficzna i migracje Polaków   

w wybranych skupiskach w okręgu Suczawa na przełomie 

XX i XXI w. | Structura socio-demografică şi migraţia 

polonezilor în comunităţi selectate din judeţul Suceava la 

confluenţa sec. XX şi XXI 

 

Migracje w skupiskach mniejszości polskiej na południo-

wej Bukowinie w latach 1990-2011 | Migraţii în comuni-

tăţi cu minoritate poloneză din Bucovina de sud în anii 

1990-2011 

 

Struktura społeczno-demograficzna mniejszości polskiej 

na Północnej Bukowinie (obwód czerniowiecki) na tle 

Południowej Bukowiny (okręg Suczawa), w świetle badań 

terenowych | Structura socio-demografică a minorității 

polone în Bucovina de Nord (regiunea Cernăuţi) în com-

parație cu Bucovina de Sud (județul Suceava) în lumina 

cercetărilor de teren 

 

Przemiany etniczne, językowe i religijne w polskich 

wsiach na Bukowinie na przełomie XX i XXI wieku | 

Schimbări de natură etnică, lingvistică și religioasă în 

satele poloneze din Bucovina la cumpăna sec. XX și XXI 

 

Język polski, struktura etniczna i religijna w skupiskach 

polskich na Bukowinie w latach 2011-2013 w świetle ba-

dań terenowych | Limba polonă, structura de natură etnică 

și religioasă în satele poloneze din Bucovina în anii 2011-

2013 în lumina cercetărilor de teren 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, niopublikowany 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2017 

 

Rostworowski Tadeusz, ks. Polscy jezuici w Rumunii na przestrzeni wieków | Iezuiţii 

polonezi în România de-a lugul timpului 

Wygłoszony w roku 2000, nieopublikowany 



Rutkowski Paweł Rola Rumunii w wojnie polsko-sowieckiej | Rolul Româ-

niei în timpul războiului polono-sovietic 

 

Prasa rumuńska wobec wojny polsko-sowieckiej 1919-

1920 | Presa română despre războiul polono-sovietic 

 

Tranzyt polskich uchodźców cywilnych z terytorium Ro-

sji Sowieckiej do Polski przez Rumunię w pierwszych 

miesiącach 1920 roku | Tranzitul refugiaţilor civili polo-

nezi din Rusia Sovietică în Polonia pe teritoriul României, 

în primele luni ale anului 1920 

 

Źródła do dziejów Marynarki Wojennej Królestwa Rumu-

nii w latach 1919-1940 | Izvoare ale cercetării istoriei Ma-

rinei de Război a Regatului României în anii 1919-1940 

 

Zjednoczenie Besarabii z Królestwem Rumunii w 1918 

roku | Unirea Basarabiei cu Regatul României în anul 

1918 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 

Rybak Robert Współpraca Polski i Rumunii na rzecz umacniania bez-

pieczeństwa w Europie na przełomie wieków | Colabora-

rea Poloniei și României pentru întărirea securității în Eu-

ropa la cumpăna secolelor 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

pt.: Współpraca Polski i Rumunii na rzecz umac-

niania bezpieczeństwa w Europie w świetle doku-

mentów normatywnych od I wojny światowej do 

współczesności | Colaborarea Poloniei şi României 

pentru întărirea securităţii în Europa în lumina do-

cumenttelor normative din Primul Război Mondial 

până în present 

Rybicki Andrzej Kampania bukowińska Legionów Polskich w obiektywie 

fotografów w mundurach. Zbiory Muzeum Fotografii          

w Krakowie źródłem fotograficznej dokumentacji wyda-

rzeń na Bukowinie w 1915 roku | Campania din Bucovina 

a Legiunilor Poloneze în obiectivul fotografilor în unifor-

mă. Colecțiile Muzeului Fotografiei din Cracovia – sursă 

de documentare fotografică a evenimentelor din 1915 din 

Bucovina 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

 

 

 



Samsel Agata Rumunia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-

1939. Zarys problematyki | România în politica externă 

poloneză în anii 1918-1939. Schița problematicii 

 

Między Rumunią a Polską – Józefina Dusza z Rosen-

krazów Stec (pseud. Dusza Czara-Stec) | Între România și 

Polonia – Józefina Dusza din Rosenkraz Stec (pseud. Du-

sza Czara-Stec) 

 

Rumuński epizod we wspomnieniach Jana Karskiego | 

Episod românesc în amintirile lui Jan Karski 

 

Harcerstwo polskie w Rumunii w latach 1918-1939 | Cer-

cetășia poloneză în România în perioada 1918-1939 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Schipor Bogdan-Alexandru O perspectivă britanică asupra alianţei româno-polone în 

primăvara anului 1939. Problema garanţiilor | Sojusz pol-

sko-rumuński wiosną 1939 roku z perspektywy brytyj-

skiej. Kwestia gwarancji 

 

Agresiunea sovietică împotriva Poloniei, 17 septembrie 

1939. Consecinţe asupra României | Napaść sowiecka na 

Polskę 17 września 1939 roku. Konsekwencje dla Rumu-

nii 

 

România şi Polonia în scenariile de securitate pentru Eu-

ropa de Răsărit în al doilea deceniu interbelic | Rumunia         

i Polska w planach bezpieczeństwa dla Europy Wschod-

niej w drugim dziesięcioleciu okresu międzywojennego 

 

Un carusel al scenariilor: locul Poloniei şi României în 

cadrul negocierilor tripartite din 1939 | Karuzela scenario-

szy: miejsce Polski i Rumunii podczas trójstronnych ne-

gocjacji w 1939 roku 

 

Perspective britanice asupra politicii „cordonului sanitar” | 

Polityka „kordonu sanitarnego”z perspektywy brytyjskiej 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

 



Schipor Vasile I. Comunitatea catolicilor din Rădăuţi. Două secole de   

contribuţii remarcabile la formarea şi consolidarea civili-

zaţiei modern | Wspólnota katolików w Radowcach. Dwa 

wieki wpływu na formowanie się i stabilizowanie nowo-

czesnej cywilizacji 

 

 

 

 

Radu Popescu – un memoralist bucovinean necunoscut, la 

centenarul nașterii sale | Radu Popescu – nieznany buko-

wiński memoralista. W 100-lecie urodzin 

 

Un bucovinean candidat la Premiul Nobel pentru Pace – 

profesorul Peter Tomaschek | Bukowińczyk Peter Toma-

schek – kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla 

 

Iraclie Golembiowski-Porumbescu (1823-1896) – „un 

apostol luminat” din Bucovina secolului al XIX-lea | Ira-

clie Golembiowski-Porumbescu (1823-1896) – „światły 

apostoł” Bukowiny XIX wieku 

 

„Analele Bucovinei” – un periodic dedicat dialogului pri-

vind istoria şi cultura Bucovinei | „Analele Bucovinei”  

– periodyk poświęcony dialogowi na rzecz historii i kultu-

ry 

 

Plonina (Połonina) – un vechi toponim ignorat în lucrările 

noastre de specialitate | Plonina (Połonina) – stary topo-

nim, ignorowany w specjalistycznej literaturze 

 

Un autor bucovinean aproape uitat astăzi – Mircea Gruni-

chevici | Prawie zapomniany dziś bukowiński autor – Mir-

cea Grunichevici 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2009 

pt.: Comunitatea romano-catolicilor din Rădăuţi. 

Două secole de contribuţii remarcabile la formarea 

şi consolidarea civilizaţiei moderne în viaţa Buco-

vinei istorice | Wspólnota katolików w Radow-

cach. Dwa wieki znaczącego wkładu w kształto-

wanie i umacnianie współczesnej cywilizacji na 

historycznej Bukowinie 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Semlak Aleksander Quazi-słownik rumuńsko-polski | Cvasi-dicţionar româno-

polonez 

Wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 

Seul Sabina Religijność i wiara Górali czadeckich zamieszkałych             

w Polsce na terenie gminy Brzeźnica | Religiozitatea şi 

credinţa muntenilor din Czadca care locuiesc în comuna 

Brzeźnica 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 



Sikora Mirosław „Siedlungsaktion Buchenland”. Niemcy z Bukowiny        

w akcji kolonizowania ziem polskich wcielonych do III 

Rzeszy na przykładzie prowincji śląskiej/górnośląskiej 

(1940-1944) | „Siedlungsaktion Buchenland”. Germanii 

din Bucovina în acţiunea de colonizare a teritoriilor po-

loneze încorporate în al III-lea Reich, în baza exemplului 

provinciei Sileziei/Sileziei Superioare (1940-1944) 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2010 

Sioma Marek Biografie paralelne?, czyli o pobycie piłsudczyków gene-

rałów Sławoja Składkowskiego i Kordiana Zamorskiego 

w Rumunii w latach 1939-1940 | Biografii paralele? sau 

despre şederea generalilor lui Piłsudski – Sławoj Skład-

kowski şi Kordian Zamorski în România în anii 1939-

1940 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

Skibiński Wilhelm Bukowińczycy w Polsce na rzecz kulturowego zbliżenia | 

Bucovinenii din Polonia în folosul apropierii cultural 

 

Integracyjna rola Stowarzyszenia „Wspólnota Bukowiń-

ska” na rzecz środowiska bukowińskiego | Rolul integra-

tor al Asociaţiei „Wspólnota Bukowińska” în folosul co-

munităţii bucovinene 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2002 

Skowronek Anna Polacy w Besarabii na podstawie dokumentów Besa-

rabskiego Dworiańskiego Zgromadzenia Deputackiego | 

Polonezii din Basarabia pe baza documentelor Adunării 

Deputaților Nobilimii din Basarabia 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

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

tecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldo-

vei | Polskie wydania w dziale ksiąg rzadkich i starodru-

ków Centralnej Biblioteki Naukowej Mołdawskiej Akade-

mii Nauk 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

Smoliński Aleksander Marsz z Rumunii do Polski oddziałów jazdy utworzonych 

w ramach 4 Dywizji Strzelców Polskich oraz ich włącze-

nie do struktur Wojska Polskiego – 1919 rok | Marşul din 

România în Polonia al detaşamentelor de cavalerie forma-

te în cadrul Diviziei a 4-a a Puşcaşilor Polonezi şi încor-

porarea lor în structurile Armatei Polone – anul 1919 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Król Rumunii Karol II jako szef 57 Pułku Piechoty Woj-

ska Polskiego II Rzeczypospolitej | Regele României Ca-

rol al II-lea ca şef al Regimentului 57 Infanterie al Arma-

tei Polone a celei de a II-a Republici 

 

Chocim – miejsce na styku historii trzech narodów | Hotin 

– loc al contactului istoriei a trei popoare 

 

Niedoszłe próby zamachu na rumuńską parę królewską 

podczas jej wizyty w Polsce w czerwcu 1923 r. | Încercări 

eşuate de atentat asupra perechii regale române în timpul 

vizitei în Polonia în iunie 1923 

 

Pamiątki wojskowe oraz fotografie związane z wizytą          

w Polsce w 1937 r. króla Rumunii Karola II przechowy-

wane w polskich muzeach | Amintiri militare și fotografii 

legate de vizita din 1937 în Polonia a regelui României 

Carol al II-lea păstrate în muzeele poloneze 

 

Rumunia wobec wojny polsko-sowieckiej w świetle pol-

skich dokumentów z 1920 r. | România faţă de războiul 

polono-sovietic în lumina documentelor poloneze din anul 

1920 

 

 

 

 

 

 

Udział II Brygady Legionów Polskich w walkach pod 

Kirlibabą w styczniu 1915 r. | Participarea Brigadei a II-a 

a Legiunii Poloneze în luptele de la Cârlibaba în ianuarie 

1915 

 

Obraz Rumunii i Rumunów z czasów I wojny światowej 

w pamiętnikach Aleksandra Majkowskiego – Polaka i żoł-

nierza armii cesarskich Niemiec | Imaginea României și         

a românilor din timpul Primului Război Mondial în jurna-

lele lui Aleksander Majkowski – polonez și soldat în ar-

mata Germaniei imperiale 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015: 

Rumunia wobec wojny polsko-sowieckiej w świet-

le wybranych polskich dokumentów politycznych 

oraz wojskowych z zimy i wiosny 1920 r. Kwestia 

polsko-rumuńskiej konwencji wojskowo-politycz-

nej | România faţă de războiul polono-sovietic în 

lumina unor documente poloneze politice și milita-

re din iarna și primavara anului 1920. Problema 

convenției militaro-politice polono-române 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

 

 



Szefostwo Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsud-

skiego nad 16 Regimentem Piechoty armii Królestwa Ru-

munii | Șefia Primului Mareșal al Poloniei – Józef Piłsud-

ski – asupra Regimentului 16 Infanterie al armatei Rega-

tului României 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2018 

 

Sobieski-Cămârzan Georghe Relacje mołdawsko-polskie w okresie średniowiecza | 

Relaţii moldo-polone în Evul Mediu 

Wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 

Sokołowska Justyna Węgierski Okręg Autonomiczny (1952-1968) w świetle 

dokumentów polskiej misji dyplomatycznej w Bukaresz-

cie | Regiunea Autonomă Maghiară (1952-1968) în lumi-

na documentelor misiunii diplomatice polone în Bucureşti 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2013 

 

Spruch Krzysztof Ewakuacja Wojska Polskiego przez granicę rumuńską we 

wrześniu 1939 roku | Evacuarea Armatei Polone peste 

graniţa română în septembrie 1939 

 

Internowanie marszałka Śmigłego-Rydza w Rumunii | In-

ternarea mareșalului Śmigły-Rydz în România 

 

Tak zwana II-ga Armia „Karpaty” na Przedmościu Ru-

muńskim | Aşa-numita Armată „Carpaţi” la Capul de Pod 

român 

 

Polskie mienie wojskowe przejęte przez Rumunię we 

wrześniu 1939 r. | Materialele de război poloneze rechizi-

ţionate de România în septembrie 1939 

 

Tzw. „Ewakuacja B” żołnierzy z Rumunii na Bliski 

Wschód | Așa numită „Evacuare B” a soldaților din Ro-

mânia în Orientul Apropiat 

Wygłoszony w roku 2009, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, nieopublikowany 

Stanciu Ion 

Oncescu Iulian 

Franţa şi polonezii în epoca afirmării naţionale a români-

lor pe scena europeană (1848-1866) | românilor pe scena 

europeană (1848-1866) | Francja i Polacy w okresie naro-

dowego umacniania się Rumunów na scenie europejskiej 

(1848-1866) 

Wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 

Staniów Bogumiła Nieznana literatura. O przekładach rumuńskich książek 

dla dzieci i młodzieży w Polsce | Literatura necunoscută. 

Despre traducerile cărților românești pentru copii și tine-

retul din Polonia 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

 

 



„Pod rumuńskim niebem: współczesna powieść harcer-

ska” Romualda Kawalca – między dokumentacją, przesła-

niem a przygodą | „Sub cerul românesc: roman modern cu 

cercetași” al lui Romuald Kawalec – între documentare, 

mesaj și aventură 

 

„W pięknej Rumunji” Janiny Osińskiej jako przykład zbe-

letryzowanego przewodnika i zaangażowanej powieści 

dla dzieci | „W pięknej Rumunji” (În frumoasa Românie) 

a Janinei Osińska – un exemplu de ghid-lucrare beletristi-

că și roman cu rol didactic pentru copii 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Steczek-Czerniawska Elżbieta Utwory Tadeusza Różewicza w Rumunii. Rekonesans 

edytorsko-literaturoznawczy | Creaţiile lui Tadeusz Róże-

wicz în România. Recunoaşterea editorial-literară 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

Stempel-Gancarczyk Karina Wybrane problemy w nauczaniu języka polskiego jako 

obcego w środowisku rumuńskojęzycznym. System wo-

kaliczny | Probleme logopedice selectate în învăţarea lim-

bii polone ca limbă străină în mediul vorbitorilor de limbă 

română. Sistemul vocalic 

 

„Kim jesteśmy?”. Uwagi o języku polskich mieszkańców 

Bulaju oraz ich „mazurskiej” autoidentyfikacji | „Cine 

suntem?”. Observaţii despre limba locuitorilor polonezi 

din Bulai şi despre autoidentificarea lor „mazuriană” 

 

Gwara czy mowa pogranicza? Analiza mowy mieszkań-

ców społeczności polskich w Bulaju i Rudzie. Zarys pro-

blematyki | Graiul sau limba zonei de frontieră? Analiza 

limbii locuitorilor polonezi din Bulai și Ruda. Schița pro-

blematicii 

 

Pamięć Bukowiny – Arkadia w cieniu historii (na podsta-

wie wywiadów i opracowań dotyczących miejscowości 

Bulai i Vicşani) | Memoria Bucovinei – Arcadia în umbra 

istoriei (pe baza interviurilor și lucrărilor referitoare la lo-

calitățile Bulai și Vicșani) 

 

Biografie językowe a zanikanie gwar polskich na Buko-

winie. Wybrane aspekty | Biografiile lingvistice și dispari-

ția dialectelor poloneze din Bucovina. Aspecte selectate 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

pt. : Społeczności polskie w Bulaju i Rudzie – mo-

wa pogranicza | Comunitățile poloneze din Bulai și 

Vicșani – limba zonei de frontieră 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 



Strutyński Władysław Polska społeczność na Bukowinie północnej. Historia          

i dzień dzisiejszy | Comunitatea poloneză din Bucovina de 

nord. Trecut şi present 

 

Dom Polski w Czerniowcach – historia i dzień dziesiejszy 

| Dom Polski w Czerniowcach – historia i dzień 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2003 

 

Szczurowski Maciej U źródeł przetrwania. Mitologia polityczna polskich żoł-

nierzy w Rumunii we wrześniu 1939 roku | Bazele rezis-

tenței. Mitologia politică a soldaților polonezi aflați în Ro-

mânia în septembrie 1939 

 

Tematyka rumuńska w „Pismach zbiorowych” Józefa Pił-

sudskiego | Tematica românească în „Culegerea de scri-

eri” a lui Józef Piłsudski 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Tatarczuk Tetiana Działalność towarzystw kulturalnych – polskiego i ru-

muńskiego – z Bukowiny Północnej w warunkach euro-

pejskich procesów integracyjnych: podstawowe kierunki    

i możliwe perspektywy | Societăţile culturale polone şi ro-

mâne din Bucovina de Nord: direcţiile de bază ale active-

tăţii şi posibile perspective 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

Strykier Magdalena „Ulubieniec Cezara i bożyszcze Polek”– przyczynek do 

biografii adiutanta Józefa Piłsudskiego i attaché wojsko-

wego w Rumunii, generała dywizji Bolesława Wieniawy-

Długoszowskiego | „Favoritul Împăratului şi idolul polo-

nezelor” – contribuţie la biografia aghiotantului lui Józef 

Piłsudski şi ataşatului militar în omânia generalul de divi-

zie Bolesław Wieniawa-Długoszowski 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2009 

 

Suchomłynow Lech Aleksy Ukraina Wschodnia jako tygiel kultury – odrodzenie czy 

tworzenie polskości / Ucraina Răsăriteană ca şi curent 

cultural – renaştere sau făurire a spiritual naţional 

 

Mechanizmy bukowińskiego fenomenu kulturowego: hi-

storia i współczesność | Mecanismele fenomenului cultu-

ral bucovinean: istorie şi contemporaneitate 

Wygłoszony w roku 2006, nieopublikowany  

 

 

 

Niewygłoszony, nieopublikowany w roku 2007 

 

Suwara Magdalena 

Sokół Matylda 

Bukowińska Pascha. Prawosławne obrzędy i zwyczaje              

w Gura Humorului na Bukowinie w Rumunii | Paştele bu-

covinean. Ritualuri şi obiceiuri ortodoxe în Gura Humoru-

lui din Bucovina în România 

Niewygłoszony, nieopublikowany w roku 2006 

 

 



Szczechowicz Hanna Działalność dyplomatyczna Michała Sokolnickiego w Jas-

sach w 1918 roku | Activitatea diplomatică a lui Michał 

Sokolnicki la Iaşi în anul 1918 

 

Pobyt naczelnych władz państwowych RP w Rumunii we 

wrześniu 1939 roku w świetle historiografii polskiej | Ro-

mânia, în septembrie 1939, în lumina istoriografiei polone 

 

Wydarzenia w Rumunii w roku 1989. Oceny i refleksje 

polskiej prasy | Evenimentele din România anului 1989. 

Aprecieri şi reflectări în presa poloneza 

 

Wejście Rumunii do Unii Europejskiej. Refleksje polskiej 

opinii publicznej | Intrarea României în Uniunea Europea-

nă. Reflectare în opinia publică poloneza 

 

Podstawy polsko-rumuńskich relacji handlowych w myśl 

konwencji z 1921 r. | Bazele relaţiilor comerciale polono-

române în spiritul convenţiei din anul 1921. 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

Szlęk Ewelina Sânzienele | Sânzienele Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

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

1939-1945 | Câteva consideraţii despre şcoala polonă din 

Ploieşti şi Craiova în anii 1939-1945 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

Szwed Wojciech Żołnierze polscy internowani w Rumunii w świetle doku-

mentów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych            

w Łambinowicach-Opolu | Soldaţii polonezi internaţi în 

România în lumina documentelor Muzeului Central al Pri-

zonierilor de Război din Łambinowice-Opole 

 

Współpraca polsko-rumuńska w dziedzinie transportu ko-

lejowego. Rumuńska lokomotywa spalinowa. 060DA na 

polskich torach | Colaborarea polono-română în domeniul 

transportului feroviar. Locomotiva românească Diesel 

060DA pe liniile ferate poloneze 

 

Kapitan Józef Władysław Kobylański – portret żołnierza,  

dokumentalisty i miłośnika sztuki łowieckiej | Căpitanul 

Józef Władysław Kobylański – portretul soldatului, docu-

mentaristului şi iubitorului de artă cinegetică 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 



Szymeczek Józef Luteranie w Galicji i na Bukowinie wobec rozpadu Au-

stro-Węgier | Luteranii în Galiţia şi Bucovina în faţa des-

trămării Austro-Ungariei 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

Ślemp Elżbieta, s. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Czerniowcach          

w latach 1884-1945 | Surorile Franciscane ale Familiei 

Mariei din Cernăuţi în anii 1884-1945 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

Śmidoda Tomasz Identyfikacja narodowa ludności pochodzenia polskiego 

na rumuńskiej Bukowinie | Identitatea naţională a popula-

ţiei de origine poloneză din Bucovina românească 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2006 

Taşcă Mihai Polonezi în primul parlament al Basarabiei – Sfatul Ţării 

(1917-1918) | Polacy w pierwszym parlamencie Besarabii 

– Radzie Kraju (1917-1918) 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2008 

Tomaszewski Patryk Polska akademicka korporacja „Lechia” w Czerniowcach 

1910-1940 | Corporaţia academică poloneză „Lechia” din 

Cernăuţi 1910-1940 

 

Opinie o Corneliu Zelea Codreanu i jego Legionie Archa-

nioła Michała w polskiej prasie prawicowej w latach 30. 

XX w. | Opinii despre Corneliu Zelea Codreanu şi Legiu-

nea Arhanghelul Mihail în presa poloneză de dreapta din 

anii ’30 ai sec. XX 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2010, nieopublikowany 

Tomaszkiewicz Małgorzata Niemcy w Banacie na tle innych skupisk niemieckich           

w Rumunii | Nemţii din Banat pe fondul altor comunităţi 

germane din România 

Wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 

Tomczak Anna „Bukowińskie Spotkania” miejscem prezentacji kultury               

i integracji bukowińskiej | „Întâlniri Bucovinene” – loc al 

prezentării culturii şi integrării bucovinene 

 

„My są wszyscy z Bukowiny”. Wybrane aspekty wielo-

kulturowości pogranicza ukraińsko- rumuńskiego | „Sun-

tem cu toţii din Bucovina”. Aspecte selectate din multi-

culturalitatea zonei de frontieră ucraineano-române 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

Trotzki Tomasz Działalność Studenckiego Naukowego Koła Rumunistów  

Activitatea Cercului Ştiinţific studenţilor filologiei 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2003 

Ţurcanu Viorica Etnia roma in Republica Moldova | Mniejszość romska           

w Republice Mołdowie 

Wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 

Ţurcanu Corneliu Polonezi din comuna Pompa, raionul Făleşti în Republica 

Moldova | Polacy z gminy Pompa w rajonie Făleşti w Re-

publice Mołdowie 

Wygłoszony w roku 2008, nieopublikowany 



Ungureanu Constantin Învăţământul primar în limba polonă din Bucovina (sec. 

XIX-începutul sec. XX) | Szkolnictwo podstawowe w ję-

zyku polskim na Bukowinie (XIX-początek XX w.) 

 

Polonezii din Bucovina în perioada stăpânirii austriece | 

Polacy na Bukowinie w okresie rządów austriackich 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2007, opublikowany w 2008 

Velea Stan Mihai Eminescu în limba polonă | Mihai Eminescu w ję-

zyku polskim 

 

Relaţii literare româno-polone | Relacje literackie rumuń-

sko-polskie 

 

Wisława Szymborska – pe aripile poeziei | Wisława 

Szymborska – na skrzydłach poezji 

 

Diaspora polonă – ipostaze ale crizei de identitate | Dias-

pora polska – oblicza kryzysu tożsamości 

 

Poezia românească în Polonia | Poezja rumuńska w Polsce 

 

Seară de literatură polonă la „Cărtureşti” | Wieczór litera-

tury polskiej w „Cărtureşti” 

 

Bruno Schulz – precursor al modernismului contemporan 

| Bruno Schulz – prekursor współczesnego modernizmu 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 

Wygłoszony w roku 2000, opublikowany w 2001 

 

 

Wygłoszony w roku 2001, opublikowany w 2002 

 

 

Wygłoszony w roku 2002, opublikowany w 2003 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w 2005 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

Walczak Henryk Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec  

czechosłowackiej i rumuńskiej koncepcji Małej Ententy            

w roku 1920 | Poziţia grupărilor politice poloneze faţă de 

concepţia Cehoslovaciei şi României privitoare la Mica 

Antantă, în 1920 

 

Stanowisko Rumunii wobec Polski w świetle referatów 

informacyjnych naczelnych władz wojskowych RP (1920-

1921) | Poziţia României faţă de Polonia în lumina refe-

ratelor informative ale autorităţilor militare poloneze 

(1920-1921) 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2003, opublikowany w 2004 

 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawa sojuszu polsko-rumuńskiego w latach 1919-1921 

w świetle raportów i depesz posła RP w Bukareszcie 

Aleksandra Skrzyńskiego | Problema alianţei polono-ro-

mâne în anii 1919-1921, în lumina rapoartelor şi depeşe-

lor delegatului R.P. la Bucureşti Aleksander Skrzyński 

 

Polska i Rumunia a Protokół Moskiewski (9 lutego 1929) 

| Polonia şi România şi Protocolul de la Moscova (9 fe-

bruarie 1929) 

 

Sprawa ustanowienia oficjalnych stosunków dyploma-

tycznych między Polską a Rumunią w latach 1918-1919 | 

Problema stabilirii de relaţii diplomatice oficiale între 

Polonia şi România în anii 1918-1919 

 

Dyplomacja polska a stanowisko Nicolae Titulescu           

w kwestii zawarcia rumuńsko-sowieckiego paktu o nie-

agresji (1932) | Diplomația polonă și poziția lui Nicolae 

Titulescu în chestiunea încheierii pactului de neagresiune 

româno-sovietic (1932) 

 

Wizyta ministra spraw zagranicznych RP Józefa Becka         

w Bukareszcie w dniach 9-11 maja 1934 roku. Antece-

dencje, przebieg i rezultaty | Vizita ministrului polonez de 

externe, Józef Beck, la București în zilele de 9-11 mai 

1934. Antecedente, derulare și rezultate 

 

Marszałek Józef Piłsudskiego w Rumunii w 1932 roku | 

Mareșalul Józef Piłsudski în România în anul 1932 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w 2007 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Walczak Krzysztof Edycje poezji Mihaia Eminescu w zbiorach Biblioteki Na-

rodowej w Warszawie oraz Biblioteki Jagiellońskiej          

w Krakowie. Próba analizy zasobu | Ediţii ale poeziilor lui 

Mihai Eminescu în colecţiile Bibliotecii Naţionale din 

Varşovia şi ale Bibliotecii Jagiellone din Cracovia. Încer-

care de analiză a fondului 

 

Edycje sprawozdań szkolnych gimnazjów dawnych Czer-

niowiec. Stan zachowania w bibliotekach polskich | Ediţii 

ale raporturilor şcolare ale gimnaziilor vechiului Cernăuţi. 

Starea păstrării în bibliotecile poloneze 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

 

 



Domniemane lektury szkolne Mihaia Eminescu. Księgo-

zbiory biblioteki Gimnazjum Wyższego (I Gimnazjum 

Państwowego) w Czerniowcach | Posibilele lecturi şcolare 

ale lui Mihai Eminescu. Colecţia bibliotecii Gimnaziului 

Superior (I Gimnaziu de Stat) din Cernăuţi 

Wygłoszony w roku 2015, opublikowany w 2016 

 

Walkiewicz Lech Andrzej Rodzaje dział zabranych przez Jana Olbrachta na wypra-

wę mołdawską 1497 r. | Tipurile de tunuri luate de Ioan 

Albert în campania din Moldova, 1497 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

Wasiucionek Michał Zobowiązania finansowe Mołdawii wobec Rzeczypospo-

litej Obojga Narodów w latach 1600-1611 | Obligaţiile bă-

neşti ale Moldovei faţă de Republica celor Două Popoare 

în anii 1600-1611 

Wygłoszony w roku 2010, opublikowany w 2011 

 

Wąsowicz Jarosław SDB, ks. Rumuni powstańcie!” Przemiany polityczne w Rumunii 
na przełomie 1989-1990 roku w świetle prasy solidarno-
ściowej i drugiego obiegu | „Românii ridicaţi vă!” Schim-
bările politice din România în anii 1989-1990 în presa 
„Solidarităţii” şi cea ilegală 
 
Problemy duszpasterstwa dla Polaków na Bukowinie i w 
Besarabii w latach 30. XX w. w świetle korespondencji 
Kancelarii Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda | Proble-
mele pastorale pentru polonezii din Bucovina şi Basarabia 
în anii ’30 ai sec. XX în lumina corespondenţei Cancela-
riei Primatului Poloniei cardinalul August Hlond 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

Willaume Małgorzata Stosunki polsko-rumuńskie w latach 1919-1939 (szkic) | 

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

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2009 

 

Wiśniewski Jan Polsko-rumuńska wpółpraca polityczno-wojskowa na Sy-

berii 1918-1920 | Colaborarea politico-militară polono-

română în Siberia 1918-1920 

 

Polsko-rumuńska współpraca polityczno-wojskowa w Ro-

sji w okresie I wojny światowej | Colaborarea politico-mi-

litară polono-română în Rusia în perioada I-lui război 

mondial 

 

Księstwa rumuńskie w polityce zagranicznej Hotelu Lam-

bert 1848-1870 | Principatele române în politica externă 

ale Hotelului Lambert 1848-1870 

Wygłoszony w roku 2008, opublikowany w 2009 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, nieopublikowany 

 



Woiński Łukasz Universum Transylvaniae. Relacje międzyetniczne w po-

wieści Eginalda Schlattnera „Fortepian we mgle” | Relaţii 

interetnice în romanul „Pianul din ceaţă” de Eginald 

Schlattner 

Wygłoszony w roku 2014, opublikowany w 2015 

 

Wolak-Kicińska Iwona 

Kiciński Jerzy 

Stary cmentarz w Kaczyce – problemy konserwatorskie | 

Vechiul cimitir din Cacica – probleme de conservare 

Wygłoszony w roku 2016, nieopublikowany 

 

Wróblewska Urszula Tatarskie relacje i związki kulturowe w okresie między-

wojennym | Relații și legături culturale tătărești în peri-

oada interbelică 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki działań Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Rumuń-

skiej (1949-1951) w strukturach organizacyjnych Komite-

tu Słowiańskiego w świetle dokumentów archiwalnych | 

Direcțiile de activitate ale Societății de Prietenie Polono-

Române (1949-1951) în structurile organizatorice ale Co-

mitetului Slavon în lumina documentelor din arhive 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

pt.: Relacje i związki kulturowe pomiędzy Tata-

rami z Polski i z Rumunii w okresie międzywojen-

nym z perspektywy działalności kulturalno-oświa-

towej Tatarów II Rzeczypospolitej | Relaţii şi legă-

turi culturale ale tătarilor din Polonia și România 

în perioada interbelică din perspectiva activităților 

cultural-educative ale tătarilor celei de a II-a Repu-

blici 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2016 

 

Wróblewska Urszula 

Nawrot-Borkowska Monika 

Zarys działalności Studium Prawa i Administracji w Kra-

jowej w latach 1944-1945 | Activitatea Centrului de Studii 

de Drept și Administrație din Craiova, în anii 1944-1945 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

Vițalaru Adrian De la Alexandru G. Florescu la Gheorghe Grigorcea. Șefii 

misiunii diplomatice a României în Polonia (1919-1939) | 

Od Alexandru G. Florescu do Gheorghe Grigorcea. Sze-

fowie rumuńskiej placówki dyplomatycznej w Polsce 

(1919-1939) 

Wygłoszony w roku 2016, nieopublikowany 



Zabolotnaia Lilia Unele consideraţii asupra testamentului Mariei Cneajna, 

fiica lui Ştefan cel Mare | Rozważania na temat testa-

mentu Marii, córki Stefana Wielkiego 

 

Populaţia catolică în oraşele din Moldova (secolele XVI-

XVII) | Katolicy w miastach mołdawskich (XVI-XVII) 

 

Unele fragmente din viaţa privată a Movilencelor Maria şi 

Anna | Z życia prywatnego Marii i Anny Mohylanek 

 

Movilencele şi descendenţii. Pagini necunoscute Unele 

contibuţii la genealogia descendenţilor lui Ieremia Movilă 

| Mohylanki i potomkowie. Nieznane karty. Przyczynek 

do uzupełnienia genealogii potomków Jeremiego Mohyły 

 

Nunta principelui Janusz Radziwiłł cu Maria Lupu în 

viziunea contemporanilor | Ślub księcia Janusza Radzi-

wiłła z Marią Lupu widziany oczami im współczesnych 

 
Călători străini despre populația catolică din orașele-raiale 
în secolul al XVII-lea | Zagraniczni podróżnicy o katolic-
kich mieszkańcach – raji tureckich w XVII wieku 
 
Jadwiga – prima regină Polonei | Jadwiga – pierwsza 
królowa Polski  
 
Tainele zestrei Mariei Radziwiłł | Tajemnice majątku Ma-
rii Radziwiłł 
 
Viața privată a Mariei (Lupu) Radziwiłł oglindită în ima-
gini de epocă | Odbicie życia prywatnego Marii (Lupu) 
Radziwiłł w malowidłach z epoki 
 
Sursă ilustrată necunoscută a familiei lui Vasile Lupu | 
Nieznane źródło ilustracyjne na temat rodziny Vasile Lu-
pu 
 
Personajele feminine din neamul Movilă. Katarzynа Ra-
dziwiłł| Kobiece przedstawicielki rodu Mohyłów. Kata-
rzyna Radziwiłł 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2006, opublikowany w 2007 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2008 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2009 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2009, opublikowany w 2010 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2013 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2013, opublikowany w 2014 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2015 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2015, nieopublikowany 

 

 

 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2016 

 

 



Unele considerații privind testamentul Mariei (Lupu) Ra-
dziwiłł. Noi explorări documentare (Partea I) | Kilka 
uwag na temat testamentu Marii (Lupu) Radziwiłłowej.  
Nowe poszukiwania dokumentalne (Część I) 
 
Contribuția polonezilor la construcția bisericii catolice din 
Soroca. Noi mărturii documentare din Arhiva Istorică de 
Stat din Sankt Petersburg | Wkład Polaków w budowę 
kościoła katolickiego w Soroce. Na podstawie nowych 
dokumentów z Państwowego Archiwum Historycznego         
z Sankt Petersburga 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2017 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, nieopublikowany 

 

Zajas Krzysztof Pograniczna tożsamość niemożliwa | Identitatea de la zo-

na de frontieră imposibilă 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

Zdaniuk Bartłomiej Wyzwania dla stosunków polsko-rumuńskich w perspek-

tywie integracji europejskiej | Provocări pentru relaţiile 

polono-române în perspectiva integrării europene 

 

Czynniki gwarantujące trwałość systemu politycznego 

Polski, Rumunii i Republiki Mołdawii. Aspekt porów-

nawczy | Factori care garantează stabilitatea sistemului 

politic al Poloniei, României şi Republicii Moldova. As-

pectul comparative 

 

Zmiana nazwy języka państwowego Republiki Mołdawii 

w kontekście zarzutów o chęć zjednoczenia państwa z Ru-

munią | Schimbarea denumirii limbii de stat a Republicii 

Moldova în contextul obiecţiilor privind dorinţa de unire  

a ţării cu România 

 

Sądy konstytucyjne a konsolidacja demokracji. Politolo-

giczna analiza porównawcza współczesnej Polski, Rumu-

nii i Republiki Mołdawii | Tribunalele constituționale și 

consolidarea democrației. Analiză comparativă politologi-

că a Poloniei, României și Republicii Moldova contempo-

rane 

Wygłoszony w roku 2011, nieopublikowany 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2012, opublikowany w 2013 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2014, nieopublikowany 

 

 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2016, nieopublikowany 

Zielińska Anna Język polski na Bukowinie w kontekście badań nad pol-

szczyzną kresową | Limba polonă în Bucovina în con-

textul cercetărilor limbii polone din zonele de frontieră 

Wygłoszony w roku 2012, nieopublikowany 

 

 



Zielonka Alfons, ks. Obraz, grota, kult maryjny w Kaczyce | Icoană, groată, 

cultul marian în Cacica 

Wygłoszony w roku 2004, opublikowany w od-

dzielnej publikacji, poświęconej 100-leciu kon-

sakracji kościoła w Kaczyce 

Ziółkowski Andrzej CM, ks. Pastoralne implikacje prac o Bukowinie | Implicaţii pasto-

rale ale lucrărilor despre Bucovina 

 

Ocena teologiczna przesądów związanych z obrzędami 

pogrzebowymi w Starej Hucie | Evaluarea teologică a su-

perstiţiilor legate de ritualurile de înmormântare în Stara 

Huta 

Niewygłoszony, opublikowany w roku 2005 

 

 

Wygłoszony w roku 2005, opublikowany w 2006 

 

Zwoliński Andrzej, ks. Nauka patriotyzmu na obczyźnie w przemówieniach Jana 

Pawła II w Rumunii | Învăţarea patriotismului în străină-

tate în discursurile lui Ioan Paul al II-lea în România 

 

Troska o kulturę narodową na obczyźnie. W świetle pu-

blikacji „Gazety Polskiej” na Bukowinie | Grija pentru 

cultura națională în emigrație. În lumina publicației buco-

vinene „Gazeta Polska” 

Wygłoszony w roku 2011, opublikowany w 2012 

 

 

 

Wygłoszony w roku 2017, nieopublikowany 

Żabierek Agata 

Żabierek Krzysztof 

Zajęcie Pokucia przez wojska rumuńskie w czasie walk 

polsko-ukraińskich w 1919 roku w świetle prasy polskiej | 

Ocuparea Pocuţiei de către trupele românești în timpul 

luptelor polono-ucrainene din 1919, oglindită în presa po-

loneză 

Wygłoszony w roku 2017, opublikowany w 2018 

 

Żabierek Krzysztof Pobyt żołnierzy polskich w Rumunii w świetle literatury 

wspomnieniowej (1939-1940) | Prezența soldaților polo-

nezi în România în lumina lucrărilor de memorialistică 

(1939-1940) 

Wygłoszony w roku 2016, opublikowany w 2017 

 

 

wygłoszony – prezentat  

niewygłoszony – neprezentat 

opublikowany – publicat 

nieopublikowany – nepublicat  


