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Spis treści:  
 

1. Konferencja naukowa w 450. rocznicę śmierci Erazma z Rotterdamu. 

  

- program, 

- korespondencja, 

 

1986, druk, mszp., j. niem., l., b.p.,  

 

2. "Józef Mackiewicz i Barbara Toporska. Życie i twórczość" 26.09.-28.09.2006 

 

- program,  

- wydarzenie towarzyszące "Koncert A. Marucha i W. Jasiński", 

- rezerwacje hotelowe,  

- lista uczestników,  

- referaty, 

- płyta CD (wieczór literacki)  

 

2006, druk, j. niem.,  j. pol., l., b.p.,  

 

3. "Józef Mackiewicz i Barbara Toporska. Życie i twórczość" 26.09.-28.09.2006 

Listy od:  

- Kaczyński Lech - Prezydent RP, 

- Ujazdowski Michał Kazimierz - Minister Kultury, 

- Kurtyka Janusz - Prezes IPN, 

- Jakubiak Elżbieta - Sekretarz Stanu, 

- Nałęcz D. - Dyrektor NDAP, 

- Miller J. - Dyrektor Departamentu MKiDN, 



- Jagiełlo M. - Dyrektor Biblioteki Narodowej 

- płyty CD (referaty, video, zdjęcia)  

 

2006, rkp., druk, j. pol., l., b.p., + płyty CD  

 

4. "Emigracje. Klimat ludzki. Klimat czasu. Jerzy Stempowski i Krystyna Marek" 

20.09-22.09.2007  

 

- program,  

- zaproszenia, 

- sylwetki referentów, 

- korespondencja i listy od: 

* Legutko R. - Minister Edukacji, 

* Radoń S. - Dyrektor NDAP, 

* Stelmachowski A. - Prezes "Wspólnoty Polskiej", 

- płyty CD (nagrania z konferencji) 

 

2007, druk, mszp., j. niem.,  j. pol., l., b.p., + 4 płyty CD  

 

 

5. "Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje" 25.09-27.09.2008  

 

- program,  

- zaproszenia, 

- wystawa Constantina Regamey'a 

- sylwetki referentów, 

- korespondencja mailowa, 



- rezerwacja hotelowe, kosztorysy,  

- listy od: 

* Kurtyka J. - Prezes IPN, 

* Kaczyński L. - Prezydent RP, 

 

2008, druk, j. niem.,  j. pol., l., b.p.,  

 

6. "Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje" 25.09-27.09.2008  

Referaty:   

- P. Collmer - "O wzdychaniu rozważnych - Polska i Szwajcaria", 

- A. Schaer - "Pojęcie wolności i jego rola w Szwajcarii",  

- W. Kędar - "Stolica Apostolska a Konfederacja barska",  

- J. Łukowski - "Bar nieudany?", 

- A. Niewiadomski - "Niemieccy przyjaciele i pomocnicy Wł. Platera: Karolina Bauer 

- żona i prof. Gottfried Kinkel, 

 

2008, druk, j. pol., l., b.p.,  

 

7. "140 lat Muzeum Polskiego w Rapperswilu" 21.10.-23.10.2010  

 

- program,  

- zaproszenia, 

- lista uczestników, 

- sylwetki referentów, 

- rezerwacja hotelowe,  

- wydarzenia towarzyszące: "Konzert Poetic Jazz", "70. Jahrestag der Internierung", 



- referaty:  

* P. Collmer - "Powstanie styczniowe i Szwajcaria",  

* M. Arend - "Co porusza moje serce?",  

- listy od: 

* Łopiński M. - Sekretarz Stanu,  

* Makowski T. - Dyrektor Biblioteki Narodowej, 

* Rottermund A. - Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, 

* Fabisiak J. - Poseł na Sejm RP, 

* Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Warszawy, 

* Zdrojewski B. - Minister Kultury,  

 

2010, druk, j. niem.,  j. pol., l., b.p.,  

 

8. "Magna Res Libertas. Ku Niepodległej - 150 lat Kolumny Barskiej"  

20.06.-23.06.2018  

 

- program konferencji,  

- zaproszenia, 

- lista gości, 

- program Mszy Świętej przy Kolumnie Barskiej, 

- karty uczestnictwa, 

- rezerwacja hotelowe, kosztorysy,  

- wydarzenia towarzyszące: projekcja filmu "Z dala od orkiestry",  

 

2018, druk, j. niem.,  j. pol., l., b.p.,  
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