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- Realizacja ewakuacji w polsko-niemieckiej strefie granicznej we wrześniu 1939 r. i jej wpływ 
na postrzeganie władz RP w okupowanym kraju, Kraków, 08/11/2019, referat na konferencji 
1919-1939-1989: Momenty zwrotne w historii państwa polskiego, zorganizowanej przez 
Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego UJ 

- Les Polonais en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (1944-1949) : Histoire 
d’une intégration, Kraków, 15/10/2019, odczyt zorganizowany przy okazji promocji 
monografii autora pod tym samym tytułem, zorganizowany przez Konsulat Generalny 
Republiki Francuskiej w Krakowie, Instytut Francuski w Polsce – Oddział w Krakowie i 
Instytut Historii UJ 

- La convention d’immigration/émigration franco-polonaise de 1919 et ses suites : motivations, 
fonctionnement durant l’entre-deux-guerres, changement de politique au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, București, 10/10/2019, referat na konferencji międzynarodowej Les 
modalités de mise en œuvre de l’engagement de la France dans l’Europe médiane de l’entre-
deux-guerres (1917-1939), zorganizowanej przez CEREFREA (Centre Régional Francophone 
de Recherches Avancées en Sciences Sociales, București) i Sorbonne Université 

- Być „dipisem” z Polski w powojennych Niemczech – między statusem formalnym a 
samoidentyfikacją, Niepołomice, 27/09/2019, referat na konferencji Migracje ludności okresu 
wojen od starożytności do współczesności: ucieczka, uchodźstwo, ewakuacja, wypędzenie, 
zorganizowanej przez Instytut Historii UJ i Instytut Historyczny UW 

- Decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego - sytuacja międzynarodowa w oczach władz 
RP na uchodźstwie, Opole, 28/08/2019, referat na konferencji Powstanie Warszawskie a 
polityka wielkich mocarstw, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej w Opolu i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu 

- The resettlement policy of IRO - a new approach of the international community towards the 
issue of refugees in Europe. Case study of DPs and refugees from Poland, Wien, 06/07/2019, 
referat na konferencji międzynarodowej Displacement and Resettlement during and after the 
Second World War in a Global Perspective - a Digital Humanities/ Social GIS Approach, 
zorganizowanej przez Universität Wien – Institut für Zeitgeschichte 

- No End of History of Refugees in Europe - Balance of Thirty Years: A Historical Approach, 
Kraków, 27/06/2019, referat na konferencji międzynarodowej Twelfth Global Studies 
Conference: The "End of History"  30 Years On: Globalization Then and Now, zorganizowanej 
przez Global Studies Research Network 



- Qu’est-ce qu’être polonais en France : évolution de la vie associative des immigrés polonais 
(1919-1949), Bayonne, 13/06/2019, referat na konferencji międzynarodowej Tradition et 
innovation : l’identité dans le temps / Tradizioa eta Berrikuntza: Identitatea denboran zehar, 
zorganizowanej przez École des Hautes Études en Sciences Sociales i Institut Culturel Basque  

 
- Od Polaków we Francji do Francuzów polskiego pochodzenia – integracja imigrantów 
polskich, 1939–1949, Kraków, 23/05/2019, referat na posiedzeniu naukowym Komisji Polskiej 
Akademii Umiejętności do Badania Diaspory Polskiej 
 
- Imigranci polscy we Francji a stosunki polsko-francuskie podczas drugiej wojny światowej, 
Kraków, 12/03/2019, referat w ramach polsko-francuskiego seminarium historycznego, 
organizowanego przez Instytut Historii UJ i Instytut Francuski w Krakowie, 
współorganizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 
 
- La question des frontières et la migration de la population, Paris, 07/12/2018, referat na 
konferencji międzynarodowej Pologne renaissante: Histoire –Société – Culture, 
zorganizowanej przez Bibliotekę Polską w Paryżu i Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk 
w Paryżu 
 
- La protection juridique de l’Organisation internationale pour les Réfugiés envers les réfugiés 
en France, 1947-1951 : le cas des Polonais, Paris, 22/11/2018, referat na konferencji 
międzynarodowej La Pologne indépendante en Europe : 1918-2018 / The Independent Poland 
in Europe : 1918-2018, zorganizowanej przez Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w 
Paryżu i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego  
 
- Various categories of foreigners into the French immigration policy estabslihed in the 
immediate postwar period: Case study of immigrants from Poland, Paris, 16/11/2018, referat 
na konferencji międzynarodowej A Time of Openness and Possible Outcomes: New 
Perspectives on "Postwar" Europe, 1944–1950s, zorganizowanej przez Centre d’Histoire des 
Sciences Po 
 
- Powojenne losy polskich dipisów w Niemczech, Köln, 11/10/2018 – Dortmund, 12/10/2018, 
odczyty zorganizowane przez Konsulat Generalny RP w Kolonii 
 
- Uchodźcy żydowscy z Polski w Europie w pierwszych latach po Shoah, Warszawa, 
30/09/2018, odczyt zorganizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce 
 
- La Place des réfugiés polonais sous le mandat de l’Organisation internationalr pour les 
réfugiés dans la politique d’immigration de la France dans les premières années suivant la 
Seconde Guerre mondiale, Warszawa, 27/02/2018, referat na konferencji międzynarodowej 
Diaspora polska we Francji / La Diaspora polonaise en France, zorganizowanej przez 
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego 
 
- Odbudowa życia żydowskiego w Polsce po Zagładzie, Kraków, 27/01/2018, odczyt 
zorganizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Oddział w 
Krakowie 
 



- Polacy jako uchodźcy – perspektywa historyczna, Kraków, 27/05/2017, referat na konferencji 
Imigracja i integracja imigrantów a przyszłość Unii Europejskiej, zorganizowana przez 
Stowarzyszenie „Kuźnica” 
 
- Francja jako kraj imigracji – perspektywa historyczna, Poznań, 28/03/2017, odczyt w ramach 
XXVII Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii – „Francja imigrantów”, zorganizowanych przez 
Dom Bretanii – Fundację Poznań – Ille-et-Vilaine 
 
- Marzec '68 i jego skutki dla życia żydowskiego w Polsce, Kraków, 22/03/2017, odczyt 
zorganizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Oddział w 
Krakowie 
 
- La Naissance de la politique d'immigration en France au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, Kraków, 14/12/2016, referat na I spotkaniu V edycji seminarium polsko-
francuskiego Instytutu Historii UJ i Instytutu Francuskiego w Krakowie pt. Polityka 
migracyjna Francji w drugiej połowie XX wieku / Politique d’immigration en France dans la 
deuxième moitié du XXe siècle 
 
- Les Réfugiés et déplacés polonais en France dans l’immédiat après-guerre, Paryż, 
03/10/2015, referat na konferencji 1945 : après la victoire : les dilemmes et les drames des 
Polonais à l’Ouest 
 
- L'État et les besoins de recherches sur les évacuations dans la zone frontalière germano-
polonaise au cours de la Seconde Guerre mondiale, Saarbrücken, 17/09/2015, referat na 
konferencji końcowej projektu badawczego ANR-DFG Les évacuations dans l’espace 
frontalier franco-allemand 1939–1945 / Evakuierungen im deutsch-französischen Grenzraum 
1939–1945 (EDEFFA) 
 
- Przemiany społeczności polskiej we Francji w latach czterdziestych XX wieku: dominacja 
polskich konfliktów politycznych czy oddziaływania procesu integracji imigrantów w kraju 
osiedlenia ?, Kraków, 06/11/2013, referat w ramach Seminarium cyklicznego Towarzystwa 
Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego UJ 
 
-   Sytuacja dipisów i uchodźców polskich we Francji w pierwszych latach po drugiej 
wojnie światowej, Kraków, 04/12/2012, referat na spotkaniu inauguracyjnym I edycji 
seminarium polsko-francuskiego Instytutu Historii UJ, Instytutu Nauk Politycznych i 
Stosunków Międzynarodowych UJ i Instytutu Francuskiego w Krakowie 
 
-  Antoni Podraza – pracownik naukowy i działacz ruchu ludowego, Kraków, 29/10/2012, 
odczyt zorganizowany przez Stowarzyszenie „Kuźnica”  
 
- L’aide française aux réfugiés polonais de 1944 à 1949, Paryż, 15/05/2012, odczyt 
zorganizowany przez Bibliotekę Polską w Paryżu 
 
- Działalność organizacyjna krakowskiej inteligencji ludowej w latach 1918–1947, 
Kraków, 23/01/2012, odczyt zorganizowany przez Ludowe Towarzystwo Naukowo-
Kulturalne w Krakowie 
 
- Les autorités françaises envers les représentants des gouvernements polonais en 
France à la veille de la Guerre froide (1944-1949), Paryż, 09/12/2011, odczyt 



zorganizowany przez Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu ; prowadzenie 
wieczoru : prof. Olivier Forcade (Paris IV)  
 
- Réfugiés et déplacés polonais en France après 1945, Saarbrücken, 11/06/2011, referat 
w ramach międzynarodowej konferencji Les évacuations dans l’espace frontalier franco-
allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, zorganizowanej przez Lehrstuhl für 
Neuere und Neueste Geschichte – Universität des Saarlandes 
 
- La protection sociale sur les réfugiés polonais en France entre 1944 et 1949, Paryż, 
23/02/2011, wykład dla studentów seminarium Master 1, prowadzonego przez prof. 
Oliviera Forcade 
 
- La spécificité de la « nouvelle » émigration polonaise (1939–1948) en comparaison 
avec celle de l’entre-deux-guerres – caractéristique sociale et politique, Paryż, 
19/01/2011, referat w ramach cyklicznego seminarium wspólnego École Doctorale II – 
Paris IV 
 
- Płaszczyzny sporów politycznych polskiej emigracji we Francji w latach 1944–1946, 
Kraków, 31/05/2010, odczyt zorganizowany przez Klub Historyczny im. Stefana  
„Grota” Roweckiego przy Instytucie Pamięci Narodowej – Oddziale w Krakowie 
 
- Działalność oświatowo-wychowawcza krakowskiej PPS w latach 1945–1948, Kraków, 
25/02/2010,  referat na konferencji z cyklu Socjalizm wczoraj i dziś pt. PPS w Krakowie 
od XIX do XXI wieku, zorganizowanej przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego w Krakowie 


