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Wobec roku 1863. Ksi a w powstaniu styczniowym i ich losy

(Marszewski, s uga moskiewski! 
kaliskiego

czycki epizod biskupa kujawsko-

Roland Prejs OFMCap

Uwa am rewolucj za prawdziw kl sk dla narodu 
arcybiskup Feli ski w obronie represjonowanych ksi y
(Jak armia stotysi czna  kler Królestwa Polskiego wobec
Komitetu Centralnego Narodowego w 1862 Pogrzeba subiekta Dreyseytela 
ksi a w zamieszkach w Sandomierzu w listopadzie 1861 roku
Znaleziono dwóch ksi y z broni   kapela skie s u by powsta czych partii 1863 roku
Dla wolno ci Ojczyzny i Ko cio a  karmelici bosi wobec 1863 roku W tutejszym kraju powstania polskiego  kanonicy
regularni latera scy w ruchu narodowym 1861-1863

Wzrost wysoki, mocnej konstytucji  podlaski ksiondz razbojnik Brzosko

Zapozwa przed s d biskupi. Korespondencja bpa Beniamina Szyma skiego i dyrektora KRSWiD W adimira Czerkaskiego w sprawie degradacji
ks. Stanis awa Brzóski
 y b dzie niby cz ek-ptak, orze , duch  legenda
ksi dza Brzóski
Kot z kotów
kanonik Kotkowski  wspomnienia o naczelniku ks. Kasprze Kotkowskim

2000 z gór wiorst przemachali my  z diariusza podró y z Syberii dominikanina Ignacego Klimowicza
Po moskiewskich etapach   agitator Stanis aw Matra
Nad w do em po ród gór i wód 
wyimki z dziennika Augustyna appy
 ycie moje w onej wsi  wygna -

cza codzienno

ksi y na Syberii Wschodniej
Do mongolskiej granicy jest 115
wiorst  raporty w adz rosyjskich 1870-1871 roku o duchownych izolowanych
w Tunkinskiej Dolinie
Kochany
Leopoldzie!  zatrzymane przez cenzur listy rodziny do zes a ca Zgodzi skiego
W ogromnych, strasznych mi dzygórzach  osadzeni
w syberyjskiej Tunce
Nieprzejednani wrogowie Rosji  ksi a w zes a czym rozproszeniu 1862-1902
Nie znaleziono w nas
adnej winy  raport o. Babinowskiego o zniesieniu klasztoru dominikanów
w Poporciach na Litwie w 1864 roku Za trzy odpisy z ksi g parafialnych 
tragedia ks. Feliksa Pogorzelskiego
Pomi dzy swoimi a wrogiem  dokumenty i wspomnienia o ksi ach uczestnikach powstania
O!
chleb niewoli bardzo gorzki  Franciszka Rogozi skiego list z 1868 roku
Skrzyneczka brzozowa  syberyjska pami tka ks. Konstantego Piwarskiego w Domu D ugosza w Sandomierzu

Przywyk szy do tej ziemi  ksi dz Jan Chyliczkowski w kr gu nikolskich tuziemców 
  c -

Ach, Bracie, có e ty
uczyni   apostata bernardyn Roch Klimkiewicz
Humillimus
servus  marianin Krzysztof Maria Szwermicki R ce pe ne dobrych uczynków
 zes aniec Dybowski o zes a cu ksi dzu Szwermickim
Wywióz fur papierów urz dowych  zbiory ks. Fryderyka yskara o duchownych zes anych do Tunki
Cieszy si niezmiernie nadziej spotkania  dwa listy arcybiskupa Feli skiego w zbiorach Muzeum Historii m. Lublina

Roland Prejs OFMCap

Zbierali wiernych nie do ko cio ów, ale na
schadzki pok tne  w kr gu Stowarzyszenia Kap anów Polskich we Francji po
1863 roku
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W kr gu integralnego nacjonalizmu. Czynny nacjonalizm Dmytra Doncowa na tle my li nowoczesnych Romana Dmowskiego.
Studium porównawcze

Nacionalizm.// Istorychni ese

pa stwo narodowe

De facto

O esia Isaiuk
Muzeum Narodowe Ofiar Okupacyjnych Re imów Wi zienie przy ckiego
Lwów
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Los nazis en Latinoamérica
Tipos de enterramientos en la Península Ibérica durante la Antigüedad
Zarys dziejów bada iberyjskich archeologów i egiptologów na terenie
Nekropolii Teba skiej
Mi dzy jedno ci a odmienno ci . Partykularyzm w redniowiecznej historiografii iberyjskiej na przyk adzie
Kroniki Alfonsa III
Karol V i Filip II jako przyk ady w adców Hiszpanii w dziele Stanis awa Kobierzyckiego Historia W adys awa, królewicza polskiego i szwedzkiego
Sprawy
w Hiszpaniej nie tak nam id , jako by my chcieli. Zabiegi polskich
dyplomatów w Hiszpanii o odzyskanie spadku po królowej Bonie Sforzy w wietle
listów Jerzego z Tyczyna (ok. 1510-1586)
Dziennik Ericha Lasoty (1580-1584) w kontek cie bada nad polsk obecno ci
w wojskach hiszpa skich w epoce wczesnonowo ytnej
Kult wi tego Izydora Madryckiego w parafii Lewiczyn w XVII wieku
Opis klimatu Hiszpanii w XVII-XVIII wieku
w wietle relacji mieszka ców pó nocnej Europy
Dzia alno Markiza de la Miny (1690-1767) na tle epoki

Marcin Karkut

Na marginesie spo eczno ci mi dzynarodowej. Relacje Hiszpanii
frankistowskiej z Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej na uchod stwie w Londynie
w latach 1945-1977.

La generación del 27: Literatura epistolar
(Nie)hermetyczna katalo ska
Enseñanza del
español a través de las series de televisión
El motivo de
retorno en la novela Déjalo, ya volveremos de Esther Bendahan
Terminología de la producción del vino en polaco, español
y francés
Powie autotematyczna  boom latinoamericano  nouveau roman. Renovación de la novela
histórica en la obra de Teodor Parnicki (Admirado por los ricos / I u mo nych
dziwny 1964)
La visión flamenca del mundo
J zyk hiszpa ski w Unii Europejskiej
Hispanistyka lubelska: przesz o , stan obecny
i perspektywy
Despertar la memoria perdida. El Salón
 Enrique

de Reinos y la España democrática
Granados  w setn rocznic mierci
Regeneracja Hiszpanii projekty naprawy monarchii hiszpa skiej po
katastrofie kuba skiej
 Karol Wojty a, una respuesta made in Poland al fracaso
antropológico que azota a Europa
Protección de la propiedad industrial en España
Sytuacja spo eczno-gospodarcza Hiszpanii w latach 2007-2015
Ruchy antysystemowe a sytuacja polityczna w Hiszpanii na przyk adzie partii Podemos
Síguenos en Facebook.
Partidos políticos españoles en el mundo de redes sociales: el ejemplo de Podemos.
Ambigüedad en la lengua y ambigüedad de la
lengua
Diferencias
(pragma)lingüísticas al nivel conversacional entre el español mexicano y castellano
La etnonimia y la variación diatópica
Expresiones y frases bíblicas con prototipo
textual
Specyfika nauczania j. hiszpa skiego

w hotelarstwie i turystyce w ramach zaj prowadzonych dla studentów filologii
roma skiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw a II
Especificación lingüística de las hablas andaluzas
El valor, el hacha, el llanto y la epifanía: reflexiones
acerca del mal y del miedo en la obra de Roberto Bolaño
Literatura chicano jako przyk ady literatury mniejszo ci etnicznych:
ród a, tematy i motywy
La cultura del mundo
hispanohablante en los materiales didácticos
Acerca de la naturaleza de la oposición imperfecto / indefinido en español.
Contexto de
la muerte de los mártires de Pariacoto. Un esbozo de la novela Liturgias con
sangre
Pi lat na misjach w Peru
Praca misyjna w Ameryce aci skiej na przyk adzie Urugwaju
Ewangelizacja Paragwaju: historia i wspó czesno
Pos uga misyjna w Meksyku i Nikaragui.
Herb Hiszpanii w czasach panowania Ferdynanda Katolickiego
W poszukiwaniu genius loci: kszta towanie obrazu Sewilli w dobie wystawy iberoameryka skiej
Era galácticos w Realu Madryt w czasie prezesury Florentino Pereza
w latach 2000-2006 w wietle Przegl du Sportowego
Raúl González Blanco  ikona hiszpa skiego futbolu
Polskie skrzyd a nad Hiszpani : polskie samoloty w armii genera a
Franco.
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Katedra wiata Hiszpa skiego, Polityki i Relacji Mi dzynarodowych
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