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Tomasz Eugeniusz Bielecki
Sprawozdanie z IV Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej
(Uniwersytet Gdański, 24–25 marca 2017 r.)

W dniach 24–25 marca 2017 r. w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się, już po raz czwarty, Konferencja Historii Morskiej i Rzecznej (dalej:
KHMiR), przygotowana przez Naukowe Koło Doktorantów Historii UG (dalej: NKDH
UG). Wydarzenie to jest organizowane co dwa lata, a jego inicjatorami byli doktoranci
Wydziału Historycznego UG poprzednich roczników1.
Patronat honorowy nad bieżącą edycją KHMiR objęli: rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. nadzw. dr hab. Piotr Gwizdała, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
dr Jerzy Litwin, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i prezes Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska prof. nadzw.
dr hab. Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni Karolina Grabowicz-Matyjas, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Wiesław
Długokęcki, dyrektor Instytutu Historii prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Janicki, prezes
Ligi Morskiej i Rzecznej i przewodniczący Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej
dr kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, redaktor naczelny czasopisma młodych badaczy „Zatoka Nauki” Dominik Bień, redaktor naczelny „Gazety Uniwersyteckiej” – pisma społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego – Tomasz Neumann oraz Samorząd
Doktorantów2.
Uroczysta inauguracja IV KHMiR odbyła się 24 marca w auli Wydziału Historii UG
z udziałem gości honorowych. Przybyli m.in.: dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Jerzy Litwin oraz dziekan prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. W imieniu prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej wystąpił Pan Leszek Stromski, a list od dyrektora
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Poprzednie edycje KHMiR odbyły się kolejno w latach 2011, 2013, 2015 na Wydziale Historycznym UG,
zob. T.E. Bielecki, Sprawozdanie z działalności Naukowego Koła Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego
w okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r., „Argumenta Hitorica” 2016, nr 3, s. 152–153; O Myszor,
J. Załęska-Kaczko, Sprawozdanie z działalności Naukowego Koła Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego
w latach 2010–2013, „Argumenta Historica” 2014, nr 1, s 197–198.
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Korzystając z okazji, organizatorzy pragną złożyć raz jeszcze gorące podziękowania wszystkim osobom
i instytucjom, które przyczyniły się do przygotowania konferencji.
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Urzędu Morskiego w Gdyni, któremu obowiązki służbowe uniemożliwiły udział osobisty, odczytał prezes NKDH UG Tomasz E. Bielecki.
Pewną nowością wprowadzoną przez organizatorów IV KHMiR było zaproszenie na
inaugurację konferencji podopiecznych mgr. Piotra Rose z klasy humanistycznej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, którzy mieli okazję przysłuchiwać się
obradom w dwóch panelach.
W konferencji wzięło udział łącznie 42 referentów z 13 ośrodków naukowo-badawczych, do których należą: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Wojskowe
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Uniwersytet Gdański reprezentowało
16 referentów, w tym 7 członków NKDH UG i 2 – Naukowego Koła Historyków UG.
Z przykrością wypada także wspomnieć, że IV KHMiR dotknęła plaga niespodziewanych absencji referentów, spowodowana różnego rodzaju nieprzewidzianymi wypadkami
losowymi3.
W ramach obrad IV KHMiR poruszano zagadnienia z obszaru szeroko rozumianej
historii morskiej i rzecznej, jak: polityka morska, gospodarka morska, wojskowość, okrętownictwo, budownictwo wodne, odkrycia geograficzne i podróże morskie, archeologia
podwodna, kultura i obyczajowość ludzi morza. Tradycyjnie już mile widziane były także
referaty dotyczące tematu mórz i rzek w literaturze oraz sztuce. Tym razem poświecono
im specjalne, wyodrębnione sekcje, po jednej pierwszego i drugiego dnia obrad. Tak
szeroki zakres podejmowanych zagadnień odwzorowywał podział na różnorodne sekcje, zmuszając niekiedy uczestników do rezygnacji z udziału w części obrad. Uczestnicy
niektórych paneli prowadzili niezwykle ciekawe i specjalistyczne dyskusje, które przenoszono poza sale obrad (dyskusje nie ustawały nawet w trakcie konferencyjnego obiadu),
co z pewnością stymulowało integrację zebranych młodych adeptów nauki z różnych
ośrodków naukowo-badawczych.
Wydarzenie organizowane przez NKDH UG dało także okazję do zapoznania się
z aktualnymi badaniami odnoszącymi się do zagadnienia historii mórz i rzek w wielu
aspektach. Obecnie są prowadzone przygotowania do wydania recenzowanej publikacji
pokonferencyjnej.
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Organizatorzy pragną pozdrowić wszystkich referentów, którzy pomimo uiszczenia opłaty konferencyjnej
nie dotarli na IV KHMiR z powodu różnych zdarzeń losowych.

