
 

 

III KONFERENCJA NAUKOWA 

„Wojna i morze – od średniowiecza po współczesność” 

Miejsce: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, termin: 19-20 sierpnia 2021 r. 

Komitet organizacyjny: dr hab. Paweł Hut, Aleksander Gosk, Tomasz Miegoń 

Sekretarz: Wirginia Węglińska 

 

Czterysta pięćdziesiąt lat temu Komisja Morska opracowała zbiór przepisów, który stał się 

pierwszym polskim regulaminem służby okrętowej. Sformułowanie tych zarządzeń, zwanych ordynacją 

lub Artykułami Okrętowymi było bezsprzecznie ważnym elementem w tworzeniu zasad organizacji 

regularnej polskiej floty. Zbiór ten zasługuje na miano „pomnika naszej morskiej historii”. Muzeum 

Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z dr. hab. Dariuszem Bugajskim, prof. AMW, dopiero w tym roku 

potwierdziło, że niewidziane od ponad osiemdziesięciu lat Artykuły Okrętowe Zygmunta Augusta z 1571 

r. znajdują się w jednym z brukselskich archiwów.  

Badacze zajmujący się szeroko rozumianymi dziejami oręża na morzu, nieustannie odkrywają 

nieznane dotychczas fakty, które rzucają nowe światło na historię polskiej Marynarki Wojennej. Ważnym 

jest, aby ta często niedoceniana praca znalazła swoje odzwierciedlenie w naukowych dyskusjach i 

publikacjach. Niewątpliwie doskonałą platformą do wymiany doświadczeń w tym zakresie jest kolejna, 

trzecia już edycja konferencji naukowej pt. „Wojna i morze – od średniowiecza po współczesność”, 

organizowana przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy 

reprezentantów różnych środowisk – naukowców, muzealników, a także pasjonatów historii, których 

zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii oręża morskiego.  

Podczas tegorocznej edycji konferencji „Wojna i morze…” chcielibyśmy m.in. zaprezentować 

zagadnienia związane z wydarzeniami rocznicowymi, jak również tymi traktującymi m.in. o początkach 

tworzenia polskiej floty, udziale marynarzy w walkach o niepodległość oraz funkcjonowaniu Marynarki 

Wojennej po 1945 r., jak i innymi elementami przebogatych dziejów oręża morskiego. W ramach tak 

wyodrębnionych bloków tematycznych szczególną uwagę chcielibyśmy skupić na następujących 

problemach: udział marynarzy w III powstaniu śląskim; historia 3. Flotylli Okrętów im. kmdr.  

B. Romanowskiego, historia szkolnictwa polskiej Marynarki Wojennej  

 

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie 

go pocztą elektroniczną do 4 maja 2021 r. na adres Wirginii Węglińskiej, kierownika Działu Historyczno-

Naukowego: wirginia.weglinska@muzeummw.pl  
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