
 

KONFERENCJA pt. „MORZE i WOJNA” 

w MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI 

Komitet organizacyjny 

Dr hab. Paweł Hut - przewodniczący 

Tomasz Miegoń 

Aleksander Gosk 

Adam Jarski - sekretarz 

20 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 10.00 

 

10.00 - Rozpoczęcie konferencji, powitanie przez dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

uczestników i gości konferencji 

Słowo wstępne Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, dyrektora Departamentu Edukacji, 

Kultury i Dziedzictwa, dr. hab. Pawła Huta 

10.30 – rozpoczęcie części merytorycznej konferencji 

10.30 - dr hab. Paweł Hut – „Państwo polskie, morze i wojna po odzyskaniu niepodległości. Ujęcie 

politologiczne i ekonomiczne” 

11.00 - prof. dr hab. Beata Możejko - „Morskie działania na Bałtyku w przededniu wybuchu wojny 

angielsko-hanzeatyckiej” 

11.30 - dr hab. Arkadiusz Janicki - „Działania rosyjskiej marynarki wojennej na granicy morskiej i 

rzecznej księstwa Kurlandii i Semigalii w czasie powstania kościuszkowskiego” 

12.00 - dr Józef Szymeczek - „Idea Morza Polskiego jako czynnik utrzymywania tożsamości 

narodowej wśród Polaków na Zaolziu w międzywojennej Czechosłowacji” 

12.30 - 13.00 – przerwa kawowa 

13.00 - Jadwiga Klim - „Flotylla Wiślana i Pińska/Rzeczna w wojnie polsko-bolszewickiej i wojnie 

obronnej 1939 r. w kontekście wystawy „Uzbrojone rzeki. Flotylle Niepodległej” w Narodowym 

Muzeum Morskim w Gdańsku” 

13.30 - Adam Jarski - „Walka o ofensywny charakter Morskiego Dywizjonu Lotniczego” 

14.00 - dr Mariusz Kardas - „Obrona bazy morskiej w Gdyni w 1939 roku – założenia i realizacja” 

14.30 - Wojciech Waśkowski - „Baterie Helskie we wrześniu 1939 roku” oraz dodatkowo film pt. 

„Obrońcy Helu” 

15.00 – dr Grzegorz Goryński – „Siły morskie WOP w planach wojennych Marynarki Wojennej w 

latach 1949-65” 



 

 

 

21 sierpnia 2019 r. (środa) godz. 10.00 

 

10.00 - dr hab. Jacek Friedrich - „Bitwa pod Oliwą w ujęciu polskich artystów plastyków XX 

wieku” 

10.30 - Tomasz Miegoń - „Działania ORP „Wicher” od 1 do 3 września 1939 roku” 

11.00 - dr Jan Tymiński - „Kryptonimy operacji morskich z okresu II wojny światowej” 

11.30 - dr Hubert Jando – „Śladami Orła. Dekada wyzwań i wyrzeczeń” 

12.00 - dr Zbigniew Wojciechowski - „Koniec wojny i co dalej? – czyli rzecz o działalności 

Samopomocy Marynarki Wojennej” 

12.30 – 13.00 – przerwa kawowa 

13.00 - dr inż. Benedykt Hac - „Wojenna spuścizna – niebezpieczne wraki Zatoki Gdańskiej” 

13.30 - dr hab. Piotr Semków - „Ostatni szef Informacji MW – kmdr Józef Mikołajczyk – pierwszy 

szef WSW MW” 

14.00 Oskar Myszor - „Jednostki cywilne zbudowane w polskich stoczniach po 1945 roku, 

wykorzystane przez siły zbrojne obcych państw” 

14.30 - prof. dr hab. Krzysztof Kubiak - „Szwedzka mobilna artyleria nadbrzeżna doby zimnej 

wojny” 

15.00 - Andrzej Ditrich - „Bombentorpedo – geneza powstania, testy oraz możliwości wprowadzenia  

do użytku bojowego” 


