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ZAPROSZENIE
Twierdza Wisłoujście – oddział Muzeum Gdańska
to unikatowa w skali Polski, i jedna z niewielu
w rejonie Morza Bałtyckiego, fortyﬁkacja morska.
Ten zabytkowy obiekt w 1974 roku został
przekazany pod opiekę Muzeum Gdańska. Od tego
czasu nasza instytucja podejmuje działania
zmierzające do realizacji kompleksowych projektów
konserwatorskich i rewaloryzacyjnych, służących
właściwemu zabezpieczeniu i ekspozycji substancji
zabytkowej. Jednocześnie podejmowane są
przedsięwzięcia o charakterze muzealnym,
edukacyjnym i kulturalnym.
Twierdza
Wisłoujście
jest
jednym
z najwybitniejszych dzieł architektury militarnej na
ziemiach polskich. Zarówno zachowana tkanka
zabytkowa jak i dzieje zabytku wskazują, że mamy
do czynienia z obiektem o szczególnym znaczeniu
ponadlokalnym, zasługującym na najwyższe
wyróżnienie i ochronę.
Została ona założona w średniowieczu u ujścia
Wisły do Bałtyku dla zabezpieczenia wejścia od
strony morza do portu gdańskiego, będącego
oknem na świat Królestwa Polskiego. Kolejne,
zachowane w dobrym stanie do dziś, założenia
obronne powstawały od XV do XVII wieku. Były
wznoszone
przez
wybitnych
inżynierów
i architektów swoich epok przy zastosowaniu
ówcześnie aktualnych tendencji budownictwa
fortyﬁkacyjnego. Obecnie stanowią one unikalny
przykład rozwoju sztuki fortyﬁkacyjnej Północnej
Europy na przestrzeni ponad czterech stuleci.
W okresie nowożytnym Twierdza nazywana
„morską bramą Rzeczypospolitej”, była regularnie
odwiedzana przez królów polskich oraz innych
polskich
i
zagranicznych
dostojników.
W zachowanych licznych relacjach z tych wizyt
budziła podziw rozmachem realizacji założeń
obronnych, wyposażeniem oraz obsadą załogi.

Dzieje tej fortalicji wiążą się z wieloma istotnymi
wydarzeniami w polskiej historii. To właśnie stąd
wyruszała ﬂota polska, która w 1627 roku odniosła
wielkie zwycięstwo morskie nad okrętami
szwedzkimi w bitwie pod Oliwą.
Twierdza odegrała istotną rolę w walkach o tron
polski w XVIII wieku będąc oparciem dla króla
Stanisława Leszczyńskiego. Wielokrotnie oblegana,
i niekiedy poddawana, nigdy nie została wzięta
szturmem - nie udało się to Stefanowi Batoremu,
podczas jego konﬂiktu z Gdańskiem (1577 r.),
wojskom rosyjskim i saskim (1734 r.), pruskim (1793
i 1814 r.), napoleońskim (1807 r.).
W tym roku rozpoczynamy kolejny etap prac
konserwatorskich mających na celu przywrócenie
dawnego blasku temu miejscu. Jednocześnie
rozpoczynamy cykl konferencji, aby podsumować
dotychczasowy stan wiedzy dotyczący Twierdzy.
Z tej okazji pragniemy zaprosić Państwa na
pierwszą z cyklu konferencji naukowych,
zatytułowaną „Twierdza Wisłoujście – baza
królewskiej ﬂoty wojennej w XVII wieku”.
Celem konferencji będzie podsumowanie
dotychczasowego stanu badań i wymiana
najnowszych ustaleń w zakresie funkcjonowania
Twierdzy Wisłoujście w latach 1621-1630 oraz
badań nad działaniami ﬂoty powołanej z inicjatywy
Zygmunta III Wazy. Głównymi punktami odniesień
na osi czasu będą: bitwa pod Oliwą w 1627 roku oraz
przebieg bitwy pod latarnią w następnym roku.

STRONA 1

ZAPROSZENIE
PROBLEMATYKA:
• Flota królewska w Wisłoujściu - zadania, działania, organizacja, aprowizacja,dowódcy, załoga, konstrukcja i
wyposażenie okrętów;
• Twierdza Wisłoujście w latach 20. XVII wieku - zadania, działania, organizacja, aprowizacja, dowódcy, załoga,
fortyﬁkacje Twierdzy Wisłoujście, karczmy, cmentarze;
• Bitwa pod Oliwą 1627 roku - niepublikowane relacje, fakty i mity;
• Bitwa pod latarnią 1628 roku - niepublikowane relacje, fakty i mity. Nowe wyniki badań nad bitwą pod
latarnią będą szczególnie pożądane;
• Wojna o ujście Wisły 1626-1629 - działania wojsk Rzeczpospolitej, Gdańska oraz Szwecji przy Twierdzy
Wisłoujście;
• Życie codzienne w XVII - wiecznym Gdańsku, Twierdzy i ﬂocie królewskiej - kultura materialna, źródła
archeologiczne, inwentarze, testamenty, relacje i wspomnienia, obyczajowość, wiedza, przekonania, wartości;
• Ordynacje i regulacje prawne - dotyczące zarządzania ﬂotą królewską, wojsk miejskich Gdańska i
fortyﬁkacji miejskich, sprawy sądowe, jurysdykcja, przewinienia i kara;
• Źródła ikonograﬁczne, obrazy, graﬁki - bitwa pod Oliwą 1627 roku, bitwa pod latarnią 1628 roku, Twierdza
Wisłoujście w pierwszej połowie XVII wieku;
• Upamiętnienie bitwy Pod Oliwą i Bitwy Pod Latarnią - poszukiwania śladów wydarzeń, miejsc pochówków,
metody upamiętnienia, uroczystości i wydarzenia plenerowe.
Wskazany wybór problemów badawczych to propozycje. Zachęcamy do zgłaszania innych tematów
powiązanych z proponowanymi zagadnieniami, także z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

HARMONOGRAM:
• Propozycje referatów i formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia
28 czerwca 2021 r. na adres: twierdza.wisloujscie@muzemgdansk.pl, w temacie maila prosimy wpisać
„Konferencja – formularz”.
• Abstrakt należy przysłać na adres: twierdza.wisloujscie@muzemgdansk.pl do 31 lipca 2021 r., w temacie
maila prosimy wpisać „Konferencja – abstrakt”. Ważne: nienadesłanie abstraktu w terminie oznacza brak
udziału w konferencji.
• Konferencja odbędzie się 17-18 września 2021 r. w Ratuszu Głównego Miasta. Podczas przygotowywania
wystąpień prosimy o uwzględnienie czasu równemu 20 minut.
• Referaty zatwierdzone przez recenzentów zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych w
następnym roku kalendarzowym w ramach serii wydawniczej „Studia do Dziejów Twierdzy Wisłoujście”.
KONTAKT:
E-MAIL: M.FLIS@MUZEUMGDANSK.PL
TEL. +48 512 418 731
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