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 23.03.2018 r. (sala 2.61)

11:00 –  Inauguracyjne wystąpienie  Prorektora  Uniwersytetu  Gdańskiego

Prof. UG dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego

11:10 –  Wykład  inauguracyjny  Prof.  Beaty  Możejko  pt.:  „Od  Morza

Bałtyckiego po Atlantyk. Historia statku w późnym średniowieczu”. 

PANEL I (sala 2.61)

(moderator: lic. Mariusz Bizewski)

11:40 – mgr Maciej Badowicz (UG) - „Beczka z winem jako środek transportu w Europie

Środkowej i Wschodniej (XIV-XV wiek).

12:10 – mgr Agata Wesołowska (UKW) - „Morze przypraw. O hanzeatyckim Toruniu”.

12:40  –  mgr  Katarzyna  Barucha  (UŁ)  -  „Sortymenty  drewna  stosowane  w transporcie

w XIII-XVII wieku”.

13:10 – Tomasz Durał (UJ) - „Transport wiślany w późnym średniowieczu”. 

13:40 –  mgr  Rafał  Szatkowski  (UKW)  -  „Żegluga  parowa  –  przełom  w  transporcie

wiślanym w świetle współczesnego transportu wodnego na Wiśle”.

14:10 – mgr Dorota Sakowicz (UG) - „Na szlakach prowincji. O podróżowaniu i szlakach

rzymskiej Macedonii”. 

14:40 -dyskusja

15:00- obiad

PANEL II (sala 2.61)

(moderator: mgr Rafał Kamiński)

15:30 – lic.  Adam Konrad Bigosiński  (UAM) -  „Historia  kolei  żelaznych w Mogilnie –

początki, rozwój, upadek...?”.

16:00 – mgr Agnieszka Pierz (UG) – Rozbudowa gdańskiej infrastruktury komunikacyjnej

na przykładzie trasy tramwajowej w obrębie dzielnicy Piecki-Migowo”.

16:30 –  mgr  Kamil  Wrotkowski  (UG)  –  „Koncepcja  odbudowy  linii  kolejowej  Gdańsk

Wrzeszcz – Kokoszki w drugiej połowie lat 50.”.

17:00 – Piotr Gardynik (UP im. KEN w Krakowie) - „Krakowskie tramwaje w I połowie XX

wieku, jako dziedzictwo kulturowe zabytków techniki”.

17:30 – lic. Patrycja Kiryluk (UG) - „Dworce kolejowe. Powstanie i recepcja wzorców”.

18:00 – lic. Mariusz Bizewski (UG) - „Morze źródłem zysków i strat. Przyczyny duńskich

problemów z piractwem na Bałtyku w XII i XIII wieku”. 



24.03.2018 r.

PANEL I (sala 2.61)

Sekcja I

(moderator: mgr Waldemar Borzestowski)

9:00 –  mgr  Andrzej  Łukasz  Jędrzejczak  (UAM)  -  „Księżyc  przemierzał  nieboskłon

w rydwanie. Funkcje rydwanów w tekstach starożytnego bliskiego wschodu”.

9:30 – mgr Artur Turowski (KUL) - „Cursus publicus w starożytnym Rzymie”. 

10:00 –  mgr  Wojciech  Jędrzejewski  (UAM)  -  „Transport  morski  jako  klucz  do  potęgi

gospodarczej Amalfi w X i XX wieku”. 

10:30 – mgr Rafał Kamiński (UG) - „Szlak zwiniętych torów” jako przykład zagospodarowania

turystycznego”. 

11:00 –  mgr  Paweł  Mateusz  Modrzyński  (UMK)  -  „O  prawach  i  codzienności  „ludzi

morza”.  Analiza  prawno-kulturowa wybranych przepisów dawnego  prawa morskiego

miast nadbałtyckich (XIV-XVII wiek). 

11:30 –  mgr  Paweł  Miszczuk  (KUL)  -  „Jak  podróżowano  po  Europie  na  podstawie

„Diariuszy podróży po Europie (1652)” Giacomo Fantuzzi”. 

12:00 – dyskusja 

Sekcja II 

(moderator: Łukasz Rojek) 

12:20 – mgr Anna Turza (Akademia sztuki wojenne w Warszawie) - „Żołnierze transportu.

Idea Kolejowego Przysposobienia Wojskowego 1927-1939”.

12:50 – Damian Piątkowski (UG) - „Wojna w błocie.  Wpływ błota na mobilność wojsk

niemieckich  i  próby  przezwyciężenia  tego  problemu  podczas  walk  w  Związku

Radzieckim w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”. 

13:20 –  mgr  Tomasz  Eugeniusz  Bielecki  (UG)  -  „Rola  transportu  w  działaniach

Wehrmachtu podczas walk o kocioł demiański (01.1942-03.1943)”. 

13:50 dyskusja 

14:10 – obiad 



PANEL II (sala 2.61)

Sekcja I

(moderator: mgr Adam Lubocki)

14:40 –  mgr  Anna  Krüger (UG)  -  „Wypadki  komunikacyjne  w  transporcie  lądowym

Gdańska  w  latach  1920-1939.  Przyczynek  do  życia  codziennego  w  Wolnym  Mieście

Gdańsku”. 

15:10 – mgr Waldemar Borzestowski (UG) - „Autobusy i Tramwaje w Gdańsku, lata 1945-

1951”.

15:40 – Mateusz Kubicki (IPN) - „Ewolucja transportu surowca rybnego w rybołówstwie

bałtyckim w latach 1945-2016”. 

16:10 dyskusja

Sekcja II 

(moderator: mgr Łukasz Szkwarek)

16:30 –  mgr Marcin Janakowski  (UMSC)  -  „Problem transportu  w rozwoju przemysłu

górniczo-hutniczego  na  przykładzie  wybranych  dóbr  biskupów  krakowskich  w  XVIII

wieku”. 

17:00 – mgr Łukasz Pastuszak (UMSC) - „Turbina parowa i jej zastosowanie jako przełom

w transporcie cywilnym na przykładzie statków transatlantyckich”. 

17:30 – mgr Marta Wołyńska (UG) - „Relikty elektrowni tramwajowej na Targu Rakowym.

Rozwój gdańskiego transportu u schyłku XIX wieku w świetle źródeł archeologicznych”. 

18:00 – mgr Rafał Czapla (UŚ) - „Wpływ infrastruktury drogowej na rozwój autobusowej

komunikacji pasażerskiej w dwudziestoleciu międzywojennym”. 

18:30 – mgr Adam Lubocki (UG) - „Koń jako środek transportu u ludów koczowniczych

na przykładzie Mongołów w XII-XIII wieku”. 

19:00 dyskusja


