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Z najdawniejszych dziejów Gdyni  

Gdynia,  6 czerwca 2013 
 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,  
Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku,  
Muzeum Miasta Gdyni,  
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,  
Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego,  
Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku, 
Pro-Archeo.Prace archeologiczne, 
Mosty k.Kosakowa przy wsparciu Grupy Inwestycyjnej HOSSA SA w Gdyni  
 
organizuje w dniu 6 czerwca 2013 roku sesję popularno-naukową „Z najdawniejszych dziejów 
Gdyni” 
 
Honorowy patronat nad sesją objął Prezydent Miasta Gdyni Pan Wojciech Szczurek. 
 
Organizacją spotkania zajmie się zespół pracowników merytorycznych i technicznych Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.  
 

Od dłuższego już czasu daje się słyszeć głosy o potrzebie przygotowania i wydania drukiem 
nowych pradziejów Pomorza Wschodniego. Wydane blisko 45 lat temu Pradzieje Pomorza autorstwa 
J. Kostrzewskiego pomimo swoich oczywistych wartości naukowych, z powodu upływu lat stały się w 
znacznej części nieaktualne. Również wydana w 1962 roku praca Z przeszłości Pomorza Wschodniego  
czy ostatnia wydana praca Plemienne początki wydana w Pomorze w dziejach Polski wydają się być 
zdezaktualizowane. Również wydawane później monografie zbiorowe (np. Pradzieje Polski, Polska 
Starożytna czy Prahistoria Ziem Polskich), nie wypełniły tej brakującej luki. 
 

Z drugiej strony trudności merytoryczne z przygotowaniem nowej syntezy pradziejów tego 
regionu skłoniły pomysłodawców do zorganizowania szeregu spotkań (odbyła się już sesja Pradzieje 
Pojezierza Starogardzkiego, w przygotowaniu Pradzieje Pojezierza Kaszubskiego), na których 
przedstawiano by problematykę pradziejów w ujęciu makro- i mikroregionalnym. 

 
Program tego spotkania obejmować będzie przedstawienie środowiska naturalnego (geologia, 

geomorfologia, warunki przyrodnicze tego terenu), dzieje i historię badań prehistorycznych, 
problematykę odkryć archeologicznych w Gdyni od czasów epoki kamienia po wczesne średniowiecze 
wykład o antropologii jako nauce zajmującej się rekonstrukcja dawnych populacji ludzkich oraz na 
zakończenie referat historyczny, przedstawiający historię wsi i dzielnic Gdyni przed powstaniem 
miasta. 

 
Będzie to spotkanie o charakterze popularnonaukowym przeznaczone nie tylko dla 

specjalistów, ale dla wszystkich mieszkańców interesujących się najdawniejszymi dziejami swojego 
regionu. 
 

Dzięki życzliwości Zarządu Towarzystwa Miłośników Gdyni materiały pokonferencyjne 
ukażą się drukiem w najbliższym numerze „Rocznika Gdyńskiego”. 



 
Wstęp na sesję będzie dla wszystkich zainteresowanych bezpłatny. Zaproszenie do udziału w 

sesji znajduje się na stronie internetowej muzeum: www.archeologia.pl. Z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc w spotkaniu będą mogły wziąć udział wyłącznie te osoby, które do dnia 15 maja 2013 
r ., nadeślą wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa lub zapiszą się telefonicznie. Organizatorzy 
nie będą przyjmować zgłoszeń wysyłanych po tym terminie. 
 

Do wygłoszenia referatów organizatorzy zaprosili wybitnych specjalistów prowadzących 
badania jak i działających na terenie Pomorza. 
 
Sesja odbywać się będzie w gmachu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, przy ul. Zawiszy 
Czarnego 1B. 
 
 
 
                                                                                 Dyrektor Muzeum Archeologicznego 
                                                                                                    w Gdańsku 
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