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W dniach 8–9 października 2014 roku odbyła się w Gdańsku 
międzynarodowa konferencja naukowa pt. From Ireland to Poland: 

Northern Europe, Spain and the early modern world. Konferencja sta-
nowiła kontynuację seminarium w Madrycie z marca tegoż roku. 
Organizatorami konferencji w  Gdańsku byli: Instytut Historii 
Centrum Nauk Humanistycznych i Społecznych (CSIC) w Ma-
drycie, Uniwersytet Śląski i  Wydział Historyczny Uniwersytetu 
Gdańskiego. Konferencja zyskała wsparcie wielu hiszpańskich, 
polskich i  irlandzkich placówek dyplomatycznych oraz instytucji 
naukowych. Koordynatorami konferencji byli: prof. Enrique Gar-
cía Hernán (CSIC), prof. Ryszard Skowron (Uniwersytet Śląski 
w Katowicach) i prof. Arkadiusz Janicki (Dyrektor Instytutu Hi-
storii Uniwersytetu Gdańskiego).

Na początku konferencji zabrali głos: ambasador Hiszpanii 
w Polsce Augustín Núñez Martínez oraz ambasador Irlandii w Pol-
sce Eugene Hutchinson. Ten ostatni przypomniał, że w  Irlandii 
żyje i pracuje obecnie ok. 170 000 Polaków. Powołując się na histo-
ryka Normana Daviesa, ambasador Irlandii w Polsce stwierdził, że 
„Irlandia i Polska są krajami-kuzynami”. W konferencji w Gdań-
sku wzięło udział ponad 20 naukowców ze znanych europejskich 
uniwersytetów i ośrodków naukowych: z Instytutu Historii Cen-
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trum Nauk Humanistycznych i  Społecznych (CSIC) w  Madrycie, 
Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, 
Uniwersytetu w Bukareszcie (Rumunia), Universidad Complutense 
w Madrycie, University College w Dublinie (Irlandia), Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Università della Valle d’Aosta (Italia), University 
of Reading (Wielka Brytania), Akademii Ignatianum w Krakowie, 
Uniwersytetu w Konstancji (Niemcy), Leibniz Institute of European 
History (IEG) w Moguncji, University College w Cork (Irlandia) 
oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1227 roku z Gdań-
skiem związany jest zakon dominikanów. Na konferencji reprezen-
tował go o. Mirosław Wylęgała OP, który wygłosił referat pt. Los 

dominicos polacos en España en los siglos XVI y XVII.
Dwudniowa konferencja odbywała się w  zabytkowej sali białej 

Ratusza Głównego Miasta przy ul. Długiej 47. Sala ta jest najbar-
dziej reprezentatywnym pomieszczeniem w ratuszu. Wewnątrz od-
bywały się niegdyś sądy, audiencje królewskie i  reprezentanta króla 
a także ceremonie nadawania obywatelstwa. Obecnie sala ozdobiona 
jest portretami królów polskich.

Konferencja została podzielona na trzy panele: War and diplomatic 

networks, church and culture, society and commerce. W ciągu dwóch dni 
wygłoszono 19 referatów w językach hiszpańskim, angielskim i wło-
skim. Ukazały one bogactwo relacji monarchii hiszpańskiej z krajami 
Europy Środkowej i Północnej. Przytoczmy tytuły niektórych refer-
atów, gdyż mówią one wymownie o poruszanych tematach i zagad-
nieniach: Las levas de polacos para los ejércitos españoles en la época de 

la Guerra de los Treinta Años (Ryszard Skowron, Uniwersytet Śląski), 
Gli schiavi polacchi in Spagna nella prima metà del XVII secolo (Paweł 
Duda, Uniwersytet Śląski), Reclutamiento en el siglo XVIII: el caso del 

aventurero Michał Dzierżanowski (Cezary Taracha, Katolicki Uniw-
ersytet Lubelski oraz Pablo de la Fuente), &e image of the Spanish 

monarchy in Polish 17th and 18th encyclopedic texts ( Joanna Partyka, 
Uniwersytet Warszawski), Dal Piemonte alla Spagna: i Ferrero Fieschi 

di Masserano al servizio dei Borbone di Spagna (Paola Bianchi, Univer-
sità della Valle d’Aosta), &e impact and in+uence of the Spanish Gue-

rilla on Northern Europe 1808–1814 (Beatrice Heuser, University of 
Reading), La misión del padre Alfonso Salmerón en Polonia (Enrique 
García Hernán, Instituto de Historia w Madrycie), Gesuiti spagnoli 

nella Repubblica delle Due Nazioni del XVI secolo (Stanisław Cieślak SJ,  
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Akademia Ignatianum), Gdansk’s naval relations with Spain in 15th 

and the 3rst half of the 16th centuries (Beata Możejko, Uniwersytet 
Gdański), Gdansk, the Hanseatic League and the Spanish Monarchy in 

the Sixteenth and Seventeenth Centuries (@omas Weller, Leibniz In-
stitute of European History, Mainz), New Developments on the life 

and works of Dr. Timoteo O’Scanlan (Michael White, Universidad 
Complutense w Madrycie).

Międzynarodową konferencję w Gdańsku należy uznać za waż-
ne wydarzenie naukowe, które przybiera kształt międzynarodowego 
i długofalowego projektu badawczego. Warto podkreślić, że w  tym 
projekcie jest dużo miejsca na prezentację dziejów i kultury Polski, 
która często jest pomijana lub marginalizowana w publikacjach po-
święconych Europie. Konferencja stworzyła okazję ukazania Polski 
w  kontekście relacji z  Hiszpanią i  innymi państwami europejski-
mi. Polska nie tylko czerpała z  bogactwa kulturowego monarchii 
hiszpańskiej, ale także wywierała wpływ na inne kraje europejskie. 
Gdańsk ze swoją ponadtysiącletnią historią oraz bogatą kulturą sta-
nowi wyjątkowe miejsce do dyskusji i wymiany poglądów o dziejach 
Europy. Taka debata sprzyja także budowaniu tożsamości wspólnoty 
europejskiej.


