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Międzynarodowa Sesja Naukowa na Wolinie jest organizowana od 
2005 r. przez pracowników Zakładu Historii Wojskowej UAM w Po-

znaniu. Od początku był to projekt zakładający, że nie będzie to kolejna se-
sja historyczna, ale jej podstawowym elementem będzie wspólna dyskusja 
naukowców z różnych dziedzin, dla których jedynym wspólnym, wyma-
galnym mianownikiem jest zainteresowanie i prowadzenie badań nad sze-
roko rozumianą strefą Morza Bałtyckiego.

Dnia 6 sierpnia 2005 r. w Wo-
linie spotkali się naukowcy, od-
twórcy by wspólnie rozmawiać 
i dyskutować o roli źródeł w ba-
daniach nad dziejami ludów stre-
fy Morza Bałtyckiego. Spotkanie 
to miało odpowiedzieć na pyta-
nie na ile Bałtyk dzielił, a na ile 
łączył ludy nad nim mieszkające. 
Od początku sesja potraktowana 
została jako rozwinięcie kilkulet-
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niej tradycji działalności Stowarzyszenia „Centrum Słowian i Wikingów 
Wolin–Jómsborg–Vineta” nierozerwalnie związanego z Festiwalem Sło-
wian i Wikingów na Wolinie. Na pierwszą sesję przyjechało 14 naukow-
ców z Polski i Litwy. Efektem tego spotkania stał się pierwszy tom studiów 
wolińskich Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyc-
kiego. Prezentowane studia pokazały, że Polska była i jest krajem zwróco-
nym w stronę Morza Bałtyckiego, dostrzegającym jego znaczenie dla lo-
sów i pomyślności ludzi zamieszkujących jego wybrzeża. Zaprezentowane 
szkice pokazały też, że to był tylko pierwszy krok na drodze do ponowne-
go odkrywania przeszłości wszystkich ludów zamieszkujących w basenie 
Morza Bałtyckiego.

Od początku formuła spotkań wolińskich za-
kładała, że spotykać się będą naukowcy różnych 
specjalności: archeolodzy, historycy, politolo-
dzy, kulturoznawcy, etnolodzy, poloniści. Nigdy 
ich organizatorzy nie zakładali by towarzyszyć 
im miała formuła zamknięta. Wręcz odwrotnie, 
kierowało nimi marzenie i to uczucie, jak moż-
na wierzyć nadal im towarzyszy, by wolińskie 
spotkania naukowe stały się jednym z najważ-
niejszych spotkań naukowców, szeroko rozu-
mianego basenu Morza Bałtyckiego. Organiza-
torzy spotkań wolińskich chcieli by stały się one 

forum wymiany efektów badań czy różnych doświadczeń. Morze Bałtyc-
kie wielokrotnie w dziejach łączyło i dzieliło ludzi 
nad nim żyjących. Organizatorom towarzyszyło 
i towarzyszy przekonanie, że dzięki tym spotka-
niom, ludzi nauki będzie już tylko łączyć.

W 2006 r. doszło do drugiej sesji. Tym razem 
tematem przewodnim stała się „Wojskowość lu-
dów Morza Bałtyckiego”. Na Wolin przyjecha-
ło 35 naukowców z Polski, Niemiec, Białorusi 
i Ukrainy. Sama sesja, jak też późniejszy tom stu-
diów wolińskich, poświęcona została najważniej-
szej osobie badacza tych ziem, Panu profesorowi 
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Władysławowi Filipowiakowi. To był nasz hołd dla człowieka, który nie 
tylko badania nad Wolinem po 1945 r. zapoczątkował, ale także który od 
początku pozostawał przychylny naszym planom. Naszym staraniom wte-
dy podjętym przyświecała myśl, że wojna ma różne oblicza. Człowiek dą-
żący do podbojów, pragnący zapanować nad światem, pełen niczym nieza-
spokojonej chęci posiadania, stojąc nad brzegiem każdego morza zawsze 
zdawał sobie sprawę z kruchości swojej władzy. Patrząc na siłę morskich fal 
nachodzących ku brzegom lądu z niezłamaną mocą rozumiał, że zapano-
wania nad morskimi odmętami nigdy nie będzie mu dane raz na zawsze. 
Nad morskimi odmętami zapanować się nie da, pozostają one wolne i to 
niezależnie jak wielkie siły człowiek zdoła na nie sprowadzić. W epoce no-
wożytnej i w czasach najnowszych człowiek nie pogodził się z tym wyzwa-
niem rzuconym mu przez morze. Wypływał na nie coraz nowocześniejszy-
mi okrętami, coraz lepiej konstruowanymi, uzbrojonymi, z coraz większą 
żeglarską wiedzą, a morze i tak brało swoją krwawą ofiarę beznamiętnie. 
Nie mogąc być panem wód, człowiek chciał być choćby tylko tym, który 
panuje i kontroluje jego brzegi. Zdobywał je, fortyfikował, zasiedlał, stara-
jąc się pokazać morzu, że tu na lądzie to on jest panem i władcą. Jakże czę-
sto te nadmorskie królestwa upadały pod naporem morskich fal, nie tylko 
wtedy gdy swe drewniane osady budowali Słowianie, czy Wikingowie nad 
brzegami Bałtyku, ale i po dzień współczesny, gdy często nie potrafimy nic 
więcej niż tylko przyglądać się sile morskiej natury. Te myśli okazywały się 
wspólne dla wszystkich uczestników sesji, która powoli stawała się nie tyl-
ko coraz większym przedsięwzięciem naukowym, ale także logistycznym. 

Dzięki wsparciu władz miasta Wolin sesja nie tyl-
ko mogła mieć miejsce, ale także pozwalała mieć 
nadzieję, że będzie się ona rozwijać. 

W 2007 r. po wojennych obradach roku po-
przedniego organizatorzy postanowili trochę 
uspokoić sytuację i jako temat przewodni obra-
li „Kulturę ludów Morza Bałtyckiego”. Tym ra-
zem wyzwanie przyjęło 53 naukowców z Polski, 
Ukrainy, Szwecji i Niemiec. Nie tylko sesja stała 
się rekordowa. Także powstała po niej publika-
cja po raz pierwszy miała dwutomowy charak-
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ter. Okazało się bowiem, że nie tylko uczestników jest coraz więcej, ale 
wyraźnie można było dostrzec dwa nurty w prowadzonych badaniach, 
które prezentowano na Wolinie. Jeden, skupiający bardziej archeologów, 
etnografów, ale także i historyków miał prezentować badania nad czasa-
mi starożytnymi i średniowiecznymi, zaś drugi wyraźnie preferował cza-
sy nowożytne i współczesność. Co prawda Festiwal Słowian i Wikingów 
był i  jest spotkaniem ludzi uwielbiających wczesne średniowiecze, to se-
sja szła dalej. Towarzysząc spotkaniu odtwórców historii, próbowała po-
kazać, że Wolin był i pozostaje ważnym punktem na mapie Europy i że 
może być miejscem dla rozważań nad losami ludzi, zawsze blisko zwią-
zanych z morzem. Tematyka tak bardzo zaczęła się rozszerzać, że Morze 
Bałtyckie i Wolin stawało się powoli hasłem dla szkiców i wystąpień bar-
dzo odległych. Pokazywano Wolin w coraz to nowych barwach. Jak słusz-
nie pisał we wstępie do pierwszego z przygotowanych wtedy tomów pro-
fesor Zbigniew Pilarczyk, wybór tematyki kulturowej był przemyślanym 
krokiem: „Trudno o trafniejszą decyzję, bowiem Bałtyk jest tym miejscem 
w Europie, które jak żadne inne skupiało na swych wybrzeżach ludy o tak 
dużym zróżnicowaniu kulturowym. Samo śledzenie ich przemian jest dla 
badacza zajęciem fascynującym. Lecz jak się zdaje jeszcze bardziej intry-
gującym jest stwierdzenie, że przez wieki kultury te na swój sposób wy-
mieszały się. Wody Bałtyku stały się swoistym katalizatorem, który ten 
proces umożliwił i ułatwił”. Tak bowiem bywało, że sesje wolińskie miały 
naukowców skłaniać do nowych przemyśleń. Pojęcie kultury w dziejach 
człowieka okazało się być nie tylko szerokim, ale także pozwalającym na 

pokazanie szerokiego zakresu życia i działalności 
człowieka w przeszłości i dziś. 

Sesji tym razem także towarzyszyło jeszcze 
jedno przedsięwzięcie. Na zaproszenie organiza-
torów do Wolina przyjechała ekipa telewizyjna, 
by przygotować film poświęcony zarówno Festi-
walowi Słowian i Wikingów jak i sesji naukowej, 
która temu festiwalowi towarzyszy. Powstał do-
kument wyjątkowy i niezwykły, zapis nie tylko 
emocji tych dni na Wolinie, ale także bliskości 
świata nauki i odtwórstwa historycznego. To tak-
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że miejsce, gdzie swoje emocje przekazali turyści, goście zarówno festi-
walu, jak też i sesji naukowej. Film ten w formie płyty dvd dołączono do 
drugiego z tomów wydanych po zakończeniu sesji i prezentowany był nie 
tylko w kilku telewizjach, ale także na Festiwalu Filmów Dokumentalnych 
i Edukacyjnych w Gdyni, gdzie zdobył nagrodę. 

Życie człowieka jest jednak ponad wszyst-
ko związane z materialnym i jego ograniczenia-
mi. Trudno się więc dziwić, że w 2008 r. wybra-
no jako temat przewodni kolejnej sesji naukowej 
„Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego”. I zno-
wu zainteresowanie sesją zaskoczyło pozytywnie 
jej organizatorów. Do Wolina przyjechało 72 na-
ukowców, co czyniło powoli spotkania woliń-
skie najważniejszymi spotkaniami naukowymi 
w Polsce. Nie tyle liczyła się nawet ilość gości ze 
świata nauki, ale również fakt rytmiczności sa-
mych spotkań. To właśnie tam na sesjach wolińskich prezentowane były 
bowiem najnowsze i najcenniejsze ustalenia naukowe. Często na sesji wo-
lińskiej ujawniano nowe ustalenia, czy też wprowadzano do obiegu na-
ukowego kolejne koncepcje i tezy badawcze. Ponownie koniecznością stało 
się nie tylko dobre zorganizowanie obrad, by dać szanse na zaprezento-
wanie swoich ustaleń wszystkim uczestnikom, ale także na ich opubliko-
wanie. Ponownie w dorobku sesji pojawiły się dwa potężne tomy zawie-
rające studia i  szkice naukowe. To było dla nas, jako organizatorów nie 
tylko powodem do dumy, ale również wezwaniem do dalszej pracy. Nim 
jeszcze sesja się skończyła już rozpoczęły się przygotowania do następne-
go spotkania w 2009 r., bowiem już na koniec sesji uczestnicy wiedzieli, 
że następne spotkanie poświęcone zostanie kwestiom religijnym. W toku 
przygotowywania tejże sesji, pojawiła się jednak koncepcja by tę tematykę 
poszerzyć i przyjrzeć się stosunkom polsko-duńskim na przestrzeni dzie-
jów. To miał być wstęp do koncepcji, by każde następne spotkanie woliń-
skie mogło podejmować problematykę stosunków międzynarodowych 
w  rejonie Morza Bałtyckiego i  to w bardzo różnych uwarunkowaniach. 
Sesja była nie tylko najliczniejsza z dotychczasowych, bowiem na Wolin 
przyjechało 83 naukowców z kilku krajów Europy, ale także pokazała, że 
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nadal ma ona możliwość świeżego i nowoczesnego przedstawiania bardzo 
równych problemów ze świata nauki. Jak później podsumowywał jeden 
z organizatorów tego spotkania: „Tym razem organizatorzy sesji naukowej 
[…] odeszli od jednorodnej tematyki. Obok problemów religijnych, które 
formalnie były tematem wiodącym, pojawiła się także tematyka stosun-
ków polsko-duńskich na przestrzeni wieków…

Problemy religijne zawsze budziły i budzą 
wielkie emocje. Tak jak dziś, tak i przed wieka-
mi akurat te kwestie nie wydawały się ludziom 
obojętne. Obok więc naturalnego dążenia do po-
szukiwania absolutu w życiu człowieka, wielkiego 
i wszechpotężnego opiekuna dla kruchego ludz-
kiego żywota, człowiek poprzez religię szukał 
także uzasadnienia dla swoich działań, wsparcia 
moralnego dla podejmowanych decyzji. W tym 
kontekście religia, często doraźnie, tu na ziemi 
bywała nawet dla ludzi ważniejsza, niż w swej ab-
solutnej wiecznej postaci. Wyjeżdżając z Wolina w 2009 r. byliśmy przeko-
nani, że przyjęta formuła okazała się nie tylko korzystna, ale samej sesji nic 
nie grozi. Ta, chyba nadmierna pewność siebie spowodowała załamanie się 

projektu. Z jednej strony rozpadł się zespól ludzi 
dobrej woli, którzy przez lata organizowali spo-
tkania naukowe na Wolinie, ale również brako-
wało chyba chęci walki o każde następne dokona-
nie naukowe. To spowodowało, że sesja zamarła 
i w 2010 r. nie odbyła się w dotychczasowej for-
mule. Nie tylko zastąpiły ją „Wolińskie Spotka-
nia Mediewistyczne”, z sukcesem zorganizowa-
ne przez profesora Mariana Rembkowskiego, ale 
także okazało się, że sesja „Dzieje ludów Morza 
Bałtyckiego” jeśli ma powrócić, to musi odnowić 
swoją formułę i ponownie zebrać ludzi, którzy 

uznają, że Wolin jest i powinien pozostać miejscem wyjątkowym na mapie 
spotkań naukowych w Polsce.



Sprawozdanie z Vii Międzynarodowej SeSji naukowej dziejów ludów… 233  

Spotkania naukowe na Wolinie od swych po-
czątków planowane były jako impreza towarzy-
sząca i równorzędna do Festiwalu Słowian i Wi-
kingów, największej tego typu imprezie w Euro-
pie od lat. W efekcie już u zarania organizowania 
sesji planowaliśmy, że spotkania te mają być uni-
kalną, na pewno w skali polskiego świata nauki, 
próbą powiązania doświadczeń naukowców i od-
krywców, ludzi którzy od lat zajmują się i pasjo-
nują archeologią doświadczalną, reenactingiem, 
czy też odtwórstwem historycznym, niezależnie 

od tego jak ich pasję nie próbowalibyśmy określić. To dlatego już od dru-
giej Sesji, poświęconej szeroko rozumianej idei wojen i wojskowości w stre-
fie Morza Bałtyckiego, podjęliśmy wysiłek organizacji warsztatów arche-
ologii doświadczalnej, w których rolę wykładowców przejęliby odtwórcy, 
w tym głównie uczestnicy festiwalu, a naukowcy znaleźliby się w  sytu-
acji słuchaczy. Taka formuła spotkania ma dawać wyjątkową okazję do 
wzajemnego poznania się tych dwóch światów, a w efekcie podjęcia próby 
przełamania barier, które je dzielą. Świat odtwórstwa historycznego, to nie 
tylko zabawa, przebieranka w dawne stroje, ale to często niezwykłe do-
świadczenia zdobywane praktyką i pozwalające na weryfikację dotychcza-
sowych ustaleń historyków, etnologów czy archeologów.

W 2011 r. sesja wróciła z nowym tematem, nową formuła. Tym razem 
idą przewodnią było hasło „Barbarzyńcy u bram”. Po raz kolejny okazało 
się, że Wolin jest miejscem magicznym na mapie współczesnych konferen-
cji naukowych. Obok dotąd wiernych gości, którzy na konferencję przyby-
wali od dawna, pojawili się nowi uczestnicy. Rozmowy, wykłady, dysku-
sje prowadzone były wokół tematu „barbarzyństwa”, które spotykane było 
kiedyś, jako styk danej cywilizacji ze światem jeszcze do tej cywilizacji nie-
należącym, a w efekcie tego nazywanym barbarzyńskim, po czasy współ-
czesne, gdy możemy mówić choćby o „barbaryzacji” życia społecznego. 
Plon dyskusji tamtej sesji był wyjątkowy. Nie tylko powstał kolejny potęż-
ny tom „Studiów wolińskich”, dziś jednej z ważniejszych serii ukazującej 
problemy strefy bałtyckiej w tak szerokim kontekście, ale także powstał 
pierwszy anglojęzyczny tom tychże studiów, który ma przybliżyć kultu-
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rę, dziedzictwo, historię, obyczaje tych ziem bardziej międzynarodowemu 
czytelnikowi. Ma to być odpowiedź na potrzeby współczesnego świata, dla 
którego „lingua latina” to język angielski. 

Przygotowania do tegorocznej se-
sji, już siódmej, rozpoczęły się na dłu-
go przed tym gdy pierwsi goście kon-
ferencyjni mieli zacząć przybywać 
nad polskie morze. Tematem wybra-
no problem migracji ludzi, ich prze-
mieszczania się, podróży, które od-
bywamy stale w toku naszego życia. 
Można powiedzieć, że właśnie prze-
mieszczanie się, migrowanie, podró-
żowanie to jeden z najbardziej ludz-
kich wynalazków. Ilość ludzi, którzy 

współcześnie podróżują, lądem, morzem, powietrzem jest tak wielka, że 
aż trudno uwierzyć, że jeszcze pracujemy, czy też gdzieś na stałe mieszka-
my. Podróżowanie to jednak nie jest wynalazek współczesny. To charak-
terystyczna część życia człowieka od czasów najdawniejszych i gdzie lepiej 
o  tym dyskutować jak nie na Wolinie, tam gdzie we wczesnym średnio-
wieczu istniał jeden z największych portów bałtyckich, a wraz z nim gród, 
osada tętniąca życiem. 

Zaproszenie na konferencję przyjęło łącznie 95 naukowców z Polski, 
Ukrainy, Norwegii i Islandii, którzy w dniach 26–28 lipca 2013 r. spotka-
li się w mieście Wolin, by podjąć próbę dyskusji wobec problemu migro-
wania ludzi w dziejach. Konferencja zwyczajowo towarzyszyła kolejnemu 
już festiwalowi Słowian i Wikingów, organizowanemu przez Stowarzysze-
nie Centrum Słowian i Wikingów Wolin–Jomsborg–Vinetta. Po uroczy-
stym otwarciu festiwalu, w którym uczestniczył prorektor Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, o godzi-
nie 13.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wolin otwarta została 
uroczyście sesja naukowa. 

Otworzyli jej obrady burmistrz Wolina mgr inż. Eugeniusz Jasie-
wicz, który przywitał gości w swoim mieście, jako jeden z gospodarzy 
tego spotkania, prorektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
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prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk w imieniu swojej uczelni, która od lat tę 
sesję organizuje oraz Maciej Franz w imieniu organizatorów. Te pierw-
sze minuty z jednej strony były oczywiście przywitaniem gości, ale także 
wstępem do uroczystego otwarcia dworku, odrestaurowanego na zapleczu 
Urzędu Miasta, który po latach prac konserwatorskich powrócił do swoje-
go poprzedniego piękna.

Odrestaurowany dworek w Wolinie z częścią uczestników sesji, fot. R. Bazaniak

Pierwszego dnia obrad odbyła się część sesji, którą można określić jako 
uroczystą, wyjątkową. Obradom przewodniczył Z. Pilarczyk, a uczestni-
cy sesji mogli wysłuchać czterech wystąpień. Jako pierwsza wystąpiła mgr 
Cecilie Skupińska-Løvset z Akershus University Hispital w Norwegii, któ-
ra przedstawiła referat pt. Znaczenie migracji – psyche i społeczeństwo, któ-
ry miał być wprowadzeniem do rozważań na temat migracji ludzi, po-
dobnie zresztą jak następne wystąpienie dr. Leszka Gardęły z Snorrasta 
– Medieval and Cultural Centre Reykholt w Islandii – Migracja i wierze-
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nia. Wikińskie amulety z ziem polskich. Pokazywał on jak bardzo religia 
i migracje ze sobą współistniały dawniej i jak ważne były w świecie wikiń-
skim, tym świecie, które dla przeszłości Wolina było jakże ważne. 

Prof. Władysław Filipowiak zwraca się do uczestników  
ze swoim przesłaniem na uroczystym otwarciu sesji, fot. R. Bazaniak

Sesja na Wolinie to nie tylko spotkanie archeologów, czy historyków 
wczesnego średniowiecza, ale także etnologów, kulturoznawców, poloni-
stów, politologów i historyków pozostałych epok, nie tylko średniowiecza. 
Zawsze z wielką atencją przyjmujemy obecność prof. dr. hab. Władysława 
Filipowiaka, którego badania na Wolinie miały i mają charakter podsta-
wowy i fundamentalny, ale intencją organizatorów było i jest spoglądać na 
Wolin nie tylko ten co był dawno, ale także ten, który można obserwować 
współcześnie, czy też rozmawiać o tym jaki może być w przyszłości. 

Dlatego w tej pierwszej części sesji swoje wystąpienia mieli także 
prof. AJD dr hab. Andrzej Stroynowski z Akademii Jana Długosza w Czę-
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stochowie – Trafność obserwacji podróżników i żołnierzy. Wizja Paska 
a późniejsze opisy Polski i Pani prof. UMK dr hab. Wandy K. Roman z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Archiwa w hiperprzestrze-
ni czyli współczesna podróż do przeszłości, które miały otworzyć dysku-
sje o problemach podróży w czasach nowożytnych i współczesnych, tak 
by wszystkie najważniejsze wątki najbliższych dwóch kolejnych dni obrad 
można było uznać za otwarte. 

Obrady pierwszego dnia, wystąpienie prof. A. Stroynowskiego, fot. M. Franz

Dyskusja nad tymi i innymi kwestiami przeniosła się na wieczorne spo-
tkanie, którego gospodarzem był burmistrz Wolinia i które w luźnej at-
mosferze bankietu pozwoliło na wielogodzinne, często bardzo późne dys-
kusje. Ta atmosfera nadmorskiego, wakacyjnego spotkania jest unikatem 
i znakiem szczególnym konferencji wolińskiej.

Drugi dzień obrad, sobotni, był tym najbardziej intensywnym w toku całej 
sesji, od strony naukowej. W dwóch salach, Urzędu Miasta i Muzeum Regio-
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nalnego, łącznie ponad 80 uczestników obradowało w dwóch wielkich sek-
cjach „Starożytność i Średniowiecze” oraz „Nowożytność i Współczesność”. 

Wieczorne spotkanie i dyskusje uczestników sesji na polach golfowych  
Amber Baltic Golf Club, fot. M. Milewska

Obrady w przedpołudniowej części w pierwszej sekcji skupiły się wokół 
problemów archeologicznych. W kolejnych wystąpieniach dr Andrzej Ja-
nowski, mgr Paweł Kucypera, dr Olgierd Ławrynowicz, dr Sławomir Wa-
dyl i mgr Marcin Sumowski przedstawiali problemy przemieszczania się 
ludzi w strefie bałtyckiej, a także pozostałości po ich obecności w całej tej-
że strefie. Od zabytków w formie zachowanych i odnalezionych mieczy, do 
ozdób ze srebra, na napływie kapłanów religii chrześcijańskiej kończąc. 
Także w dalszych wystąpieniach powracały problemy podróży, ale raczej 
rozumianych jako wyprawy wojenne, czy to organizowanych przez Kanuta 
Wielkiego (dr Jakub Morawiec), czy Słowian Połabskich (mgr Paweł Babij), 
bowiem wojna od najdawniejszych czasów była jednym z wielkich powo-
dów, dla których ludzie się przemieszczali, podbijali nowe tereny, dokony-
wali inwazji na tereny, których dotąd nie znali, lub jeszcze nie posiadali. 
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Obrady w sekcji „Nowożytność i Współczesność”, w górnym rzędzie siedzą  
i słuchają wykładu prof. A. Stroynowski, prof. T. Ciesielski, dr K. Kościelniak,  

dr P. Kroll, prof. A. Kharuk, prof. O. Demjaniuk, prof. S. Trojan, dr M. Milewska,  
dr K. Milik, fot. M. Franz

Także wojna i towarzyszące jej przemarsze, podróże była tematem wy-
stąpień w drugiej sekcji. Tu obok przedstawionego tekstu Pani prof. Tere-
sy Chynczewskiej-Hennel, poświęconego podróży włoskich dyplomatów 
poprzez Rzeczypospolitą Obojga Narodów pochłonięta wojnami (przed-
stawionego przez prof. M. Franza), próbowano wskazać jak transporto-
wano w epoce nowożytnej artylerię (mgr Lech A. Walkiewicz), czy też jak 
wyglądały morskie najazdy Kozaków Ukrainnych na posiadłości Impe-
rium Osmańskiego (dr Piotr Kroll). Sesja wolińska, to postrzeganie strefy 
bałtyckiej nie tylko jako pobrzeża tego akwenu, ale zdecydowanie szerzej, 
wraz z całą Skandynawią, czy też ziemiami Europy Środkowo-Wschodniej, 
która przecież jest ziemią pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czar-
nym. O tym jak te dwa akweny były i są ze sobą mocno związane, także 
i w tym roku często wspominano i przekonywano.
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Obrady w sekcji „Starożytność i Średniowiecze”, fot. R. Bazaniak

Obrady trwały przez cały dzień, po każdej serii wystąpień (4–5 kolej-
nych referatów) odbywała się przerwa kawowa połączona z dyskusją. Rów-
nocześnie przed obiadem i na koniec tego dnia próbowano podsumowywać 
oraz nadal dyskutować nad zauważonymi problemami i kwestiami spor-
nymi. Trudno ocenić, które z wystąpień tego dnia było najcenniejszych, ale 
warto z popołudniowej części dostrzec właśnie dostrzeganie związków bi-
zantyjsko-bałtyckich (dr Łukasz Różycki i dr Marcin Böhm), czy też wzra-
stającej roli handlu i przemysłu w ostatnich dwóch wiekach (mgr Rafał Ba-
zaniak, mgr Marcin J. Szymański i mgr Jordan Siemianowski). Handel co 
prawda był obecny w życiu człowieka także od dawna, o czym świadczyło 
choćby wystąpienie przypominające jak ważnym w czasach średniowiecza 
był handel solą (mgr Piotr Pranke, mgr Ewelina Siemianowska – Handel 
solą na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej prowadzony we wczesnym 
średniowieczu), czy też handlu w ogóle (mgr Michał Janik – Próba rekon-
strukcji symulacji ruchu handlowego na przykładzie Morza Bałtyckiego we 
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wczesnym średniowieczu), ale w XIX i XX w. jego rola i znaczenie stawało 
się coraz większe. Stąd duża część wystąpień zakorzenionych w tych cza-
sach powracała do kwestii gospodarczych, czasami nie tylko odnoszących 
się do handlu, ale choćby polityki uzdrowiskowej (lic. Paulina Gosthorska 
i lic. Sandra Tomczak). 

Jednym z ciekawszych wystąpień była próba ukazania działania lotnic-
twa, jako dowodu istnienia państwa (prof. dr hab. Andrij Kharuk – Szlaki po-
wietrzne jako czynnik przetrwania państwa na przykładzie UNR). Dotąd dość 
powszechnie przyjmuje się, że wywieszenie bandery danego państwa i uzna-
nie jej przez inne okręty lub statki jest sygnałem uznania państwowości, teraz 
okazało się, że w podobny sposób można postrzegać statki lotnicze i nano-
szone na nie znaki przynależności państwowej, nawet tych państw, których 
uznanie było w danym czasie dość problematyczne, lub się nie utrwaliło. 

Uczestniczy sesji w czasie warsztatów archeologicznych prowadzonych  
na terenie Festiwalu Słowian i Wikingów, fot. M. Milewska
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Obrady w sekcjach prowadzone były także trzeciego dnia, w podobnej 
konwencji, do godzin popołudniowych, całość obrad zakończyła się ich 
podsumowaniem przez prof. M. Franza, burmistrza Eugeniusza Jasiewicza 
i dyrektora Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie mgr. Ry-
szarda Banaszkiewicza. Podsumowujący wskazali na nowe kwestie, które 
pojawiły się w toku obrad, nie tylko na znaną już rolę i znaczenie Wolina 
w czasach Wikingów, czy wczesnośredniowiecznych, ale także na to jaką 
ten region odgrywał rolę w czasach choćby międzywojennych, czy też jak 
został doświadczony w toku ostatniej wojny światowej. Był to w jakimś 
stopniu efekt kilku referatów powracających do kwestii przymusowych 
przesiedleń ludności w skutek obu wojen światowych.

Prof. Andrij Kharuk (odwrócony plecami) w czasie warsztatów archeologicznych  
w zakładzie metalurgicznym, fot. M. Franz

Absolutnie immanentną częścią sesji były warsztaty archeologiczne, 
które odbyły się na terenie wyspy Recław, czyli w miejscu gdzie trwał Fe-
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stiwal Słowian i Wikingów. Uczestniczy sesji znaleźli się w tych godzinach 
pod opieką członków Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów i dzię-
ki temu mogli uczestniczyć w przygotowanym dla nich programie warsz-
tatów, obejmujących stanowiska garncarskie, skórnicze, metalurgiczne itd. 
Całość tychże warsztatów miała przybliżyć historię z tej omawianej, na tę 
ożywioną. Co prawda towarzysząca im pogoda, ponad 35oC w cieniu, nie 
sprzyjała, ale czasami warunku życia na terenie festiwalu, a więc także sa-
mej sesji naukowej są bardzo trudne. Taka już jest wielka specyfika sesji 
naukowej prowadzonej w środku lata.

Sesja wolińska przyniosła w 2013 r. blisko 90 wystąpień, zgromadziła 
przez trzy dni trwania na pewno ponad 120 uczestników, także spośród 
uczestników festiwalu, czy też gości odwiedzających w tym czasie Wolin. 
Jak można wierzyć przyniesie kolejne dwa tomy publikacji, które wzboga-
ca serię „Studiów Wolińskich”, wydawanych od początku przez Wydaw-
nictwo Adam Marszałek i zarazem przybliża szerszej ilości uczestników 
efekty naukowe prowadzonych obrad. Tom w języku polskim poświęco-
ny zostanie pamięci nieżyjącego już wielkiego orędownika spotkań woliń-
skich, człowieka, mistrza, profesora, który zawsze inicjatywę tych woliń-
skich spotkań wspierał – prof. dr. hab. Benona Miśkiewicza.

Sesja ta, podobnie jak poprzednie, nie odbyłaby się bez sponsorów, firm 
małych i dużych, których wsparcie okazało się bezcenne.

Za dwa lata, ponownie na Wolinie, jak można wierzyć, spotkają się na-
ukowcy, odtwórcy historyczni, aby raz jeszcze wrócić nad brzegi Morza 
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Bałtyckiego, by rozmawiać o jego roli i znaczeniu. Rozmowy na temat tej 
nowej, przyszłej sesji już się rozpoczęły. Tematem przewodnim będzie tym 
razem „Śmierć, obyczaje pogrzebowe, pamięć o tych co odeszli”. I chodź 
będzie to ponownie środek lata, gwar i hałas tysięcy gości festiwalu oraz 
dziesiątek uczestników sesji, tym razem zatrzymamy się nie raz z zadumą 
by wspomnieć tych co odeszli.


