Program sesji
Dzień pierwszy – piątek 20 lipca 2007 – obrady plenarne
09.00-12.00 – rejestracja i zakwaterowanie uczestników sesji
13.00 – początek sesji
• wystąpienie JMC Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prof.
dr hab. M. Kręglewskiego
• wystąpienie Burmistrza Miasta Wolina – mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz
• wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Słowian Wikingów „Wolin-JómbsborgVinetta” Tomasza Wojtczaka
• przedstawienie projektu skansenu na Wolinie – mgr Michał Ostrowski
• przedstawienie historii festiwalu i spotkań naukowych na Wolinie – dr Michał
Bogacki i dr Maciej Franz
14.00 – przerwa, poczęstunek
14.30 – I część obrad „III Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów ludów Morza
Bałtyckiego”
• Prof. dr hab. Władysław Filipowiak, Wolińskie liczydła i ich znaczenie
• Prof. dr hab. Leszek P. Słupecki, Runy, pieśni, wiersze, sagi. Literatura i
znajomość pisma w półpiśmiennym społeczeństwie pogańskiej Skandynawii
• Prof. dr hab. Marek Cetwiński, Kronikarz i wikingowie. Thietmar o relacji
ofiar pirackich najazdów
• Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, Zakony rycerskie i Hanza. Misje i
ekspansja
• Prof. Anne Stalsberg, Ulfberht once again
• Doc. dr Святослав Терський, Матеріальна культура населення
Погориння як приклад балточорноморських впливів (X-XII ст.)
• Prof. dr hab. Jowita Kęcińska, Elementy kultury i obyczajowości
Pomorzan, Gotów i Celtów w powieści Konrada Kaczmarka „Stolemowe
znamię”
• dyskusja
16.15-16.30 przerwa na kawę
• Doc. dr hab. Роман Зінкевич, Політико-культурні взаємозв’язки
Львова з Прибалтикою (XIII-XX ст.)
• Doc. dr Іван Буковський, Діяльність культурних товариства народів
Східної Прибалтики у Львові
• Doc. dr hab. Ігор Томюк, Роль Люблінської унії у формуванні
національних культур балто-чорноморського простору
• Prof. dr hab. Jarosław Piątek, Pomorze Zachodnie w przeobrażeniach
cywilizacyjnych w XX wieku
• Prof. dr hab. Wanda K. Roman, Bałtyk areną działań wojennych w świetle
prawa konfliktów zbrojnych.
• dyskusja
18.00 – koniec obrad dnia pierwszego
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19.0 – 20.00 – wykład otwarty na wyspie Recław - Prof. dr hab. Leszek P.
Słupecki, Runy, pieśni, wiersze, sagi. Literatura i znajomość pisma w
półpiśmiennym społeczeństwie pogańskiej Skandynawii
Dzień drugi – sobota 21 lipca 2007
obrady w sekcjach i warsztaty archeologiczno rekonstrukcyjne
8.00 śniadanie
10.0 – początek obrad – obrady równoległe w dwóch sekcjach
Sekcja starożytna i średniowieczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Piotr Świątkiewicz, Znaleziska przedromańskich mieczy ma terytorium
Słowiańszczyzny nadbałtyckiej, wybrane zagadnienia
Dr Henryk Machajewski, Wczesnorzymskie rogi do picia z dorzecza dolnej
Odry
Dr Andrzej Janowski, Misa brązowa z Nowego Objeziecza – przyczynek do
dziejów kultury umysłowej na średniowiecznym Pomorzu.
Mgr Marek Dworaczyk, Wczesnośredniowieczne garncarstwo
południowego wybrzeża Bałtyku – przykład szczeciński
Mgr Arkadiusz Michalak, mgr Piotr Pudło, W poszukiwaniu mieczy
Wikingów. Aspekty i kryteria pozwalające ustalić pochodzenie.
Mgr Anna Bogumiła Kowalska, Zabudowa mieszkalno-gospodarcza
wczesnośredniowiecznego Szczecina
Mgr Agnieszka Stempin, Czy nad Bałtykiem we wczesnym średniowieczu
grano w szachy?
Mgr Jakub Morawiec, Relacje skald – władca w islandzkich þættir jako
reminiscencja kultury dworskiej we średniowiecznej Skandynawii
Mgr Jacek Wrzesiński, Pogańscy wikingowie, chrześcijańscy Słowianie.
Kilka uwag o znakach i symbolach
Mgr Kamil Kajkowski, Desakralizacja czy rewaloryzacja. Materialne
pozostałości wierzeń przedchrześcijańskich w murach
wczesnośredniowiecznych pomorskich kościołów
Dr Michał Brzostowicz, Gród w Lądzie na szlakach wodnych
wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny
dyskusja

Sekcja nowożytna i najnowsza
•
•
•

Doc. dr hab. Wadym Zadunajski – Władanie bronią białą - przejaw
wojskowego trybu życia kozaczyzny ukraińskiej w strefie Morza Bałtyckiego
(kon. XIX - pocz. XX w.)
Prof. dr hab. Antoni Komorowski, mgr Iwona Pietkiewicz, Historia
techniki nawigacyjnej: Gdańskie latarnie morskie 1482-2007
Prof. dr hab. Maciej Szczurowski, Administracja polska nad Bałtykiem w
1945 r. i jej wpływ na zmiany w krajobrazie kulturalnym
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•

Mgr Karol Kościelniak, Tradycje wojskowe szlachty polskiej na Pomorzu w
I połowie XVII wieku
• Mgr Tomasz Kurzawa, Życie codzienne oficerów wielkopolskich w dobie
Księstwa Warszawskiego
• Mgr Mariusz Promis, Obyczajowość wojskowa armii Królestwa Polskiego
1815-1830 na podstawie relacji pamiętnikarskich
• Mgr Beata Strama, Początki literatury marynistycznej w Polsce
• Mgr Konrad Kaczmarek, Geneza powstania powieści „Obelnik” i
„Stolemowe znamię”
• Dr Maciej Franz, Gdzie jest honor oficerski – rozważanie na kanwie
sprawy komandora Edmunda Kłoczowskiego
• Dr Anna Sobiecka, Tradycje teatralne Pomorza Środkowego. Słupsk 19452005
• Dr Marek Figura, Zabytki kultury materialnej krajów bałtyckich – stan
obecny
• Mgr Agnieszka Smólczyńska, Kultura zaangażowana współczesnej
Białorusi
• dyskusja
Obiad 14.00 – na wyspie Recław na terenie Festiwalu
15.00-17.00 – część otwarta sesji „Archeologia doświadczalna oraz Odtwórstwo
Historyczne” – cykl wystąpień dotyczących metod rekonstrukcji przedmiotów
średniowiecznych w ramach III Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów
Morza Bałtyckiego
• Dr Michał Bogacki - Sposoby działań z zakresu odtwórstwa historycznego na
przykładzie epoki wczesnego średniowiecza
• Mgr Jarosław Jankowski - Konstrukcja łuku, a warunki klimatyczne
• Mgr Dobromir Strzelczyk - Rekonstrukcje wczesnośredniowiecznych
instrumentów muzycznych
• Mgr Aleksander Strzyżewski – Próba wyróżnienia w materiale
archeologicznym narzędzi pancerniczych z okresu wczesnego średniowiecza
• Doc. dr hab. Wadym Zadunajski – Władanie bronią białą - praktyka
• Mgr Kastus Szudlouski – Z historii tabliczek woskowych
• dyskusja
15.30-16.30 – III Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza
Bałtyckiego – Wykład - Prof. dr hab. Marek Cetwiński
17.00 – Wielka bitwa – udział w niej wezmą wszyscy wojownicy – uczestnicy
festiwalu..
wyjazd do hotelu
20.0 - uczta staropolska dla uczestników sesji i uroczyste wręczenie drugiego tomu
studiów „Mare Intengrans. Studia z dziejów ludów Morza Bałtyckiego”
dedykowanego profesorowi Władysławowi Filipowiakowi
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Dzień trzeci – objazd naukowy po zabytkach, reliktach i plenerach
Wolina
8.00 śniadanie
10.00 - wyjazd spod hotelu
objazd 3h
13.30 - podsumowanie obrad sesji i jej oficjalne zakończenie
14.00 – wymeldowanie z hotelu
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