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Zapraszamy	na	spotkanie	na	Wolinie!	
	

Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolin Panią Ewą Grzybowską, Muzeum Regionalne 
im. Andrzeja Kaubego w Wolinie oraz ze Stowarzyszeniem „Centrum Słowian i Wikingów Wolin-
Jómsborg-Vineta”, mają zaszczyt zaprosić na X Międzynarodową Sesję Naukową Dziejów Ludów 
Morza Bałtyckiego, która odbędzie się w dniach od 2 do 4 sierpnia 2019 roku w Wolinie. 
Pragnęlibyśmy by Jubileuszowe Spotkanie na Wolinie, bo odbywające się już po raz dziesiąty stało się 
okazją do podjęcia dwóch zasadniczych kwestii, jako tematów przewodnich konferencji: 

 
Panel 1 -  „Gospodarka morska ludów Morza Bałtyckiego” 
Panel 2 -  „Bałtyk w dziejach ludów Morza Bałtyckiego”  
 
Traktujemy oba tematy wywoławcze jako równorzędne i bardzo byśmy chcieli zaprosić 

wszystkich zainteresowanych naukowców, w tym także, całe środowisko już zgromadzone wokół idei 
sesji wolińskich do współtworzenia obu obszarów w czasie wolińskiej konferencji. Tym razem 
pragniemy przygotować dwa monograficzne opracowania, w ramach „Studiów Wolińskich”, 
wywołane przez główne tematy konferencji, zawierające Państwa rozważania od czasów 
najdawniejszych po współczesność.  

 
Liczymy na pozytywny odzew z Państwa strony . 
Proponujemy kilka problemów do dyskusji na forum sesji „gospodarczej”: 

• Rybołówstwo w czasach najdawniejszych, narzędzia, sposoby połowów 
• Archeologiczne ślady rybołówstwa czasów dawnych, kultura świata rybaków. 
• Gospodarka morska w średniowieczu i nowożytności 
• Siła i potęga miast w czasach nowożytnych i najnowszych jako kreatorów 

gospodarki morskiej 
• Ochrona i obrona morskich interesów gospodarczych 
• Jak mieszkali i żyli rybacy kiedyś i dziś 

A także kilka problemów do dyskusji na forum sesji „dziejowej”: 
• Rola i znaczenie Bałtyku w czasach średniowiecznych 
• Na drodze z Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego. Na bursztynowym szlaku 
• O Dominium Maris Baltici w czasach nowożytnych 
• Bałtyk jako miejsce odpoczynku dla ludzi w XX i XXI wieku 
• Od morza zamkniętego w czasach zimnej wojny po morze otwarte i łączące 

współcześnie 
• Bałtyk przyszłości – możliwości i zagrożenia 



Organizatorzy ze swej strony zapewniają uczestnikom Sesji noclegi oraz wyżywienie.  
Sesja, tak samo jak jej poprzednie edycje, odbywać się będzie równolegle z „XXV Festiwalem 

Słowian i Wikingów” który ma miejsce rokrocznie w Wolinie w pierwszy weekend sierpnia. 
Organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o przygotowanie komunikatu, względnie 

referatu (czas prezentacji do piętnastu minut). W obu przypadkach ostateczny materiał przeznaczony 
do druku nie powinien przekraczać 1 arkusza wydawniczego. Oczywiście możliwe jest wsparcie 
wystąpienia projekcją multimedialną. 
Opłata konferencyjna 250 zł na konto: BS Wolin 59 9393 0000 0000 0244 2000 0050 
Adres: Urząd Miejski w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin 

W razie przyjęcia naszego zaproszenia organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o 
potwierdzenie swego uczestnictwa na karcie zgłoszeniowej pod adresem: 

 
Zakład Historii Wojskowej Instytut Historii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 

ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań; 
z dopiskiem „X Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego” 

 
Kontakt internetowy: franz@amu.edu.pl 

 
Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa (do 15 kwietnia 2019) oraz 
dostarczenie tematu swojego wystąpienia, celem umieszczenia go w programie, najpóźniej 
do 30 maja 2019 roku. 

Z wyrazami szacunku 
 
 

Prof. UAM  dr hab. Maciej Franz 
Kierownik Zakładu Historii Wojskowej IH 
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