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Władysław Filipowiak, prof. dr hab., od 1952 r. prowadzi badania ar-
cheologiczne w Wolinie. Wieloletni kierownik Pracowni Archeologicznej
w Wolinie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz dyrektor Muzeum
Narodowego w Szczecinie (1955–2000). Specjalizuje się w problematyce
Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej, szkutnictwa i żeglugi bałtyc-
kiej oraz archeologii Afryki Zachodniej. Twórca oraz wieloletni redaktor
rocznika „Materiały Zachodniopomorskie”. Autor ponad 250 publikacji
naukowych, w tym kilkudziesięciu poświęconych archeologii wczesno-
średniowiecznego Wolina.

Mieczysław Jusza, starszy technik dokumentalista, wieloletni pracow-
nik Pracowni Archeologicznej w Wolinie Instytutu Archeologii i Etnolo-
gii PAN. Specjalizuje się w dziedzinie wczesnośredniowiecznego szkut-
nictwa Słowian oraz archeologii eksperymentalnej z zakresu szkutnictwa
i żeglugi.

Anna Bogumiła Kowalska, doktor archeologii, absolwentka Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej
Akademii Nauk w Szczecinie, adiunkt w Muzeum Narodowym w Szcze-
cinie. Zajmuje się dziejami i kulturą ośrodków zachodniopomorskich we
wczesnym średniowieczu. W kręgu jej zainteresowań badawczych waż-
ne miejsce zajmuje zwłaszcza problematyka rozwoju rzemiosł skórzanych
i kultura życia codziennego. Współautorka wieloletnich badań wykopa-
liskowych w Szczecinie, autorka kilkudziesięciu publikacji krajowych i za-
granicznych, w tym opracowań monograficznych.

Jakub Morawiec, doktor historii, adiunkt w Instytucie Historii Uniwer-
sytetu Śląskiego. W swoich badaniach zajmuje się dziejami Skandynawii
w średniowieczu, przede wszystkim w tzw. okresie wikińskim oraz śre-
dniowieczną literaturą skandynawską, a w szczególności skaldami i ich
poezją. Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych, m.in. Vikings
among the Slavs (Wiedeń 2009),Wolin w średniowiecznej tradycji skandynaw-
skiej (Kraków 2010), Saga o Hallfredzie skaldzie kłopotliwym (Wrocław 2011),
Knut Wielki, król Anglii, Danii i Norwegii (Kraków 2013).
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Alexandra Petrulevich, doktorantka w Departamencie Języków Skandy-
nawskich Uniwersytetu w Uppsali. Prowadzi badania nad kontaktami
zachodniosłowiańsko-skandynawskimi na podstawie źródeł onomastycz-
nych oraz etymologią nazw Wolina.

Stanisław Rosik, dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, mediewista, autor i redaktor ponad stu publika-
cji naukowych, w tym: Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian
w świetle kronik niemieckich X–XI wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold)

(2000); Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII
wiek) (2010). Współorganizator Interdyscyplinarnych Spotkań Historycz-
nych Ad fontes (od 2001) oraz koordynator międzynarodowego projek-
tu „Radices Silesiae – Silesiacae radices” (od 2009).

Ewa Rzetelska-Feleszko , prof. zw., dr hab., językoznawca, kierowała Pra-
cownią Onomastyczną w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie oraz
pełniła funkcję dyrektora IS PAN (1990–1996). Prowadziła badania w za-
kresie dialektologii, onomastyki, historii języka polskiego oraz języków
zachodniosłowiańskich. Autorka około 340 publikacji naukowych, w tym
11 książek, m.in. Polskie nazwy własne. Encyklopedia (1998) oraz Słowiań-
ska onomastyka. Encyklopedia, t. I i II (2002; 2003).

Błażej Stanisławski, doktor archeologii, absolwent Instytutu Prahistorii
UAM w Poznaniu. Pracownik Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego An-
tyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN we Wrocławiu. W latach
1996–2008 zatrudniony w Pracowni Archeologicznej w Wolinie IAE PAN.
Uczeń prof. dr hab. Władysława Filipowiaka. Prowadził badania wyko-
paliskowe na Osadzie Południowej, Południowym Przedmieściu oraz
w dzielnicy Ogrody. Zajmuje się problematyką wczesnośredniowiecznej
Słowiańszczyzny, Skandynawii oraz kultur społeczności Azji Środkowej.
Autor książki Garncarstwo wczesnośredniowiecznego Wolina (2012).

Jerzy Wojtasik , archeolog, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Przez całe życie zawodowe był związany z Pracow-
nią Archeologiczną Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Wolinie. Pro-
wadził liczne badania wykopaliskowe w Wolinie, m.in. na Srebrnym
Wzgórzu, wzgórzu Młynówka oraz na Starym Mieście. Specjalizował się
głównie w zagadnieniach związanych z wytwórczością rzemieślniczą,
a szczególnie bursztyniarstwem wczesnośredniowiecznych wolinian. Au-
tor książkiCmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzuMłynówka wWo-
linie (1968).


