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P
roblematyce dziejów wczesnośredniowiecznego Wolina oraz kul-

tury jego mieszkańców – zaprezentowanej w ramach serii Origi-

nes Polonorum – poświęcono wyjątkowo dwa tomy. Wynika to

w pierwszej kolejności z faktu znaczenia tego ośrodka, jaką odegrał on

w dziejach wieloetnicznej społeczności nadbałtyckiej strefy gospodarczej,

Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej oraz mieszkańców ziem polskich

w dobie kształtowania się państwa wczesnopiastowskiego. W ostatnich

latach przeprowadzono ponadto w Wolinie szereg interdyscyplinarnych

projektów badawczych. Ich rezultaty znacznie poszerzyły naszą wiedzę

na temat tego ośrodka. Zaowocowały one również nowymi interpreta-

cjami źródeł historycznych, toponomastycznych, archeologicznych, nu-

mizmatycznych i przyrodniczych.

Na kartach niniejszego tomu zaprezentowaliśmy wyniki badań wyko-

paliskowych, które miały miejsce w dzielnicy Ogrody oraz na Przedmie-

ściu Południowym i na Osadzie Południowej; studiów nad wytwórczo-

ścią (skórnictwem, bursztyniarstwem i garncarstwem); pogańskimi wie-

rzeniami religijnymi oraz konwersją miasta na chrześcijaństwo w świetle

źródeł łacińskich; miejscem Wolina-Jómsborga w średniowiecznej litera-

turze skandynawskiej oraz etymologią słowiańskich nazw miejscowych

i terenowych z rejonu Wolina.

W tomie drugim zostaną zaprezentowane rezultaty studiów przyrod-

niczych oraz problemowych.

W ramach badań będą omówione następujące zagadnienia:

1. Przemiany środowiska przyrodniczego okolic Wolina podczas ho-

locenu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnego średniowie-

cza, autorstwa: Ryszarda K. Borówki, Andrzeja Witkowskiego, Moniki

Lutyńskiej, Julity Tomkowiak, Krystyny Kowalczyk, Tomasza Dudy i Ro-

berta Wozińskiego;

2. Zmiany środowiska przyrodniczego i użytkowanie roślin we wcze-

snośredniowiecznym Wolinie, autorstwa Małgorzaty Latałowej;

3. Wczesnośredniowieczne rybołówstwo mieszkańców Wolina w świe-

tle badań pozostałości archeoichtiologicznych, autorstwa Zygmunta Cheł-

kowskiego i Jarosława Filipiaka;

4. Zwierzęta we wczesnośredniowiecznym Wolinie. Badania archeozo-

ologiczne, autorstwa Jerzego Gawlikowskiego oraz Jerzego Stępnia;

5. Wczesnośredniowieczne zabytki drewniane z Wolina w świetle ana-

lizy surowcowej, autorstwa Tomasza Stępnika.



Część druga tomu dotyczyć będzie rezultatów wybranych studiów pro-

blemowych. Obejmować będą one następujące zagadnienia:

1. Umocnienia obronne wczesnośredniowiecznego Wolina, autorstwa

Eugeniusza Cnotliwego;

2. Monety wczesnośredniowieczne z badań archeologicznych w Wo-

linie, autorstwa Genowefy Horoszko;

3. Wczesnośredniowieczny skarb monet ze Srebrnego Wzgórza w Wo-

linie z 2. połowy X w., autorstwa Mateusza Boguckiego i Doroty Malar-

czyk;

4. Jómswikinga sagaw świetle źródeł archeologicznych, pióra Błażeja Sta-

nisławskiego;

5. Korabnictwo, port i żegluga wczesnośredniowiecznego Wolina, au-

torstwa Władysława i Wojciecha Filipowiaków.

W tomie drugim zostaną zaprezentowane także konkluzje podsumo-

wujące rezultaty dotychczasowych badań nad dziejami wczesnośrednio-

wiecznego Wolina oraz kulturą jego mieszkańców autorstwa Władysła-

wa Filipowiaka i Błażeja Stanisławskiego.
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