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Bałtyk w legendzie, muzyce i historii! 

Tym razem 6. edycja Słupskiego Festiwalu Historycznego zabierze odwiedzających 

w odmęty Morza Bałtyckiego oraz jego legend, mitów i historii. Wyjątkowo bogate, pełne 

atrakcji oraz oryginalne wydarzenie, które od lat przyciąga tysiące osób odwiedzających. 

Największa i najbardziej udana inicjatywa historyczna podjętą do tej pory przez środowisko 

naukowe we współpracy z szeregiem partnerów na Pomorzu. Niebywały sukces tej imprezy, 

oryginalny pomysł oraz profesjonalna realizacja spowodowały, iż trzykrotnie(2017,2018, 

2019) kolejne edycje wydarzenia znalazły się w finale prestiżowego Ogólnopolskiego 

Konkursu StRuNa.  

W tym roku festiwal organizowany jest przez Instytut Historii Akademii Pomorskiej, 

Gminę Kobylnicę, Miasto Słupsk, Miasto Ustka, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w 

Ustce im. admirała floty Józefa Unruga oraz Koło Naukowe Historyków Akademii 

Pomorskiej. 

Tegorocznym hasłem promującym festiwal są słowa: Morze, Pomorze i My! 

Wyjątkowa edycja. Warto spędzić z nami czas! 

 

Morze, Pomorze i My!  

Celem szóstej edycji wydarzenia będzie pogłębienie i rozwój historycznej wiedzy na 

temat Morza Bałtyckiego, Pomorza oraz życia naszych przodków na tym obszarze. 



Tegorocznym hasłem festiwalu będą słowa „Morze, Pomorze i My!”. Nawiążemy także 

podczas wydarzenia do 755 czy też 710 rocznicy lokacji Miasta Słupsk. Podczas festiwal 

zaznaczymy także wkład Pomorza w walkę o niepodległość. W ramach wydarzenia 

nawiążemy do 100. rocznicy Zaślubin Polski z morzem mającego miejsce 10 lutego 1920 r., a 

także do 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej mającej miejsce 13-25 sierpnia 1920 r. w czasie 

wojny polsko-bolszewickiej. Samo wydarzenie idealnie wpisuje się tym samym w 

kontynuację obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 

Morze Pomorze i My … na przestrzeni wieków? 

Pierwszym elementem festiwalu jest Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Morze, 

Pomorze i My na przestrzeni wieków”, która odbędzie się 14-15 maja 2020 r. Pierwszy dzień 

konferencji (14 maja / Start: 9:00) odbywać się będzie na terenie Centrum Szkolenia 

Marynarki Wojennej w Ustce, ul. Osiedle Lędowo 1N. Impreza rozpocznie się od uroczystego 

otwarcia 6. edycji Słupskiego Festiwalu Historycznego, a następnie rozpoczną się obrady 

konferencji międzynarodowej. Drugi dzień konferencji (14 maja / Start: 9:00) odbędzie się w 

Urzędzie Miejskim w Ustce. 

W 2020 roku mija sto lat od uroczystych zaślubin Polski z morzem. Na mocy traktatu 

wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 r. przyznano Polsce prawo do ponad 140 

kilometrowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller 

wrzucił do Zatoki Puckiej platynowy pierścień, który symbolizował odzyskanie przez Polskę 

dostępu do Bałtyku. 

Intencją organizatorów konferencji, mającej odbyć się w ramach VI Słupskiego 

Festiwalu Historycznego, jest przypomnienie zarówno tej stosunkowo bliskiej historii 

związanej z powrotem części Pomorza w granice Rzeczpospolitej, jak i przywołanie 

odleglejszych dziejów krajów i krain, narodów i społeczności związanych z Morzem 

Bałtyckim. Tematyka konferencji ma oscylować wokół znaczenia morza dla, nie tylko 

mieszkańców Pomorza, czy  wybrzeży Bałtyku, ale także państw nie mających dostępu do 

morza. Istotą jest interakcja między ludźmi a morzem i wynikające z niej konsekwencje. 

 

Akademia Historyczna! 

Drugi element Festiwalu, czyli Akademia Historyczna dla szkół odbędzie się 15 maja 

na terenie Urzędu Miasta Słupsk, plac Zwycięstwa 3 w godzinach od 09:30 do 14:00. Tego 

dnia wydarzenie będzie miało charakter edukacyjno-dydaktyczny, a głównymi uczestnikami 

będą uczniowie i studenci ze Słupska oraz Pomorza. 



Pokażemy i opowiemy młodemu pokoleniu Polaków o wysiłku jaki polskie 

społeczeństwo, w tym ich babcie i dziadki, wniosło w tworzenie się państwowości polskiej, 

czy za sprawą wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej, czy też poprzez więzi 

Polski z morze i tym samym symboliki Zaślubin naszego kraju z Morzem Batyckim. Odbędą 

się wówczas liczne wykłady, prezentacje oraz pokazy przeprowadzone pod okiem 

akademickich wykładowców. Zaprezentują się również stowarzyszenia lokalne, zaproszone 

do udziału instytucje kultury, muzea, historycy z całej Polski oraz kolekcjonerzy i pasjonaci 

historii.  

Ponadto podczas wydarzenia będą organizowane konkursy z nagrodami, w tym 

konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz konkurs plastyczny dla 

uczniów szkół podstawowych poświęcone tematyce festiwalu. 

 

Piknik Historyczny! 

Trzeci element Festiwalu, czyli Piknik Historyczny odbędzie się 16 maja na terenie 

przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4 oraz przewidziane 

jest od 14:00 do 20:00. Tego dnia wydarzenie będzie miało charakter popularyzatorski i 

zostanie zorganizowany w formie pikniku historycznego, a głównymi uczestnikami 

będą rodziny z dziećmi, a także wolni strzelcy, dla których przygotowaliśmy wiele atrakcji!  

Opowiemy, a także pokażemy wszystkim zainteresowanym dawne dzieje naszego 

regionu na przestrzeni wieków w kontekście relacji między morzem, a nami Polakami, przy 

czym asystować będą nam nie tylko historycy, ale także rekonstruktorzy historyczni. 

Wydarzenie to pozwoli więc ukazać długie i interesujące dzieje Pomorza oraz mieszkających 

na nim Kaszubów, Pomorzan i innych grup etnicznych na przestrzeni dziejów, aż do 

współczesności.  

Animacje, warsztaty, konkursy oraz pokazy dla dzieci i dorosłych. Ponadto odbędą się 

pokazy walk wikingów, wytarzały z armaty, średniowieczne warsztaty rzemieślnicze, pokazy 

taneczne, swojskie jadło, przedni napitek oraz wiele więcej atrakcji! Pokazy grup 

rekonstrukcji historycznej oraz występy zespołów muzycznych! 

Zapraszamy do Ustki, Słupska i Kobylnicy! 

 

Strony wydarzenia: www.slupskifestiwalhistoryczny.info oraz www.dziejemorza.com 

Facebook: https://www.facebook.com/SlupskiFestiwalHistoryczny/ 

Instagram: https://www.instagram.com/sfh_ap/ 

Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCT8QIfB1Oz_pECUi9TQiafw/ 

http://www.slupskifestiwalhistoryczny.info/
http://www.dziejemorza.com/
https://www.facebook.com/SlupskiFestiwalHistoryczny/
https://www.instagram.com/sfh_ap/
https://www.youtube.com/channel/UCT8QIfB1Oz_pECUi9TQiafw/


 

Organizatorzy festiwalu: 

Instytut Historii Akademii Pomorskiej 

Gmina Kobylnica 

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce im. admirała floty Józefa Unruga  

Miasto Słupsk 

Miasto Ustka 

Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej 

 

 


