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Organizatorzy konferencji:  

• Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie  

• Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

• Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

 

Kolejna z cyklu konferencji poświęconych zjawisku pielgrzymowania szlakami Camino 

de Santiago będzie okazją do poszerzonej refleksji nad owocami i dokonaniami zakończonego 

niedawno Roku Jakubowego, a zarazem próbą syntetycznego spojrzenia na aktualny stan 

jakubowego pielgrzymowania w naszym kraju, jak również potencjalne kierunki jego ewolucji. 

Tradycją naszych spotkań jest otwartość na podejmowanie szerokiego spektrum aspektów 

fenomenu jakubowego, a w tym roku potencjalnym uczestnikom proponujemy rozważenie 

podjęcia tematyki funkcjonowania sanktuariów św. Jakuba w Polsce, działania kościołów 

stacyjnych roku jubileuszowego, duchowości jakubowego pielgrzymowania czy też analizę 

zmian, jakimi w odniesieniu do pielgrzymowania skutkowała pandemia Covid-19.   

 Liczymy na obecność zarówno badaczy ruchu jakubowego, osób zaangażowanych 

w organizację pielgrzymowania, jak i szerokiego grona jakubowych pielgrzymów. 

W przeddzień konferencji (piątek 21 kwietnia, godziny popołudniowe) zainteresowane osoby 

zapraszamy na program specjalny, którego harmonogram w najbliższym czasie zostanie 

sprecyzowany i opublikowany. Część wydarzeń będzie miała miejsce w położonym 10 km od 

Głogowa sanktuarium Świętego Jakuba w Jakubowie. 

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień (tytuł oraz krótkie streszczenie, czas 

trwania prezentacji do 20 minut) w terminie do 1 marca 2023 na adres: camino@umk.pl. 

Bardzo wskazane jest, by gotowe teksty konferencyjne zostały dostarczone najpóźniej do dnia 

15 kwietnia 2023. Organizatorzy podejmą starania zmierzające do opublikowania ich drukiem. 

Szczegóły organizacyjne będą na bieżąco publikowane w internetowej witrynie 

WikiCamino pod adresem camino.umk.pl. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt 

z ks. D. Doburzyńskim (koordynującym prace sekretariatu konferencji) pod nr tel. 507 025 870. 
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