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Szanowni Państwo, 

Polska Misja Historyczna we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 

Uniwersytetem Juliusza Maksymiliana w Würzburgu organizuje konferencję naukową pod tytułem: 

Unterwegs auf Pilgerstraßen. Pilger aus dem polnischen und deutschen Raum im Spätmittelalter 

und der Frühen Neuzeit [W podróży szlakami pątniczymi. Pielgrzymi z terenów polskich i 

niemieckich w późnym średniowieczu i nowożytności]. 

Konferencja odbędzie się w dniach 18 i 19 września 2014 roku. 

Tematem konferencji są wyprawy do miejsc świętych w późnym średniowieczu i czasach 

nowożytnych, ich różnorodność – cele pielgrzymek, ich przyczyny oraz w szczególności osobiste 

przeżycia ich uczestników. Celem konferencji jest przedstawienie w oparciu o prezentowane referaty 

praktyki pielgrzymiej pątników z ziem polskich i niemieckich. Bardzo ważne jest przy tym 

funkcjonowanie pojęcia „pielgrzymka” w ogólnej świadomości ludności Europy Środkowej. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz do zgłaszania propozycji referatów. 

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się badaniami naukowymi z zakresu 

nauk historycznych. Mile widziane będą zarówno referaty wprowadzające, dotyczące praktyki 

pątniczej na ziemiach polskich i niemieckich w omawianym okresie, jak i omówienia przykładów 

poszczególnych pielgrzymek. Zamiarem organizatorów jest również wywołanie dyskusji w 

środowisku naukowców zajmujących się tematem pielgrzymek oraz sformułowanie w oparciu o 

przedstawiane referaty nowych kwestii badawczych. 

Konferencja odbywać się będzie w językach niemieckim i angielskim. Honoraria nie są przewidziane. 

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, podejmą również starania o dofinansowanie kosztów 

podróży. Referaty przedstawione podczas konferencji zostaną opublikowane w „Biuletynie Polskiej 

Misji Historycznej”, w numerze 10/2015. 

Propozycje referatów wraz z półstronicowym streszczeniem w języku niemieckim, angielskim lub 

polskim proszę przesyłać wyłącznie pocztą mailową do dr Renaty Skowrońskiej (e-mail: 

r.skowronska@uni-wuerzburg.de). Uczestnicy konferencji będą mieć 20 minut na przedstawienie 

swoich referatów. Termin zgłaszanie propozycji referatów: najpóźniej do dnia 1 marca 2014 roku. 

Organizatorami konferencji są Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w 

Würzburgu (dr Renata Skowrońska), Katedra Historii Frankonii (prof. dr hab. Helmut Flachenecker) 

przy Wydziale Filozoficznym I Uniwersytetu Juliusza Maksymiliana w Würzburgu oraz Zakład 

Historii Krajów Bałtyckich (prof. dr hab. Andrzej Radzimiński) przy Instytucie Historii i Archiwistyki 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 

 

   Dr. Renata Skowrońska 


