
Spis treści wszystkich numerów Folia Turis- 
tica, wraz z abstraktami dostępny jest na stronie 
internetowej AWF Kraków: http://itir.awf.krakow. 
pl/folia_t2.htm#nr3. Adres Redakcji: Akademia 
Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana 
Pawia II 78, 31-571 Kraków, tel. +48 1268312 78; 
e-mail: barbara.przybylo@awf.krakow.pl.

Zygmunt Kruczek

The table of contents of eveiy volume pub- 
lished in Folia Turistica, including abstracts, 
is available on the AWF Kraków website: 
h ttp ://itir .aw f.k rak o w .p 1 /fo lia_ t2 .h tm # n r3 . 
Editing address: Akademia Wychowania Fi
zycznego w Krakowie, al. J a n a  Pawia II 78, 
31-571 Kraków, tel. +48 12 683 12 78: e-mail: 
barbara.przybylo@awf.krakow.pl.

Zygmunt Kruczek

Peregrinus Cracoviensis

Wydawcą czasopisma jest Instytut Geografii i Go
spodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskie
go (Zakład Geografii Religii). Peregrinus Cra- 
coviensis jest periodykiem naukowym, założonym 
w 1995 r. z inicjatywy Antoniego Jackowskie
go. Jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych 
na świecie czasopism poświęconych szeroko po
jętej geografii religii, a zwłaszcza problematy
ce pielgrzymowania we wszystkich religiach: 
w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej. 
Do końca 2007 r. ukazało się 18 zeszytów; część 
z nich ma charakter monograficzny i dotyczy wy
branych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce, 
a także problemów teoretycznych geografii reli
gii. Bardzo wysoko periodyk oceniał Jan Pa
weł II.

Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego jest 
Antoni Jackowski. W skład Komitetu wchodzą: 
Nadine-Josette Chaline (Francja), Ludwik Ka
szowski OSPPE (Uniwersytet Jagielloński), Alicja 
Kostrowicka (Uniwersytet Warszawski), Stanisław 
Liszewski (Uniwersytet Łódzki), ks. Józef Man- 
dziuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń
skiego, Warszawa), Rene Matlović (Słowacja), 
ks. Maciej Ostrowski (Papieska Akademia Teo
logiczna, Kraków), Eugeniusz Rydz (Pomorska 
Akademia Pedagogiczna, Słupsk). Sekretarzami 
są: Elżbieta Bilska-Wodecka i Izabela Soljan.

Od dawna naukowcy reprezentujący różne 
dyscypliny i placówki naukowe interesowali się 
problematyką szeroko pojętych pielgrzymek 
i ośrodków kultu religijnego. Niestety studia te 
były prowadzone indywidualnie przez poszczegól
nych badaczy, a wyniki prac były znane jedy
nie wąskiej grupie osób. Stąd w Instytucie Geo
grafii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego narodziła się inicjatywa zmierza
jąca do zintegrowania środowiska badawczego zaj-

Peregrinus Cracoviensis

Peregrinus Cracouiensis is a research periodical, 
founded in 1995 on Prof. Antoni Jackowskfs 
initiatlve and published by the Institute of 
Geography and Spatial Management of the 
Jagiellonian University (Department of Geo
graphy of Religion). It is the only one in Poland 
and one of the few in the world devoted to what 
is broadly understood as the geography of 
religion, and in particular the issue of pilgri- 
mage in all religions at global, national, regional 
and local levels. Eighteen issues had been 
published by the end of 2007; some of them 
were of a monographic naturę and concemed 
selected pilgrimage centres in Poland, as well as 
the tlieoiy of the geography of religion. The 
periodical was highly regarded by Pope John 
Paul II.

The editor is Antoni Jackowski. The mem- 
bers of the editorial committee are Nadine-Josette 
Chaline (France), Ludwik Kaszowski OSPPE (Ja
giellonian University), Alicja Kostrowicka (Warsaw 
University), Stanisław Liszewski (University of 
Łódź), Rev. Józef Mandziuk (Cardinal Stefan 
Wyszyński University, Warsaw), Rene Matlović 
(University of Preśov, Slovakla), Rev. Maciej Os
trowski (Papai Academy of Theology, Kraków) 
and Eugeniusz Rydz (Pomeranian Pedagogical 
University, Słupsk). Secretaries: Elżbieta Bilska- 
Wodecka and Izabela Sołjan.

For a long time researchers representing 
various disciplines and research institutions 
have shown an interest in pilgrimage, as 
broadly understood, and in centres of religious 
worship. Unfortunately these studies were run 
independently by individual researchers, and 
their output was known only to a narrow group. 
An initiative was therefore undertaken at the 
Institute of Geography and Spatial Manage
ment of the Jagiellonian University to integrate 
the research community dealing with this field. 
To this end a Pilgrimage Seminar was initiated 
at the Institute which operated in 1994-2001
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mującego się omawianą dziedziną. W tym celu 
utworzono w Instytucie Konwersatorium Piel
grzymkowe, prowadzone w latach 1994-2001 
przez Zakład Geografii Religii. Celem Konwer
satorium było umożliwienie przepływu informa
cji o podejmowanych i prowadzonych studiach, 
integracja badań oraz stworzenie forum dla prezen
tacji wyników badań i dyskusji. W celu upo
wszechnienia najbardziej wartościowych wy
stąpień postanowiono utworzyć wyspecjalizowa
ne czasopismo, jakim został Peregrinus Craco- 
viensis.

W pierwszym okresie w czasopiśmie publi
kowano przede wszystkim wykłady prezentowa
ne w trakcie posiedzeń Konwersatorium Piel
grzymkowego (w sumie ponad 60 spotkań). Potem 
zestaw autorów stawał się coraz szerszy, obejmu
jący również osoby z zagranicy. Podjęto ambit
ną próbę publikowania zeszytów monograficz
nych, poświęconych konkretnym ośrodkom piel
grzymkowym bądź konkretnym problemom ba
dawczym.

Zeszyty dotyczące poszczególnych sanktuariów 
stanowiły pierwsze w literaturze przedmiotu tak 
obszerne monografie tych ośrodków jako centrów 
pielgrzymkowych. Wymienić należy zeszyty doty
czące Kalwarii Zebrzydowskiej (Tradycje, współ
czesność i przyszłość pielgrzymek w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, z. 2, 1995), Jasnej Góry i Często
chowy (Jasna Góra -  światowe centrum piel
grzymkowe, z. 3, 1996, wersja polska i angiel
ska), Leżajska (Czterysta lat Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia w Leżajsku, zeszyt 7, 1999), 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie -  
Łagiewnikach (Nowy klejnot w koronie Krakowa, 
z. 9, 2000, wersja polska, z. 11, 2001, wersja an
gielska) oraz sanktuarium na Skałce w Krako
wie (Skałka -  Sanktuarium i Panteon Narodu. 
750-lecie kanonizacji św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, z. 14, 2003). Dużym zaintereso
waniem cieszył się zeszyt poświęcony pielgrzym
kom Jana Pawła II (Jan Paweł II -  „Pielgrzym 
wśród pielgrzymów", z. 5, 1997). Novum w lite
raturze stanowiły obcojęzyczne zeszyty dotyczą
ce geografii pielgrzymek (Selected Research 
Problems In the Geography o f Pilgrimage, z. 10, 
2000) oraz „świętej geografii” (Sacred Geography, 
z. 13, 2002). Ten ostatni miał charakter między
narodowy, a publikowali w nim swoje artykuły 
autorzy z Watykanu, Hiszpanii, Litwy, Argenty
ny, Słowacji i Polski. Ponadto charakter monogra
ficzny miały zeszyty: Pielgrzymki jako element

at the Department of Geography of Religlon. 
'ITie aim of the sem lnar was to facilitate the 
flow of Information about research projects and 
studies, to integrate them and create a forum 
where the output of research and discusslon 
would be presented. A spccial periodlcal, 
Peregrinus Cracouiensis, was deslgned to dis- 
seminate the most interestlng presentatlons.

Initially the joum al chiefly published lectures 
given durlng the Pilgrimage Seminars (ln total 
over 60). Later the group grew and Included 
invited contributors from abroad. An ambitlous 
effort was undertaken to publish monographlc 
lssues devoted to speclflc pilgrimage centres 
and specific research problems.

lssues devoted to indlvidual sanctuaries were 
the first extenslve monographic works on 
pilgrimage centres in the literature of the subject. 
lssues were devoted to Kalwaria Zebrzydow
ska (Tradycje, współczesność i przyszłość piel
grzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej [Tradition, 
Contemporcuy Times and the Futurę o f Pilgrimages 
in Kalwaria Zebrzydowska], issue 2, 1995), Jasna 
Góra and Częstochowa (Jasna Góra -  światowe 
centrum pielgrzymkowe [Jasna Góra -  a World 
Pilgrimage Centre], issue 3, 1996, Polish and 
English versions), Leżajsk (Czterysta lat Sanktu
arium Małki Bożej Pocieszenia w Leżajsku [Four 
Hundred Years o f the Sanctuary o f Our Lady of 
Consolation in Leżajsk, issue 7, 1999), the 
Sanctuaiy of Divine Mercy in Kraków-Łagiewniki 
(Nowy klejnot w  koronie Krakowa, issue 9, 2000, 
Polish version; A New Jewel in the Crown of 
Kraków, issue 11. 2001, English version), and the 
sanctuaiy on Skałka in Kraków (Skałka -  Sanld- 
uarium i Panteon Narodu. 750-lecie kanonizacji 
św. Stanisława Bislaipa i Męczennilca Skałka -  
a Sanctuary and the Nation's Pantheon. 750h 
Anniuersary o f Canonisation o f St Stanisław the 
Bishop and Martyr, issue 14, 2003). The issue 
devoted to the pilgrimages of John Paul II (Jan 
Paweł II -  ‘Pielgrzym wśród pielgrzymów’ [John 
Paul II -  ‘Pilgrim among Pilgrims'], issue 5, 1997). 
lssues published in foreign languages were 
devoted to the geography of pilgrimage (Selected 
Research Problems in the Geography o f Pilgrimage, 
issue 10, 2000) and to sacred geography (Sacred 
Geo-graphy, issue 13, 2002) were an innovation 
in the literature of the subject. The latter issue 
was intemational, as among its contributors were 
authors from the Vatican, Spain, Lithuania, 
Argentina, Slovakia and Poland. There were also 
monographic issues: Pielgrzymia jalco element 
kultury religijnej [Pilgrimages as an Element o f 
Religious Culture] (issue 12, 2001), Problemy 
rozwoju wybranych ośrodków piel-grzymlcowych



kultury religijnej (z. 12, 2001), Problemy rozwo
ju wybranych ośrodków pielgrzymkowych (z. 15,
2004) oraz Pielgrzymki a sakralizacja przestrze
ni (z. 16, 2005). Pozostałe zeszyty są wielotema- 
tyczne.

Peregrinus Cracoviensis jest często cytowa
ny w literaturze zagranicznej i polskiej. Pismo 
ma szeroki oddźwięk wśród czytelników, nakład 
większości numerów jest wyczerpany. Niemal ca
ły zeszyt 11 dotyczący krakowskich Łagiewnik 
(A New Jelew in the Crown o f Cracow) rozszedł 
się na arenie międzynarodowej. Podobny odbiór 
notuje się w przypadku tomu Sacred Geography.

Szczegółowe informacje o czasopiśmie Pere
grinus Cracoviensis (wraz ze spisami treści) moż
na znaleźć na stronie internetowej Instytutu Geo
grafii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ja
giellońskiego www.geo.uj.edu.pl.

[Deuelopment Problems o f Selected Pilgrimage 
Centres] (issue 15, 2004), and Pielgrzymki a sa
kralizacja przestrzeni [Pilgrimages and the Sacra- 
lisation o f Space] (issue 16, 2005). Other issues 
were devoted to multiple themes.

Peregrinus Cracouiensis is often ąuoted in 
foreign and Polish literature. The periodical has 
had a wide response from its readers, and 
almost the entire edition has been distributed. 
The major part of Issue 11 is devoted to Łagiew
niki (A New Jewel in the Crown o f Kralcóu) and 
has been distributed intemationally. A similar 
response has been noted in the case of the 
volume on Sacred Geography.

Detailed information on Peregrinus Cracou
iensis (with tables of contents) may be found on 
the website of the Instltute of Geography and 
Spatial Management of the Jagiellonian Univer- 
sity www.geo.uj.edu.pl
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