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Od Redakcji

„Pielgrzymy 2001”, które Szanowny Czytelniku trzymasz w swych rękach,
długo oczekiwały na wydanie. Złożyło się na to wiele okoliczności – przede
wszystkim trudności finansowe i ciągłe roszady w Redakcji. W obecnym skła-
dzie znajdują się osoby od lat związane z „Pielgrzymami”, tzw. „zupełnie świe-
ża krew” oraz niedobitki zespołu redakcyjnego „Karkonosza” (niegdyś także
wydawanego przez Studenckie Koło Przewodników Sudeckich). To wszystko
oraz fakt, że ostatnie numery informatora coraz bardziej rozmijały się z termi-
nem corocznego majowego Rajdu Sudeckiego spowodowało, że zapadła de-
cyzja o zmianie niektórych zasad komponowania wydawnictwa (sygnalizowa-
liśmy to już we wstępie do przedostatniego numeru). Nowe „Pielgrzymy” obej-
mują swym zasięgiem nie tylko obszary, po których wę-drowali turyści uczest-
niczący w Rajdzie Sudeckim oraz tereny z nimi sąsiadujące. Oprócz tekstów
związanych z Sudetami Środkowymi, a zwłaszcza z ziemią kłodzką, pojawiły się
w nich artykuły dotyczące innych części Sudetów, ich Przedgórza oraz teksty
„ogólnosudeckie”. Mamy nadzieję, że tak będzie również w przyszłości. Chce-
my, aby „Pielgrzymy” w takiej formie połączyły dobre tradycje informatora
rajdowego o tej samej nazwie oraz popularnego niegdyś „Karkonosza”.

Jak zawsze, tematyka artykułów jest bardzo zróżnicowana. Pierwszy opo-
wiada o mało znanych początkach uzdrowisk kłodzkich, a kolejne trzy dotyczą
zagadnień związanych z historią turystyki w Górach Sowich. Następny artykuł
przedstawia na poły legendarną historię XVIII-wiecznego przemytnika z okolic
Červenego Kostelca.

Kilka opracowań mówi o różnych zabytkach sztuki i architektury. Prócz
obszernej monografii barokowego kościoła w Różance, polecamy przyczynek
na temat nietypowego przedstawienia św. Jana Nepomucena w Gorzanowie
oraz tekst o modernistycznym gmachu domu handlowego „Breda” w Opavie.
To pewna nowość – budowle XX-wieczne, którymi często zachwycają się
architekci i historycy sztuki, rzadko jeszcze zwracają uwagę turystów i krajo-
znawców. Artykuł poświęcony nieistniejącym już niestety zabytkom strze-
gomskim budzi smutne refleksje o skutkach braku poszanowania spuścizny
dziejów. Bardziej optymistycznie nastaraja tekst o rozwijającej się międzyna-
rodowej współpracy partnerskiej miast sudeckich. Dwa artykuły wiążą się z
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obiektami podziemnymi ziemi kłodzkiej, sztolniami i jaskiniami, oraz ich nieco
tajemniczymi mieszkańcami  – nietoperzami.

Ostatni tekst mówi o minerale z sudecką nazwą – sobótkicie. Jest on pa-
miątką po „Karkonoszu” – został napisany do dwunastego, nie wydanego już
numeru, w ramach cyklu „Sudeckie minerały”.

Zapraszamy do lektury i wędrówki z „Pielgrzymami” w kieszeni plecaka.

Wrocław, listopad 2001 r.

Widok od Pielgrzymów na grzbiet Karkonoszy ze schroniskiem Prinz-Heinrich-
Baude. Widokówka z lat 30. XX w. (ze zbiorów T. Dudziaka).


