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Od Redakcji 

Oddajemy do r k czytelników kolejny, skromny numer Pielgrzymów 

2011. Wydawnictwo od kilkunastu lat ukazuje si  bardzo nieregularnie, ale 

te  faktycznie nigdy nie by o formalnie regularnym czasopismem. Pomimo 

trudno ci i braku czasu pracuj cej spo ecznie redakcji, dzi ki yczliwo ci 

i cierpliwo ci autorów tekstów, po raz kolejny uda o si  zebra  i opracowa

interesuj ce materia y do niniejszego tomu. 

Niniejszy numer Pielgrzymów zawiera artyku y dotycz ce Przedgórza 
Sudeckiego, Gór Sowich i ziemi k odzkiej. Dwa artyku y omawiaj  histori

kolejnictwa: pierwszy na podstawie archiwów szczegó owo opisuje dzieje 

obecnie ju  zamkni tej linii kolejowej Kamieniec Z bkowicki - Z oty Stok, 

natomiast jeden z kolejnych - rozwój nadal funkcjonuj cej stacji kolejowej 

w Pi awie Górnej. Zapoznamy si  tak e z ciekawostkami dotycz cymi histo-

rii domku my liwskiego na Czarcim Gonie pod nie nikiem. Kolejna praca 

omawia interesuj cy obiekt wielokulturowego dziedzictwa Dolnego l ska, 

jakim jest do  dobrze zachowany cmentarz ydowski w Dzier oniowie. 

W jednej z kolejnych prac opisano dzieje „Balsamu jerozolimskiego”, który 

w XIX i XX wieku nale a  do s ynnych lokalnych produktów zdrowotnych 

wyrabianych w K odzku. Kolejny tekst przedstawia dzieje nieistniej cej dzi
osady – Budzowskiej Koloni w Górach Sowich, po której obecnie zosta a

jedna piwnica i zarastaj ce ruiny. Na koniec zapoznamy si  z pochodz cymi 

z archiwów ciekawymi informacjami na temat dziejów schroniska PTTK 

„Jagodna” na prze . Spalonej. 

Zach camy zatem czytelników do zapoznania si  z Pielgrzymami 2011, 

a szczególnie do aktywnego obejrzenia opisanych obiektów na pieszych 

i rowerowych wycieczkach turystycznych po Sudetach. 

Wroc aw, kwiecie  2011 r. 




