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Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny, już szósty z kolei, zeszyt naszego periody−
ku „Peregrinus Cracoviensis”. Ma on charakter wielotematyczny i zawiera przede
wszystkim teksty prezentowane przez Autorów podczas posiedzeń naukowych wIn−
stytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach „Konwersatorium Piel−
grzymkowego”. Do uczestnictwa w naszym wydawnictwie zaproszono również Au−
torów z różnych ośrodków naukowych Polski, których propozycje uznaliśmy za inte−
resujące i warte opublikowania. Wreszcie po raz pierwszy publikujemy w periodyku
„Peregrinus Cracoviensis” artykuł autora zagranicznego, a mianowicie Petera Čuki
zBanskiej Bystrzycy (Słowacja).
Naszą publikację otwiera artykuł Jana Pacha OSPPE. Tekst ten Autor, Pod−
przeor Jasnej Góry, prezentował podczas obrad Kongresu Miast Maryjnych w Altötting
(Niemcy). Jest to interesująca refleksja zmuszająca każdego do zastanowienia się nad
przyszłością pielgrzymowania w ogóle, a w chrześcijaństwie w szczególności.
Dwa artykuły dotykają problemu pielgrzymowania do Ziemi Świętej: warunków
naturalnych (spojrzenie geografa, J. Trepińska) oraz roli Wenecji w pielgrzymkach
do Ziemi Świętej w XIV i XV stuleciu (spojrzenie historyka, D. Quirini−Popławska).
Dziejów polskiej kartografii, ale również polskich pielgrzymek dotyczy ciekawe stu−
dium E. Schnaydera, opracowane na podstawie badań archiwalnych materiałów
kartograficznych.
Odrębną grupę tematyczną stanowią artykuły dotyczące sanktuariów i pielgrzy−
mowania w różnych regionach i ośrodkach. Są to więc studia dotyczące Irlandii
(B.Gierek), Hergiswaldu w Szwajcarii (J. Wojciechowska), Starych Hor na Słowacji
(P. Čuka), Jasnej Góry (D. Ptaszycka−Jackowska, A. Jackowski, U. Gospodarek),
Świętej Lipki (J. Paszenda SJ), Chełmskiej Góry (M. Czerner).
Część artykułową kończą interesujące próby naszkicowania geografii polskiego
prawosławia (L. Skibińska−Opoka), przemian krajobrazu kulturowego Beskidu Ni−
skiego (D. Szałankiewicz), a także próba oceny twórczości architekta i artysty plasty−
ka Włodzimierza Gruszczyńskiego w dziedzinie projektowania obiektów sakralnych.
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Zgodnie z tradycją zeszyt zamykają „Notatki, Recenzje”. Obok kolejnej Kroniki
Zakładu Geografii Religii zamieszczono tu również interesujące spostrzeżenia stu−
denta R. Korzenia poczynione podczas wyjazdu turystyczno−naukowego do Rumu−
nii. Jednym z etapów tej podróży były Kaczyce, główny ośrodek kultu religijnego
rumuńskiej Polonii.
Wielkim optymizmem napełnia fakt, że blisko połowę Autorów stanowią mło−
dzi naukowcy, głównie geografowie, zafascynowani badaną problematyką. Stanowi
to dobry prognostyk dla przyszłości polskiej geografii religii.
Pragnę podziękować wszystkim Autorom, że zechcieli opublikować w naszym
periodyku wyniki swych dociekań naukowych. Tą drogą pragnę też wyrazić słowa
wdzięczności Współtwórcom wydawnictwa: Panu mgr Marianowi Drążkowi, kierow−
nikowi Pracowni Wydawniczej w Instytucie Geografii UJ a zarazem Redaktorowi
Technicznemu „Peregrinusa”, Pani mgr Elżbiecie Bilskiej za dokonanie komputero−
wego składu tekstu, Panu mgr Danielowi Szałankiewiczowi za owocną współpracę
zSekretarzem tomu. Dyrekcji Instytutu Geografii UJ, a zwłaszcza Panu Dyrektorowi
dr hab. Kazimierzowi Krzemieniowi, dziękuję za życzliwość i wyrozumiałość. Wresz−
cie dziękuję serdecznie ks. dr hab. Maciejowi Ostrowskiemu (Papieska Akademia
Teologiczna) za podjęcie się trudu recenzowania i za cenne uwagi.
Antoni Jackowski
Kraków, 26 kwietnia 1998 r.

