Od Redakcji
Oddajemy do rąk Czytelnika drugi zeszyt naszego wydawnictwa „Peregrinus
Cracoviensis”. Tym razem jest to zeszyt monograficzny. Zawiera materiały z wyjaz−
dowego Konwersatorium Pielgrzymkowego nt. „Tradycja, współczesność i przy−
szłość pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
Organizatorami Konwersatorium, które odbyło się 24−26 kwietnia 1995r.
w Kalwarii Zebrzydowskiej było Sanktuarium OO.Bernardynów, Wyższe Semi−
narium Duchowne oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład
Geografii Religii). Konwersatorium mogło się odbyć przede wszystkim dzięki wiel−
kiej serdeczności i życzliwości całej kalwaryjskiej Wspólnoty Bernardyńskiej,
azwłaszcza Ojca Kustosza Stanisława Szydełki, Ojca Rektora Edmunda Świerczka
oraz Ojca Profesora Augustyna Chadama. Ich życzliwość nie ograniczyła się tylko
do okazanej uczestnikom gościnności podczas Konwersatorium, ale także w dostar−
czeniu nam materiałów, bez których nie byłoby możliwe opublikowanie niniejszego
zeszytu w tak krótkim czasie. Za to wszystko składamy Ojcom Bernardynom ser−
deczne podziękowania.
Specjalne podziękowania pragniemy przekazać Bibliotece Jagiellońskiej. Dzięki
wielkiej życzliwości Dyrekcji i Pracowników udało się odnaleźć w zbiorach tej Wspa−
niałej Książnicy stare mapy i ryciny, a także uzyskać zgodę na ich reprodukcję.
Beztej pomocy nie byłoby możliwe wzbogacenie naszego wydawnictwa o te cenne
i unikatowe ilustracje graficzne i kartograficzne. Szczególnie pragniemy podzięko−
wać Dyrektorom: dr. hab. Krzysztofowi Zamorskiemu, mgr Jadwidze Grzybowskiej
idr. Marianowi Zwiercanowi, a także Kierownikom: Oddziału Starych Druków
iKsiążek Rzadkich mgr Ewie Zwinogrodzkiej oraz Oddziału Zbiorów Graficznych
mgr. Piotrowi Hordyńskiemu.
Nasze gorące wyrazy wdzięczności kierujemy również do Wojciecha Gorgo−
lewskiego i Jacka Witalińskiego, wybitnych fotografików, którzy przekazali nam
swe dzieła. Możliwość wykorzystania wspaniałych zdjęć lotniczych Kalwarii Zebrzy−
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dowskiej Wojciecha Gorgolewskiego oraz unikatowych fotogramów Jacka Witaliń−
skiego jest dla nas zaszczytem. Równocześnie ten gest ze strony artystów zapewnił
odpowiednią jakość merytoryczną i edytorską naszego wydawnictwa.
Podobne słowa podziękowania pragniemy przekazać również właścicielowi
idyrektorowi firmy „Witański” w Katowicach − mgr. Henrykowi Witańskiemu. Dzię−
ki Jego decyzji i wydatnej pomocy zaistniała możliwość przedruku fragmentu wyda−
nej przez niego w roku 1993 mapy „Kalwaria Zebrzydowska”. Trzeba wyraźnie
podkreślić, że bez możliwości reprodukcji mapy dróżek kalwaryjskich obecny zeszyt
byłby niekompletny.
Słowa podziękowania należą się też mieszkańcom odległej Irlandii: Pani Ha−
linie Brennan i Jej synowi Desmondowi Brennan za pomoc w redagowaniu tekstów
obcojęzycznych.
Wreszcie pragniemy podziękować wszystkim Autorom oraz uczestnikom
Konwersatorium Pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, a zwłaszcza burmi−
strzowi miasta mgr. Augustynowi Ormantemu, których wystąpienia przybliżyły wszy−
stkim obraz Kalwarii Zebrzydowskiej jako drugiego po Jasnej Górze ośrodka piel−
grzymkowego w Polsce.
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