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Od Redakcji 

Szanowni Czytelnicy. W roku 2001 mija 125 lat od odkrycia zdrojów ryma
nowskich. Nasze Stowarzyszenie przekazuje Państwu VI tom Rocznika Ryma
nowa Zdroju, w którym prezentuje szereg ciekawych artykułów i fotografii. 

Szczególną uwagę Państwa chciałbym zwrócić na artykuł autorstwa Zyg
munta Pelczara, przygotowany na podstawie pracy magisterskiej Pani Kry
styny Brzezickiej, traktujący o historii i działalności szkolnictwa specjalnego 
w Rymanowie Zdroju. Artykuł ten jest o tyle ważny, iż nie tak dawno obcho
dzono 50-lecie tej cennej inicjatywy oświatowej. W publikacji zostały przywo
łane fakty z działalności i tworzenia szkolnictwa specjalnego, przede wszyst
kim zaś przypomniano ludzi, którzy budowali od podstaw ten kierunek działal
ności dydaktycznej. Niestety wielu z Tych nauczycieli i wychowawców nie ma 
już wśród nas, dlatego też dobrze się stało, że ich praca, przede wszystkim zaś 
poświęcenie całego swojego zawodowego życia, została przedstawiona szer
szemu gronu czytelników naszego roczniku. 

Praca dydaktyczna z dziećmi jeszcze do niedawna była traktowana na rów
ni z profilaktyką leczniczą małych kuracjuszy Rymanowa Zdroju. Piszę była, 
ponieważ ostatnie działania władz oświatowych i samorządowych wojewódz
twa konsekwentnie zmierzają do zlikwidowania tej wątłej już gałęzi szkolnic
twa. Obserwując negatywne skutki dwóch nakładających się na siebie reform 
(tj. szkolnictwa i służby zdrowia) odnosi się wrażenie, iż następuje zasadnicza 
zmiana profilu lecznictwa dziecięcego. 

Ze smutkiem należy skonstatować, iż ekonomia w tak bezwzględny sposób 
dotknęła zjawiska, nie dającego się przeliczyć na pieniądze, czyli zdrowia dzieci. 
W nawiązaniu do artykułu przedstawiającego 50-letnią działalność szkolnic
twa i lecznictwa dzieci w Rymanowie Zdroju, należy postawić pytanie, czy bli
sko czterdziestomilionowego narodu nie stać na utrzymanie trzech uzdrowisk 
o profilu lecznictwa dziecięcego? 

Już wkrótce może to być także pytanie o byt rymanowskiego uzdrowiska 
w ogóle. Jako jego mieszkaniec - i członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ryma
nowa Zdroju, ubolewam, iż pytanie to zmuszony jestem postawić w 125 rocz
nicę rozpoczęcia jego działalności leczniczej. 

Chciałbym też tu podziękować wszystkim sponsorom, których ofiarności za
wdzięczamy że VI tom Rocznika mógł się ukazać. Współczesność posiada co
raz to mniej ludzi rozumiejących potrzebę ukazywania się takich wydawnictw 
jak nasze. Tym bardziej należy się ukłon tym, którzy wsparli nas finansowo. 

Zapraszam do lektury VI tomu Rocznika Rymanowa Zdroju. 

Redaktor Naczelny 

g.+- Jfrr--
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