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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy oddajemy w wasze ręce VII tom Rocznika Rymanowa
Zdroju. Spotkacie w nim stałe pozycje dotyczące przyrody i krótkie szkice
biograficzne zasłużonych postaci dla Rymanowa i Rymanowa Zdroju. Szczególnej uwadze polecam artykuł opisujący początki narciarstwa w Rymanowie. Można w nim znaleźć szereg informacji o tej dziedzinie sportu, jej historii, oraz o postaciach zajmujących się narciarstwem biegowym. Ważnym dla
wszystkich mieszkańców artykułem, jest opis z uroczystości nadania imienia
szkole podstawowej i gimnazjum w Posadzie Górnej. Patronką szkoły stała
się Anna z Działyńskich Potocka. Jest to niekwestionowane uznanie zasług
i uszanowanie całej działalności założycielki zdrojów rymanowskich przez
mieszkańców Gminy Rymanów. Uroczystość nadania imienia szkole zbiegła
się ze 125 rocznicą odkrycia źródeł rymanowskich, fakt ten został odnotowany przez lokalną społeczność poprzez wmurowanie tablicy okolicznościowej
na zachodniej ścianie transformatora, pod herbem Rodu Potockich. Jestem
przekonany że każdy czytelnik Rocznika Rymanowa Zdroju znajdzie dla siebie interesujące fakty, a zaprezentowane artykuły przyczynią się do głębszej
znajomości historii regionu. Życzę wszystkim miłej lektury.

Redaktor Naczelny
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