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Od Redakcji 

Szanowni Czytelnicy! Witamy w ósmym numerze Rocznika Ry
manowa Zdroju. Już w pierwszym artykule zapraszamy na spacer wo
kół uzdrowiska. Ścieżka przyrodniczo-krajoznawcza, oznakowana w te
renie oprowadzi wszystkich turystów, ukazując ciekawe miejsca, pięk
ną i rzadką przyrodę tutejszych lasów i łąk. W Roczniku zamieszczo
no mapę wraz z opisami panoram okolicy. uystarczy zabrać ze sobą 
Rocznik i wybrać się na pieszą wycieczkę, a w miejscach oznaczo
nych w terenie usiąść i przeczytać tekst. 

Polecam ten numer Rocznika szczególnie mieszkańcom i stałym by
walcom uzdrowiska, aby spróbowali przejść po tych miejscach, które 
pamiętają ze swej młodości. Zaręczam Państwu, że będzie to bardzo 
ciekawa i pouczająca wycieczka. Przekonacie się, jak bardzo upływ 
czasu i przyroda zmienia krajobraz i zapamiętane wcześniej miejsca, 
ile ścieżekjuż nie istnieje, jak czas zaciera nasze wyobrażenia o miej
scach które jeszcze kilka lat temu były. 

Zapewniam - one S4 tylko wyglądają inaczej. Już nikt nie kosi 
traw na Wołtuszowej czy Kontach, a miedze które wyznaczały wła
sność zniknęły albo zarosły krzewami i bujną trawą. 

Namawiam do rodzinnej wycieczki, w której uczestniczyłyby przy
najmniej dwa, a gdzie to możliwe trzy pokolenia. Jak wiele będzie 
można się dowiedzieć od tych najstarszych wiekiem, jakie bogactwo 
wspomnień jest w tych zatartych przez czas ścieżkach, pozornie ta
kich samych łąk i pól, których nikt już nie uprawia. Namawiam do 
takiej podróży w czasie i w przestrzeni. Przestrzeń ta zmienia się nie
ubłaganie, zaciera w naszej pamięci - czasem pozostając na pożół
kłej już fotografii. 

Redaktor Naczelny 
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