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Podsumowali rok działalności wycieczkowo.

Sekcja Emerytów i Rencistów podsumowała kolejny rok swojej działalności. Tym razem wycieczkowo, w
krainie łagodności z pięknym widokiem na Tatry i Beskidy, a przede wszystkim nie daleko od Tarnowa.
Spytacie gdzie? To Jamna. Przewodnicząca Sekcji Ewa Buben podziękowała Zarządowi za całoroczną
pracę. Aktywność Sekcji wysoko jest oceniona przez Zarząd Małopolskiej Sekcji Rencistów ZNP w
Krakowie za działania kulturalne, turystyczne, za niesioną pomoc starszym członkom ZNP, za współpracę
z Uniwersytetem Trzecie Wieku. Przy kawie i ciastach snuto plany na następny rok pracy i na pięcioletnią
kadencję 2019 - 2024.{gallery}wycieczka_emeryci2019{/gallery}
Fot: Aleksandra Trojakę. Oglądaj galerię: Jamna.
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swojej działalności . Tym razem wycieczkowo, w krainie łagodności z pięknym widokiem na Tatry i
Beskidy, a przede wszystkim nie daleko od Tarnowa. Spytacie gdzie? To Jamna. Przewodnicząca Sekcji
Ewa Buben podziękowała Zarządowi za całoroczna pracę. Aktywność Sekcji wysoko jest oceniona jest
przez Zarząd Małopolskiej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Krakowie za działania kulturalne,
turystyczne oraz niesioną pomoc starszym członkom ZNP, za współpracę z Uniwersytetem Trzecie
Wieku.Przy kawie i ciastach snuto plany na następny rok pracy i na pięcioletnią kadencję 2019 - 2024.
Fot: Aleksandra Trojak Oglądaj galerię : Jamna. Jamna jest najbardziej wysuniętą na południe i
najmniejszą wioską w Gminie Zakliczyn. Miejscowi ludzie są bardzo życzliwi, w większości to osoby
starsze z bagażem życiowych doświadczeń. Jeśli ich zagadnąć, chętnie opowiedzą o historii tego
miejsca, specyficznych warunkach życia w górach, a i niejedną mądrość życiową przekażą, świeżym
mlekiem, czy domowym chlebem częstując. Gospodarstwa rozproszone są na terenie górzystym z
gruntami rolnymi głównie w klasie IV i V. Najwyższe wzniesienie Jamnej jest położone na wysokości 530
m.n.p.m. Pośród pagórków porośniętych głownie buczyną karpacką, jodłą i sosną spotkać można jelenie,
sarny, lisy, zające, dziki czy borsuki. Nad wierzchołkami drzew krążą myszołowy i kruki, a wieczorem na
łowy wyruszają sowy i nietoperze. W tzw. "paryjach" wśród polodowcowych głazów, skąd sączą się źródła
krystalicznie czystej wody, spotkamy salamandrę. Szukając leśnych jagód czy jeżyn natknąć się można
na potężne mrowiska. Jesienią tutejsze lasy są rajem dla amatorów grzybobrania. W ich koszykach
oprócz kozaków, maślaków i opieniek lądują również borowiki i rydze. Wieczorne obserwacje gwiazd z
dala od odgłosów cywilizacji umila cykanie świerszczy. W Jamnej funkcjonowało do 24.10.1913r.
Schronisko Studenckie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Bacówka. Pełniło ono rolę bazy
turystycznej, w której można przenocować, dobrze zjeść i odpocząć. Obecność Uniwersytetu sprawiła, iż
na jamneńskim trakcie pojawiają się znamienici goście ze świata kultury i nauki tworzących często
historię naszego kraju. Nieopodal, na sąsiedniej górce, znajduje się Ośrodek Duszpasterski oo.
Dominikanów - Dom św. Jacka. Na wzgórzu, obok pomnika upamiętniającego tragiczne wydarzenia roku
1944, wzniesiony został kościół. W każdą niedzielę i święta odprawiana jest w nim msza św. o godz. 11
00. Dominikanie są gwarancją wysokiego poziomu strawy duchowej podczas organizowanych
wieczornych konferencji, a oryginalnie oprawa liturgiczna mszy świętej umacnia wiarę przy obrazie MB
Niezawodnej Nadziei. W kalendarz Jamnej wpisało się na stałe kilka wydarzeń cyklicznych. Dla
upamiętnienia tragicznych wydarzeń września roku 1944, w wyniku których wieś Jamna została spalona
przez hitlerowców, Oddział PPTK w Tarnowie organizuje Jesienny Rajd Szlakami Batalionu Barbara. Rajd
kończy się ogniskiem przy bacówce połączonym z historyczną gawędą i śpiewami patriotycznymi oraz
mszą świętą, po której ma miejsce apel poległych pod pomnikiem poświęconym pomordowanym.
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