Koleżanki i koledzy, członkowie i
sympatycy naszego Koła PTTK!
W tym roku przypada czterdziesta
piąta rocznica powstania naszej skromnej
społeczności entuzjastów wędrowania i
poznawania naszej Ojczyzny!
4 Kwietnia 1974 roku pełni życia i
ciekawi świata ich otaczającego: Teresa,
Andrzej i Henryk z rodu „Berczyńskich”
postanowili założyć Koło PTTK w
Dusznikach Zdroju i udało im się
skutecznie doprowadzić je do wysokiej
pozycji w środowisku, które kocha
wędrowanie po
naszych pięknych
okolicach. Trudno w jednym zdaniu
powiedzieć, co działo się przez te
wszystkie lata.
Koło „Ducha Gór Liczyrzepy”, dzięki
ich inicjatywie oraz zaangażowaniu wielu
innych członków naszej społeczności,
zorganizowało wiele wycieczek pieszych,
autokarowych, kolejowych, które zawsze
cieszyły się i cieszą się nadal dużym
zainteresowaniem, nie tylko wśród
członków, koła ale i jego sympatyków.
Wydaje się, że wszystko już poznaliśmy,
ale za każdym razem, wędrując razem,
odkrywamy coś nowego. Wspólne
rozmowy podczas marszu sprzyjają
zawieraniu
nowych
znajomości.
Pogłębiamy naszą więź i przyjaźń.
Dzisiaj możemy pochwalić się, że
nasza społeczność entuzjastów turystyki i
tej pieszej i tej górskiej liczy już 66
członków i nadal ich przybywa!
Każdy rok przynosił ze sobą nowe
przeżycia i doświadczenia związane z
kontaktem z przyrodą. Wiele naszych
koleżanek i kolegów powalczyło z wielką
determinacją i z sukcesem o wyróżnienia,
które ogólnopolska i lokalna organizacja
PTTK mogła im zaoferować.

Wielu też zostało wyróżnionych
wysokimi odznaczeniami za swoją oddaną
i pełną poświęcenia działalność społeczną.
Dzięki takim entuzjastom działających
na rzecz jednostki, mamy szansę na
powiększenie naszej grupy. Za cel
stawiamy sobie zachęcenie do wspólnego
wędrowania
większej
liczby
przedstawicieli młodego pokolenia. Jest to
zadanie trudne. Zdajemy sobie sprawę, że
żyjemy w czasach, gdy młodzież
komunikuje się przede wszystkim przy
wykorzystaniu smartfonów i komputerów.
Stąd też apel do Was, Drogie Koleżanki i
Koledzy, róbmy wszystko, żeby „tego
młodego człowieka” przekonać do naszych
poglądów o wielkiej wartości „wspólnego”
a nie tylko „indywidualnego” poznawania
naszych okolic, o których wiemy tak dużo,
a jednak coś nowego za każdym razem
odkrywamy.
Dziękuję
wszystkim
naszym
członkom,
sympatykom
i osobom
wspierającym
za
dotychczasową
współpracę i zapraszam do dalszej
aktywności
w
każdej
dziedzinie
działalności turystycznej i krajoznawczej.
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