
LOTTUR 2015

Pozdrawiamy  brać  turystyczną  Klubów  i  Kół  Oddziału  Wojskowego  PTTK,
a  także  wszystkich  turystów niezrzeszonych,  którzy  propagują  prozdrowotny  styl
życia poprzez swój udział w przedsięwzięciach sprzyjających profesjonalizacji armii.
Jak na miłośników wojska i pasjonatów ekstremalnych form aktywności ruchowej
przystało, znaczna grupa entuzjastów lotnictwa żądna podniebnych wrażeń stawiła
się 16 maja 2015 roku na lotnisku wojskowym w Latkowie k. Inowrocławia. Klub
Turystyki  Lotniczej  „IKAR”  kontynuując  rozpoczęte  w  2007  roku  dzieło
płetwonurków  Klubu  Perkoz-Pro”  zmierzające  do  odkrywania  tajemnic  nie  tylko
podwodnego ale i podniebnego świata, zgromadził imponującą rzeszę chętnych do
udziału  w  Regionalnej  Inauguracji  Seoznu  Lotniczo-Turystycznego  „LOTTUR”.
Zadanie zależne od kaprysów pogody realizowano w dniu uroczystych obchodów
56. Bazy Lotniczej Wojsk Lądowych – spadkobiercy tradycji 56. Pułku Śmigłowców
Inowrocław, którego pierwszym dowódcą (1963) był płk pil. Bolesław Andrychowski
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Andrychowski), a dowódcą eskadry
i starszym nawigatorem została mianowana ppłk pil. Zofia Andrychowska 
http://lotniczapolska.pl/Pplk-pil-Zofia-Dziewiszek-Andrychowska,209   

Z albumu żołnierskich wspomnień

Tomaszów Mazowiecki, dowódca 6 Eskadry Pilotażu Podstawowego kpt. pil. Bolesław Andrychowski 
i por. pil. Zofia Dziewiszek-Andrychowska „Kopia 68d2e04c56” autorstwa Rynio55 - Praca własna” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Andrychowski
http://lotniczapolska.pl/Pplk-pil-Zofia-Dziewiszek-Andrychowska,209


 Mi-4 na lotnisku w Latkowie i absolwent szkoły specjalistów WLot. w Tomaszowie Mazowieckim M.K.

Wielu  uczestników  spotkania  pokoleń  mogło  powrócić  wspomnieniami  do  lat
pełnionej  służby  w  cieniu  śmigłowców  na  Ziemi  Kujaw.  Służba  w  wojsku
i podejmowanie ekstremalnych wyzwań to również gotowość do mocnych wrażeń,
demonstrowanych  wśród  rówieśników  zdarzającymi  się  aktami  odwagi
z naruszeniem obowiązujących zasad. Każde jednak wydarzenie poddane refleksji,
kształtuje  pożądane  cechy  dowódcy  zdolnego  pokonać  problem  oraz  przyjąć
w  przypadku  odpowiedzialności  zbiorowej,  odium  skutków  na  siebie.  Odważni
i niepokorni przedstawiciele Związku Polskich Spadochroniarzy oraz żołnierze wojsk
lotniczych, znaleźli czas aby przybliżyć specyfikę służby w armii, młodym ludziom
zainteresowanym ale  niezdecydowanym jeszcze na oddanie czasu ojczyźnie,  choć
bacznie  przyglądającym  się  kolegom  w  bordowych  beretach.  Wielu  spośród
interesujących się służbą wojskową, wyróżnia aktywność w szeregach PTTK i innych
organizacjach społecznych. To właśnie realne działanie i gotowość do poświęceń dla
innych,  świadczą  o  wartości  człowieka,  również  występującego  w  uniformie
żołnierskim, i  to bez względu na rodzaj  wojsk,  jak i  wybranej specjalności.  Klub
płetwonurków Oddziału PTTK „Perkoz-Pro” od lat szkoli  pasjonatów nurkowania
i  potencjalnych  kandydatów  do  armii,  podobnie  jak  (ZPS)  Związek  Polskich
Spadochroniarzy. Jest i pośród nas liczne grono ciekawych postaci, z których można
brać przykład,  jednak dziś  zachęcamy do poznania sylwetki  pierwszego dowódcy
jednostki wojskowej, znajdującej się od lat na trasie turystycznej uczestników RISLT
„LOTTUR”. Zapraszamy do spełnienia marzeń i  odkrywania podwodnego świata,
oglądanego  również  spoza  chmur.  Do  zobaczenia  na  turystycznym  podniebnym
szlaku, pamiętając o aeroklubach w Inowrocławiu i w Bydgoszczy.

Marek Kowalczyk i współorganizatorzy



https://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Dziewiszek-Andrychowska

https://www.youtube.com/watch?v=a4s9BhKkvt0

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRi81ZMZxfo&feature=youtu.be
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przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy
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