TURYSTYKA LOTNIKA
Klubu „IKAR”

Miłośnicy aktywnego wypoczynku, turyści Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie IWsp SZ,
czas wyjątkowo sprzyjającej kanikuły w stulecie odzyskania niepodległości wykorzystują na
regeneracyjny odpoczynek z historią Polski w tle, w ramach przyjętego do realizacji planu oraz
podejmowanych decyzji w odpowiedzi na intrygujące propozycje. Klub „IKAR” preferuje
poznawanie ciekawych miejsc z lotu ptaka z możliwością przyziemnej konfrontacji doznanych
wrażeń spoza chmur. Loty widokowe nad urokliwymi miejscami zaszytymi w leśnej głuszy
otoczonej jeziorami dedykujemy również gościom zagranicznym, którzy coraz liczniej przybywają
do kraju otwartego na turystykę lotniczą. Powstające lądowiska i odradzające się lotniska
regionalne, dostosowując infrastrukturę do potrzeb wszystkich zainteresowanych, sprzyjają
turystom każdej z lotniczych specjalności. Miesiące lipiec, jak i sierpień br. zachęcającą aurą
gromadziły na lotniskach i turystycznych szlakach miłośników aktywnego wypoczynku. Zgodnie
z planem w dniu 24 sierpnia wyruszyła do Dziwnowa liczna grupa osób, by w ramach spotkania
integracyjno-edukacyjnego pn. „KRET” uczestniczyć w Festynie Komandosa. Przedsięwzięcie
cieszące się od wielu lat dużym zainteresowaniem realizuje z KTL „IKAR” Klub Sportów
Wodnych „Brdyujście”. Podobnie przy udziale pasjonatów lotnictwa, Klub Krajoznawczy
„Wędrowiec” odbył w lipcu podróż do świata pszczół i grodziska Kownaty.

Na zaproszenie braci Arkadiusza i Jarosława Rogowskich (KTL „IKAR”) odpowiedzieli
licznie członkowie Klubu „Wędrowiec” przybywając do Kownat i Mrówek z prezes kol. Genowefą
Hoffmann. W gąszczu przydomowego sadu gości zapoznano z pracą pszczelarza Arkadiusza
i dokonano zaopatrzenia w miód prosto z pasieki. Po krótkim relaksie i zwiedzeniu grodziska
z przełomu XIII/XIV w. stanowiącego pozostałości rycerskiej siedziby obronno-mieszkalnej udano
się do urokliwych Mrówek, gdzie pośród leśnej głuszy w udostępnionym gospodarstwie
agroturystycznym kol. Jarosława przy strzelającym iskrami radości ognisku, wysłuchano opowieści
związanych z miejscem pobytu i regionem, https://zabytek.pl/pl/obiekty/grodzisko-3392 warto tu być.

Pobyt przyjaciół na łonie przyrody nie przeszkodził kibicom innych dyscyplin sportowych
w obejrzeniu relacji telewizyjnej z ważnych imprez swoich idoli, co odzwierciedla zainteresowanie
udziałem w sesji fotograficznej koleżanek i kolegów. Kol. Rogowski szczęśliwie zadbał o każdy
szczegół, ku zadowoleniu uczestników godząc piękno otoczenia z potrzebami ducha i ciała.

Ognisko w Mrówkach, kręgu przyjaciół turystów z Oddziału Wojskowego PTTK przy
Klubie IWsp SZ obrazuje rozproszenie zainteresowań wynikających z otaczającego środowiska
przyrodniczego, gęstwiny lasu obfitującego w ciekawe, bogate runo leśne i pobliskiego jeziora
kuszącego wieloma gatunkami ryb oraz czystą wodą skłaniającą do orzeźwiającej kąpieli
i zanurkowania w tajemniczej toni http://supermrowki.pl/. Prezes Klubu Wędrowiec-słowa uznania.

Podczas relaksu turystów w gąszczu przydomowego sadu, podziękowano za udzieloną gościnę
i wyrażono chęć ponownych odwiedzin, co zostało przyjęte z aprobatą, sygnalizując więcej atrakcji.
Do zobaczenia. Może w ramach zakończenia sezonu turystycznego Oddziału PTTK?
Marek Kowalczyk

Post scriptum
Dla porządku spieszę poinformować, że kolejny już wyjazd do Dziwnowa zadowolił
24 osoby podróżujące autokarem udostępnionym przez IWsp SZ. Natomiast kilkanaście osób
spośród 40. zgłoszonych, pozostało do ochrony XXII Pałuckich Targów Rolnych w Żninie.
Członkowie Klubu „IKAR” zmuszeni zrezygnować z wyjazdu, już dziś zapewniają o swojej
obecności na X Festynie Komandosa w 2019 roku. Tegoroczni uczestnicy spotkania integracyjnoedukacyjnego „KRET” (Kultura-Rekreacja-Edukacja-Turystyka) chwalą pobyt nad morzem
z mnóstwem atrakcji przygotowanych przez organizatorów Festynu Komandosa na stulecie
odzyskania niepodległości przez Polskę. Powrót do garnizonu Bydgoszcz w dniu 26 sierpnia
upłynęła na rozpamiętywaniu przeżytych wrażeń. Kierownik podróży Wiesław Jarosz dziękuje
uczestnikom za wytrwałość, a kierownik działu środowiskowego Klubu IWsp SZ p. Beacie
Popowskiej za współpracę i zaangażowanie w realizacji przedsięwzięcia Oddziału Wojskowego
PTTK, cieszącego się niezmiennie dużą popularnością.
M.
https://www.facebook.com/pg/FestynKomandosaDziwnow/videos/?ref=page_internal
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