V JUBILEUSZOWY SPŁYW KAJAKOWY
ODRODZONYM KANAŁEM BYDGOSKIM
LOTTO-BYDGOSTIA-WSG-BANK POCZTOWY
Bydgoszcz – Lisi Ogon – Nakło n/ Notecią, 26 km, 31 IV – 3 V 2010 roku.
Kanał Bydgoski wspólna sprawa, pod taką nazwą odbył się piąty jubileuszowy spływ kajakowy Odrodzonym Kanałem Bydgoskim, a to za
sprawą włączenia się do organizacji kolejnego partnera. Powiat nakielski zadebiutował w tegorocznym spływie w bardzo spontaniczny i troskliwy sposób. Ale od
początku - spływ rozpoczęliśmy w dniu 30 kwietnia na Starym Kanale, pierwszym etapem do Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Etap zakończyliśmy
w uczelni położonej na malowniczym półwyspie w centrum miasta wśród zielonych dywanów roślinność. Uczelnię tak wspaniale się eksponującą przedstawił
w swojej prelekcji prodziekan Wydziału Geografii pan Jerzy Matuszak. Spływowicze, w tym liczna młodzież zachwyceni byli okazałością campusu WSG,
szczególnie nowo wybudowaną halą sportową i Muzeum Fotografii. Dzień drugi z Janowa do Bydgoszczy zakończyliśmy w obiektach Poczty Polskiej przy
ul. Jagiellońskiej. Hitem dnia była wycieczka po spływie. Bydgoska poczta otwarła podwoje dawnych murów koszar pruskich z końca XXVIII w. Perłę architektury
oświeceniowej pokazała nam pani Dorota Niklewicz. Obiad zjedliśmy w dawnym budynku Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, kolebce polskiego
i bydgoskiego wioślarstwa, gdzie rozdano medale i nagrody za regaty. Następnie zwiedzanie kolejnego zabytku, kościoła pobernardyńskiego obecnie Parafia
Wojskowa Garnizonu Bydgoszcz. Zawody bowlingowe rozegrane w hali Łuczniczka i dyskoteka zakończyły dzień pełny rekreacyjnych wrażeń. Następnego dnia
wyruszyliśmy rzeką Brdą i kanałami Bydgoskim i Górnonoteckim do gminy Białe Błota. Wspaniała organizacja festynu wiejskiego w Lisim Ogonie uświadamia
o rozwoju turystyki kajakowej i zapotrzebowaniu na tą dziedzinę w regionie. Po trzech dniach wspaniałej pogody 3-go maja nastąpiło jej załamanie i do Nakła
wyruszyliśmy w deszczu i przeraźliwym chłodzie. Z każdym przepłyniętym kilometrem wyglądaliśmy Nakła jak zbawienia. Po dotarciu do Szkoły Żeglugi
Śródlądowej wybawieniem okazało się gorące przyjecie kajakarzy przez władze starostwa. Dobry to staropolski zwyczaj przyjmować gości w przez starostę.
Ciepły smaczny posiłek sprawił zadowolenie i uśmiech na zmęczonych twarzach zziębniętego turysty. W krótkim podsumowaniu można optymistycznie spojrzeć
na rozwój inicjatywy kajakarzy, promowania Kanału Bydgoskiego wspólnymi siłami wioseł powiatów bydgoskiego i nakielskiego. W Spływie udział wzięło
dziewięćdziesięciu sześciu uczestników z Polski, Dani, Włoch, Hiszpanii, z Bydgoszczy, Torunia, Chełmna, Kcyni i Białych Błot.
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