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Spływy kajakowe poświęcone honorowemu krwiodawstwu mają już swoje miejsce w kalendarzu turystycznym województwa kujawskopomorskiego. Sekcja Turystyki Kajakowej LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy ujęła w swoich programach i ten ważny element życia społecznego
mieszkańców naszego województwa, kierując swoją propozycję przede wszystkim donatorom życiodajnego płynu jakim jest krew. Program poświecony
jest propagowaniu zanikającej popularności masowego oddawania krwi jednocząc środowisko turystyczno-sportowe dwuetapowo. Najpierw promując
akcje okolicznościowego oddawania krwi, a potem z programem turystycznym udajemy się w tereny swoich wypraw turystyczno-krajoznawczych aby
podziękować donatorom, jak również propagować ten szczytny cel. W trzeciej edycji postanowiliśmy propagować honorowe krwiodawstwo
w Bydgoszczy, powiecie żnińskim i nakielskim. Celem naszych wypraw kajakowych były: rzeka Wełna w dniu 30 lipca i rzeka Noteć w dniu 31 lipca. Na
rzece Wełnie przepłynęliśmy 17 km odcinek z Rogoźna do Jaracza. Na zakończenie spływu zwiedziliśmy muzeum Młynarstwa i Urządzeń Wodnych w
Jaraczu. Spływ na Wełnie odbył się na zaproszenie Sekcji Turystyki Kajakowej z MLKS Orzeł w Kcynii. W niedzielę 31 lipca naszą przygodę kajakową
rozpoczęliśmy o godz. 900 od błogosławieństwa na terenie parafii wojskowej, które udzielił kajakarzom i poświęcił kajaki ks. por. Ireneusz Biruś
z kościoła garnizonowego w Bydgoszczy w imieniu naszego patrona, Krajowego Duszpasterza Honorowych Dawców Krwi księdza kanonika płk Zenon
Surmy jak i całej Parafii Wojskowej w Bydgoszczy. Następnie udaliśmy się do Lubostronia aby zwiedzać jedną z licznych pereł zabytków regionu
kujawsko-pomorskiego, zespół pałacowo-parkowy Skórzewskich. Następnie spływ rzeką Notecią, która zasługuje na promocję turystyki kajakowej
i wskrzeszenia jej dawnego blasku turystycznego jako ciekawy odcinek Szlaku Piastowskiego. Po ośmiokilometrowym spacerze wśród sitowia królowej
Pałuk udaliśmy się na raut do sali bankietowej w gościnnej restauracji pani Ewy Nowak w Łabiszynie. Po obiedzie spacer w zabytkowe miejsca: Zespół
klasztorny Reformatów z XVIII wieku, grobowce na przykościelnym cmentarzu oraz krypta rodziny Skórzewskich, Dworek z XVIII wieku, Dwór z XIX
wieku, Młyn z 1796 roku, Spichlerz zbożowy z XVIII wieku, zabytkowy dąb Jagiełły. W obydwu dniach uczestniczyło łącznie 45 uczestników, a złowrogie
prognozy pogody nie sprawdziły się. Na wodzie to wyglądało korzystniej niż komunikaty meteo. Niezapomniane chwile, wspaniały wypoczynek
w ciekawych krajobrazowo miejscach uzupełnione historycznymi ciekawostkami miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego jak i innych krain
geograficznych polski, oto nasza recepta na gloryfikację wspaniałych donatorów ale również odpoczynek i rekreacja dla wszystkich chętnych do
naśladownictwa w kolejnych pokoleniach. Pomysłodawcy programu przesłoniła pewna refleksja, jak uzupełnić mit symbolicznej tabliczki czekolady
w gloryfikacji donatorów życia. Spływ kajakowy jest dobrą propozycją tym bardziej, że zawsze można liczyć na wsparcie władz samorządowych,
organizacji pozarządowych, kościelnych czy społecznych. Z tego miejsca serdecznie podziękowanie składamy władzom RTW Bydgostia za możliwość
realizacji kolejnego pomysłu społecznego oraz za zaangażowanie: Wydziałom Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego i Urzędu Miasta Bydgoszcz, księdzu płk Zenonowi Surmie i całej Parafii Wojskowej w Bydgoszczy, żnińskiemu starostwu powiatowemu,
Urzędowi Miasta i Gminy Łabiszyn, Radiu PiK, Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Okręgowemu PCK w Bydgoszczy, państwu Ewie Nowak, Wacławowi
Zielińskiemu, Ewie Leżoń, wszystkim społecznikom Sekcji Turystyki Kajakowej LOTTO-Bydgosti-WSG-Bank Pocztowy i MLKS Orzeł Kcynia.
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