WTELNO – WYCZÓŁKOWO-BYSZEWO-KORONOWO-GOŚCIERADZ-ŁUGOWO-JANOWO-BYDGOSZCZ

lotność chwili, niepowtarzalne momenty, nastrojowość pejzażu, wibrujące światło słonecznego dnia, przyjemność oglądania krajobrazu to
wszystko łączy tematycznie turystę oraz impresjonizm schyłku dziewiętnastego i początku dwudziestego wieku. Kto choć raz przepłynie rzeką
Brdą jest wstanie zrozumieć oddanie przekazu artystów tamtej epoki w relacji zmysłowych doznań subiektywnych w kontakcie z naturą. Taką
przyjemność doświadczają od trzech lat uczestnicy spływów kajakowych Śladami Leona Wyczółkowskiego (polskiego malarza, grafika
i rysownika czołowego przedstawiciela okresu Młodej Polski), gdzie wyjątkowa sceneria doliny Brdy w okolicach Gościeradza, Janowa i Tryszczyna
dostarcza mnóstwo przyjemność oglądania krajobrazu łączącego tematycznie turystę i artystę w malarstwie, rzeźbie i literaturze.

U

III spływ Kajakowy Śladami Leona Wyczółkowskiego rozpoczęliśmy tradycyjnie sobotnim przedpołudniem od hołdu pamięci i refleksyjnej zadumy nad grobem
artysty we Wtelnie. „Wyczółkowo”, dworek Wyczółkowskich (obecnie majętność państwa Górskich) był następnym punktem wycieczki. Serdeczna gościnność
nestorki rodu pani Górskiej oraz magiczny klimat dworu rozgrzewają umysły i serca nasze w dniu pełnym wrażeń a tu przed nami jeszcze tyle do zwiedzenia
i przeżycia. Do pocysterskiego Kościóła p.w. Przenajświętszej Trójcy w Byszewie, który mieści w swych murach Sanktuarium Matki Bożej - Najświętszej Maryi
Panny Królowej Krajny, docieramy w trzydzieści minut aby wpleść do programu dnia szlak cysterski. Łaskami słynący obraz Matki Bożej Byszewskiej koronowany
w 1966r. jest jednym z najstarszych w Polsce. Klimat całej świątyni karmił duszę turystyczną a każdy z nas mógł złożyć przed cudownym obrazem Byszewskiej Pani
prośby i dziękczynienia. Czas naglił, podążamy Szlakiem Cysterskiego Gaju dalej do pobliskiego Koronowa. W koronowskiej kolegiacie, a od 5 marca 2011r. Bazylice
Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ksiądz prałat Henryk Pilacki, podejmuje nas gościnnie, turystycznym i bożym słowem, raczy informacją
historyczną. Bogata, gotycka świątynia z barokowymi elementami dostarcza dodatkowych wrażeń i wraz z sanktuarium byszewskim zaliczamy je do czołowych
pereł architektonicznych zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Po Koronowie oprowadziła nas pani Alina Maria Józefa Osuch, lokalna patriotka,
koronowianka oddana swojemu miastu, potem krótka wizyta w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie u pana Grzegorza Myka. A popołudniu spływ
impresjonistyczny z Samociążka do Janowa, gdzie przy ognisku wśród ciekawych opowieści podziwialiśmy zachód słońca. Otwarta przestrzeń spokojnej tafli wody
niczym w lustrze obijała otaczający drzewostan tworząc obrazy natury w zależności od kąta padania światła oraz jego natężenia- sytuacja miała się podobnie dnia
następnego rano. A rano w niedzielę po śniadaniu wsiedliśmy do kajaków i spłynęliśmy przy znakomitej słonecznej pogodzie do Bydgoszczy, do Muzeum
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, naszego partnera spływu. Leniwie ociągając się, kajakami dryfowaliśmy kradnąc jak najwięcej uciekającemu czasowi
ulotnych wrażeń. W południe paleta kolorów krajobrazu była inna niż wieczorem i rano. Kolorystyka wspaniale zmieniała się od natężenia docierających promieni
słonecznych, mieniąc zieleń nadrzecznych zboczy, łąk i lasów. W Bydgoszczy dotarliśmy na Wyspę Młyńska aby delektować się wystawą Leona Wyczółkowskiego
w nazwanym przez bydgoszczan Domu Wyczółkowskiego. Na koniec wyśmienity obiad w restauracji Zatoka, wspaniale zaadaptowanym obiekcie po Bydgoskim
Towarzystwie Wioślarskim, w ocenie turystów najlepszy produkt turystyczny i baza wodniacką w Bydgoszczy. W spływie uczestniczyło 29 osób z Bielska Białej,
Chełmna, Koronowa, Wierzchucina, Torunia, Kotomierza, Białych Błot. Serdeczne podziękowanie za pomoc i współpracę składamy: dyrektorowi Muzeum
Okręgowego w Bydgoszczy panu Michałowi Woźniakowi, księdzu prałatowi Henrykowi Pilackiemu, księdzu kustoszowi Januszowi Góralowi, Muzeum Fotografii
w Bydgoszczy, pani Alinie Osuch, panu Grzegorzowi Myk z Koronowa, urzędom: WPST Urzędu Miasta Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiej Organizacji
Turystycznej, pani Annie Szuda, państwu Górskim oraz gazetom Wyborczej i Pomorskiej oraz radiu PIK. W kronice wykorzystano: foto. Wiesław Janowski oraz
materiały arch. http://pl.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir, http://www.google.pl/search?q=obrazy+leona+wycz.. Spływ przygotował i poprowadził instruktor
Krzysztof Pawlicki z Sekcji Turystyki Kajakowej LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy.
KJP

Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie - unosząc w przeszłość spływowe wrażenia,
to jednak patrząc oczami artysty, podczas spływów kajakowych Śladami Leona Wyczółkowskiego,
dziedziczymy nadziei wzrok, niekończącej się przygody.

