Spływ kajakowy to wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu, a szczególnie
wtedy, gdy jest to okres laby wakacyjnej.
W dniach 13-14 lipca 2013 roku grupa kajakarzy Klubu PTTK Czerna-Szron z Żagania
spłynęła Obrzycą, pokonując ponad dwudziestokilometrową trasę z Konotopu do
Kargowej. Mimo złych prognoz synoptycznych, pogoda dopisała. Było ciepło , a co
najważniejsze podczas takich wypraw, wszystkim dopisywały humory, przez co zapanował
ciepły, rodzinny klimat.

Nad całością imprezy czuwał Prezes Klubu Ryszard Dyrkacz. Jego

rola była szczególnie ważna, gdyż w ramach Współzawodnictwa i szkolenia dzieci i
młodzieży w spływie brała udział czwórka nastolatków, którzy po raz pierwszy mogli
sprawdzić swoje umiejętności kajakarskie na rzece, a nie jak dotychczas na basenie
miejskim „Arena”, czy stawiku, przy którym znajduje się stanica Klubu. Młodzi pasjonaci
kajakarstwa to bracia Maciek i Piotr Żurkowie oraz Wojtek Bałut i bardziej doświadczony
Mikołaj…..???? .

Maciej,

Piotr i Mikołaj

płynęli „jedynkami”, a najmłodszy z nich

„dwójką”, wraz ze swoim ojcem

pełniącym

rzeka/kanał, która na niektórych

odcinkach ma wyciętą

przysłowiową

rolę opiekuna.

kajakarską „drogą szybkiego ruchu” .

Obrzyca to spokojne
trzcinę, przez co jest

Jedynymi

przeszkodami były

rozciągnięta siatka pod jednym z mostków i jaz w okolicach(?), co spowodowało, że
mniej wprawieni musieli przeciągać kajaki lądem.

Najmłodszy z uczestników spływu,

Piotr, przesiadł się do „jedynki”, aby spróbować własnych sił i umiejętności nabytych na
zajęciach klubowych . W końcu zrezygnował z samotnego wiosłowania, twierdząc, że
„dwójką” płynie się nieco lżej. Na nocleg została wybrana łączka w pobliżu zabudowań
wsi Tatarka.

Właściciel pobliskiego puby udostępnił sanitariat, aby

spłukać z siebie trud minionego dnia.

można było

Mimo dużych umiejętności i sprawności młodych

kajakarzy miały miejsce dwie przymusowe kąpiele! Zarówno Maciek jak i Wojtek, podczas
wychodzenia z kajaków, wpadli do wody, i co najdziwniejsze, zaliczyli kąpiel w tym samym
miejscu. Co silniejsi kajakarze pomogli wyciągnąć z wody przewrócone kajaki, aby oczyścić
i dokładnie wylać wodę. Młodzież bawiła się wymienicie, co widać było po panujących
nastrojach.

