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 Sprawozdanie. 

              Komitet Organizacyjny powołany przez członków  Stowarzyszenia zorganizował już po raz  

dwudziesty  „ XX- Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy pod nazwą MORS -2014” na rzece 

Bóbr, na rzece Czernej i rzece Kwisa w dniach 14-16.03.2014r. Spływ ten otwiera sezon 

turystyki  kajakowej na Ziemi Lubuskiej.                                                                                               

W spływie uczestniczyło 84 kajakarzy z całej Polski min. z Wrocławia , Szczecina , Warszawy , 

Tych , Zielonej Góry , Nowej Soli , Torunia , Wągrowca , Żar , Lublina , Legnicy , Głogowa, 

Gubina , Cybinki  i Żagania. Najmłodszy  uczestnik miał 17 lat , najstarszy 76 lat.  Bazą 

pobytową był hotel „Willa Park „ w Żaganiu przy ul. Piłsudskiego 19. W trakcie pływania , 

przepłynięto 63 km. zaliczane do zdobywania Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK i PZKaj.  

W dniu 14.03.2014r. przy pięknej słonecznej „  wiosennej” pogodzie i pożegnaniu nas przez 

mieszkańców Żagania jak i Telewizję Polską – Gorzów Wielkopolski , płynęliśmy z Żagania do 

Nowogrodu Bobrzańskiego ,  gdzie przywitały nas Władze Samorządowe Miasta i Gminy  

Nowogród Bobrzański , częstując nas grochówką i  kiełbaskami z ogniska.                                                      

W dniu 15.03.2014r. już przy deszczowej i wietrznej pogodzie, płynęliśmy rzeką Czerną z 

miejscowości Czerna do Żagania na Stanicę Wodną ,( gdzie  gospodarze ,to my )  

zorganizowaliśmy im gorący poczęstunek , następnie  wróciliśmy do  bazy pobytowej na 

obiadokolację. Po zjedzeniu posiłku udaliśmy się  na nocne zwiedzanie Żagańskiego Pałacu 

Kultury.                                                                                                                                                        

W dniu 16.03.2014r. przy bardzo wietrznej i momentami deszczowej pogodzie udaliśmy się 

do miejscowości Łozy na rzekę Kwisę , stamtąd spłynęliśmy do Żagania , zatrzymując się w 

Trzebowie , gdzie udało się organizatorom rozpalić ognisko i przygotować gorący posiłek oraz 

kiełbaski .Tu nastąpiło  podsumowanie i zakończenie spływu. Jednak to nie był koniec spływu, 

uczestnicy spływu przy silnym a czasami bardzo silnych porywach wiatru musieli pokonać 



jeszcze kilkanaście kilometrów do Żagania. Tu nastąpiło rozwiązanie spływu, uczestnicy 

rozjechali się do miejsc zamieszkania.    

 

              Przez lata organizując spływ pn. Mors , przeżywaliśmy i przeżywamy my organizatorzy chwile 

niespodzianek , grozy , humoru przy ogniskach i wieczorkach komandorskich oraz  wspaniałe 

podziękowania za stworzoną atmosferę , która cementuje  grono nas organizatorów.      

              „  Przemierzanie kajakiem rzek  naszego  Województwa Lubuskiego , podziwiając z kajaku jej 

twórczość i korzystając z jej bogactwa nie zna się doskonalszej formy bezpośredniego 

obcowania z przyrodą i poznawania jej piękna , trzeba to zobaczyć i przeżyć samemu „ . 

                                                                                            Za organizatorów 

                                                                                                 Prezes Klubu 

                                                                                                Ryszard Dyrkacz 

                                        

                  

                                     

                                                                                                                                                           


