
 

Sprawozdanie z XIX Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego  

„Mors 2013” 

 W dn. 15 - 17 marca br. kajakarze Klubu PTTK „ Szron” w Żaganiu już po raz XIX byli 

organizatorem Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego „Mors” – trasą: Kwisa - 

Czerna - Bóbr.  

Punktualnie o 9:30 przed Hotelem Willa Park, gdzie zamieszkiwali wodniacy, 

komandor spływu Sławomir Kaczanowski dokonał oficjalnego otwarcia imprezy, informując 

uczestników o programie spływu, jego celach i bezpieczeństwie kajakowania. W otwarciu  

spływu uczestniczyła również pani komisarz Małgorzata Kuźniar życząc wszystkim miłych 

wrażeń i słońca na szlaku.  

Żagańscy Szroniacy gościli kajakarzy z  wielu miast Polski, m.in. Wrocławia, Zielonej 

Góry, Gubina, Torunia, Głogowa i in. Nie straszne okazały się minusowe temperatury i 

zapowiadane opady śniegu. Śnieg i ostro zacinający wiatr nie popsuły cudownej atmosfery. 

Grupa zapaleńców liczyła ponad 70 osób. Codziennie kajakarze spływali inną rzeką.  

Pierwszego dnia pokonywali odcinek Kwisy pomiędzy Łazami a Żaganiem. Kwisa to 

piękna rzeka, często okalana wysokimi skarpami brzegów. Wzdłuż jej koryta rosą szpalery 

drzew podgryzane w charakterystyczny sposób przez bobry. Widoki niesamowite!  

Drugiego dnia kajakarze zmagali się z Czerną, trudną rzeką, z  licznymi przeszkodami 

w postaci przewróconych drzew, mnogością meandrów i szybkim nurtem. Aby przepłynąć 

Czerną wymagana jest już  pewna  umiejętność kajakowania i wprawa w pokonywaniu 

przeszkód. Mniej doświadczeni kajakarze płynęli dziesięciokilometrowy  odcinek z Żagańca do 

Żagania, pozostali, dłuższy, i bardziej wymagający umiejętności technicznych. Oczywiście, nie 

obyło się bez wywrotek. Samochód ratowniczy kilkakrotnie wyruszał  w  trasę, aby zabrać  

amatorów zimowych kąpieli.  Emocje i adrenalina   dawały  jednak zapomnieć, że to zima  i 

słupek termometru znajduje się  daleko poniżej 0⁰ C. 

Trzeciego dnia wodniacy spływali Bobrem z Gryżyc do Nowogrodu Bobrzańskiego. 

Pływanie po Bobrze, szerokiej i spokojnej rzece, to już tylko  relaks i odpoczynek. 

Spływ zakończył się ciepłą grochówką i ogniskiem zorganizowanym przez Burmistrza 

Nowogrodu Bobrzańskiego i Dyrektora  MGOKSIR. Po wypełnionym różnymi atrakcjami 

spływie „Mors 2013” wszyscy uczestnicy, pełni wrażeń, bezpiecznie rozjechali się do domów. 


