Pªywamy bezpiecznie!
Koªek na ±rodku rzeki
Jacek Starzy«ski
15 pa¹dziernika 2001 roku
Gwda byªa tego dnia nieco wezbrana, ale nie przewidywali±my »adnych
trudno±ci. Wszystko szªo dobrze, a» do pewnego zakr¦tu, na którym ze ±rodka
rzeki w samej linii nurtu wystawaª z wody do±¢ gruby koªek. Nie wiem, jak
to si¦ staªo, ale kajak zawisª na tym koªku samym ±rodkiem, tu» za plecami
mojego syna. Przechylili±my si¦ i do kokpitów zacz¦ªa chlapa¢ woda. Rzeka
byªa w tym miejscu nie gª¦bsza, ni» do pasa, a syn byª ubrany w kamizelk¦ 
kazaªem mu wysi¡±¢. Niestety, w momencie gdy wysiadaª, przechyª pogª¦biª
si¦ jeszcze troszk¦ i woda przelaªa kraw¦d¹ przedniego kokpitu. Momentalnie
kajak zacz¡ª ton¡¢, a po chwili napór wody zªo»yª go jak scyzoryk i owin¡ª
dookoªa koªka. Moje nogi zostaªy uwi¦zione wewn¡trz  nad wod¦ wystawaªa
tylko gªowa. Zdenerwowany syn zacz¡ª pªaka¢, a ja zacz¡ªem wzywa¢ pomocy.
Caªe szcz¦±cie, »e znajomi byli w pobli»u  po kilku minutach udaªo im si¦
podnie±¢ dziób kajaka i odwin¡¢ go z koªka...
Powy»szy opis, to fragment wspomnie« mojego nauczyciela, który dawno,
dawno temu uczyª mnie kajakarstwa. Byª, jak to si¦ cz¦sto mówi, do±wiadczonym kajakarzem. Przez dwadzie±cia lat pªywaª po Mazurach, Czarnej Ha«czy,
bywaª na MSKnD, Mi¦dzynarodowym Spªywie Dunajem i na Cisie. Przytoczona przez niego historia miaªa nam, wtedy licealistom, pokaza¢ jak niebezpieczna jest woda. Poza tym nauczyciel (nawiasem mówi¡c zyk) chciaª
zademostrowa¢ nam, jak¡ siª¦ ma rzeka. Razem liczyli±my, »e z zasady zachowania p¦du mo»na oszacowa¢ siª¦ F dziaªaj¡ca na powierzchni¦ S kajaka
ze wzoru F = S · % · V 2 , gdzie V to pr¦dko±¢ wody, a % jej ci¦»ar wªa±ciwy.
Szacowali±my, »e je»eli pr¦dko±¢ nurtu wynosi 1,5 m/s (czyli 5.4 km/h), to
siªa ªami¡ca 5-metrowy, przechylony kokpitem do nurtu kajak osi¡ga okoªo
1500 niutonów (F ≈ 0.7 [m2 ] · 1000 [kg/m3 ] · 1.52 [(m/s)2 ]) z ka»dej strony
kajaka, a siªy te dziaªaj¡ na ramieniu okoªo 1 metra ka»da, tak, jak to pokazuje Rys. 1. Je»eli pr¦dko±¢ nurtu w wezbranej rzece byªa wi¦ksza, np. 2
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Rysunek 1: Schemat dziaªania siª ªami¡cych kajak przyci±ni¦ty bokiem do
przeszkody

m/s (czyli 7.2 km/h), to siªa mogªa wynosi¢ okoªo 2800 niutonów, a wi¦c nic
dziwnego, »e kajak si¦ zªamaª.
Siªy rzeki do±wiadczyªem potem wielokrotnie. Widziaªem kajaki poliestrowe owini¦te jak szmaty dookoªa gªazów na Kamiennej, a w 1994 roku
obserwowaªem, jak woda wezbranej Drzewiczki zªamaªa mojego polietylenowego Canyona o przeszkod¦ na torze slalomowym w Drzewicy. Ewentualno±¢
zaklinowania si¦ w takim kajaku i utoni¦cia pozostaje ci¡gle najgorszym koszmarem, który mnie m¦czy. Tyle, »e dzisiaj ju» wiem, jak mo»na takiej sytuacji
unikn¡¢.
Zaklinowania kajaka na przeszkodzie zdarzaj¡ si¦ stosunkowo cz¦sto w kajakarstwie górskim. Zwykle takie sytuacje ko«cz¡ si¦ szcz¦±liwie, co wynika po
pierwsze ze stosunkowo niewielkiej dªugo±ci i du»ej sztywno±ci nowoczesnych
kajaków górskich, a po drugie z nastawienia kajakarzy. Ka»dy pªywaj¡cy w
górach zawsze liczy si¦ z tak¡ ewentualno±ci¡ i nawet w wypadku napªyni¦cia
na przeszkod¦ potra najcz¦±ciej zminimalizowa¢ zagro»enie przez odpowiednie post¦powanie. Ale nie o górach chciaªem si¦ tutaj rozpisa¢...
Zaklinowanie kajaka jest realn¡ mo»liwo±ci¡ tak»e na spªywie nizinnym
i przyci±ni¦cie bokiem do przeszkody lub zaklinowanie mi¦dzy dwoma przeszkodami zdarza si¦ tam do±¢ cz¦sto. Jednak niewielka zwykle pr¦dko±¢ nurtu
decyduje o tym, »e siªy dziaªaj¡ce na kajak s¡ znacznie sªabsze, a wi¦c po
pierwsze mniejsza jest szansa uszkodzenia sprz¦tu, a po drugie ªatwiej jest
kajak z zaklinowania uwolni¢.
Z drugiej jednak strony dwuosobowe, dªugie i maªo zwrotne (w porównaniu do górskich jedynek) kajaki u»ywane na nizinach znacznie ªatwiej
wprowadzi¢ na przeszkod¦, a siªy dziaªaj¡ce ma cztero, czy pi¦ciometrowy
kajak s¡ na pewno znacznie wi¦ksze. Ponadto zaªoga takiego kajaka posiada
przeci¦tnie mniejsze umiej¦tno±ci manewrowania kajakiem i zwykle spodziewa si¦ zaklinowania dopiero wtedy, gdy jest ju» praktycznie przes¡dzone, »e
kajak na przeszkodzie zawi±nie. Co wtedy robi¢ ?
Odpowied¹ na to pytanie jest do±¢ przewrotna  otó» najlepiej zapobiec
takiemu zdarzeniu przez sprawne i odpowiednio wczesne manewrowanie kajakiem. Unikanie zaklinowa« wymaga wi¦c umiej¦tno±ci przewidywania, jak
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Rysunek 2: Omini¦cie gªazu

woda, któr¡ widzimy przed sob¡ b¦dzie oddziaªywa¢ na kajak i opanowania odpowiedniej techniki manewrowania kajakiem. Poª¡czenie tych dwóch
elementów umo»liwi nam dostatecznie wczesne rozpoznanie zagro»enia i skuteczne wykonanie manewru, który pozwoli unikn¡¢ zaklinowania.
Aby nieco uporz¡dkowa¢ rozwa»ania omówi¦ w pierwszej kolejno±ci manewry, których opanowanie pozwoli na omini¦cie przeszkody, nast¦pnie rodzaje mo»liwych zaklinowa«, a na ko«cu poª¡cz¦ te dwa elementy staraj¡c
si¦ poda¢ pewne reguªy post¦powania w sytuacji zagro»enia zaklinowaniem.

Omini¦cie przeszkody
Ju» wyobra»am sobie min¦ Czytelnika, który przeczytaª wªa±nie tytuª tego
rozdziaªu: co on si¦ m¡drzy, my±li, »e zakr¦ca¢ nie umiem ?. Otó» obserwacje
wielu kajakarzy skªaniaj¡ mnie do wniosku, »e liczba osób nie rozumiej¡cych
na czym polega skr¦canie kajakiem na wodzie pªyn¡cej, zwªaszcza, je±li ta
woda pªynie szybko, nie jest maªa.
Przyjrzyjmy si¦ kajakarzowi (dla ustalenia uwagi pªynie on jedynk¡, ale
równie dobrze mo»e to by¢ para w dwójce), który stara si¦ omin¡¢ gªaz na
±rodku rzeki (Rys. 2). Po zauwa»eniu gªazu (1) nale»y skr¦ci¢ kajak przez
energiczne i szerokie poci¡gni¦cie z jednej strony i ewentualne przykontrowanie z drugiej. Przede wszystkim nale»y jednak zdecydowa¢, czy b¦dziemy
mijali kamie« z prawej, czy z lewej strony. Wiele zaklinowa« lub uderze« w
przeszkod¦ na swoj¡ przyczyn¦ w niezdecydowaniu kajakarza  zwªaszcza,
je±li w kajaku siedz¡ dwie osoby i obie chc¡ kierowa¢. Zaªó»my jednak, »e
tak, jak na rysunku, zaªoga podj¦ªa odpowiednio wcze±nie decyzj¦ o skr¦caniu w lewo. Je»eli kajak wyposa»ony jest w ster, to trzeba pami¦ta¢, »e na
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Rysunek 3: Szerokie poci¡gni¦cie

rzece, zwªaszcza szybko pªyn¡cej, jest on niezbyt efektywny. Dziaªanie steru jest warunkowane odpowiedni¡ pr¦dko±ci¡ kajaka wzgl¦dem wody  je±li
chcemy zdecydowanie skr¦ci¢, to musimy przyspieszy¢. Je»eli kajak pªynie na
przeszkod¦, to odczuwamy instynktown¡ niech¦¢ do zwi¦kszenia pr¦dko±ci,
a wi¦c intuicyjne (i zªe!) post¦powanie, to skr¦cenie steru i kontrowanie z obu
stron  kajak nie skr¦ca (albo skr¦ca w przeciwn¡ stron¦, ni» chce zaªoga)
i wpªywa na kamie«.
Z opisanych powy»ej wzgl¦dów najlepiej jest je±li wykonamy obrót kajak
przy pomocy wiosªa: przez silne poci¡gni¦cie z prawej (patrz Rys. 2) i ewentualnie kontr¦ z lewej strony. Poci¡gni¦cie powinno by¢ szerokie, takie, jak
pokazane na Rys. 3 i najwa»niejsza jest w nim trzecia faza, w której zagarniana pod kajak woda skr¦ca dziób w lewo. Je»eli kajak jest dwuosobowy, to
osoba siedz¡ca z przodu kontruje z lewej, a sternik poci¡ga wiosªem z prawej
strony kajaka. Szczególnie w dwójce, gdzie sternik siedzi zdecydowanie z tyªu
kajaka, istotne jest wyeksponowanie trzeciej fazy poci¡gni¦cia  to ona daje
najwi¦ksz¡ akcj¦ skr¦caj¡c¡.
Kiedy kajak obróci si¦ ju» pod k¡tem do nurtu (2 na Rys. 2) to nale»y
mu nada¢ pr¦dko±¢ post¦pow¡, potrzebn¡ do przemieszczenia go w poprzek
rzeki. Samo skr¦cenie kajaka nie wystarczy, by omin¡¢ przeszkod¦  je»eli
tylko go skr¦cimy, a nie rozp¦dzimy w drugiej fazie, to stanie si¦ najgorsze 
nurt zniesie nas bokiem na przeszkod¦.
W momencie, gdy ±rodek obrotu kajaka (w jedynce jest to mniej wi¦cej
ciaªo kajakarza, w dwójce o± pionowa kajaka znajduje si¦ gdzie± za plecami
zaªogi, na wysoko±ci kolan sternika) minie przeszkod¦, to nale»y ustawi¢ ªódk¦ ponownie w osi nurtu (3 na Rys. 2). Takie post¦powanie uªatwia unikn¡¢
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uderzenia w przeszkod¦ ruf¡, które nie grozi wprawdzie zaklinowaniem, ale
nie jest przyjemne ani dla zaªogi, ani dla sprz¦tu. Prostowanie kajaka jest
czynno±ci¡ odwrotn¡ do tej, któr¡ wykonywali±my w fazie inicjacji manewru: teraz poci¡gamy z lewej, a kontrujemy z prawej strony. Na dwójce zaªoga
poci¡ga wiosªem, a sternik kontruje wykonuj¡c akcj¦ odwrotn¡ do trzeciej
fazy szerokiego poci¡gni¦cia z Rys. 3. Znów trzeba pami¦ta¢, »e szczególnie
w dwójce istotne jest wªo»enie kontry jak najbli»ej rufy kajaka i jak najbardziej z tyªu: po pierwsze zapewni to efektywn¡ prac¦ wiosªa z minimalnym
zwolnieniem kajaka, a po drugie zmusza sternika do obrócenia caªego torsu w
prawo, dzi¦ki czemu kontra wykonywana jest z wykorzystaniem muskulatury
tuªowia, a nie tylko r¡k.

Promowanie
Omini¦cie przeszkody przez zakr¦canie wi¡»e si¦ ze zwi¦kszeniem pr¦dko±ci
kajaka: je»eli manewr ma by¢ wykonany prawidªowo, to nieuchronne jest
przyspieszenie. W wielu sytuacjach takie przyspieszenie nie jest po»¡dane,
na przykªad gdy droga wolnego spªywu to w¡skie przej±cie mi¦dzy gaª¦ziami
drzewa. W w¡skie miejsce trudno jest tra¢ rozp¦dzonym kajakiem. Wygodniej wtedy wyhamowa¢ i precyzyjnie umie±ci¢ dziób kajaka tam, gdzie
chcemy.
Do takiego pozycjonowania ªodzi sªu»y manewr, który nazywamy promowaniem tyªem. Polega on na tym, »e wiosªuj¡c równomiernie i silnie do
tyªu ustawiamy kajak pod pewnym k¡tem do nurtu. W dalszym ci¡gu caªy
czas wiosªujemy do tyªu równowa»¡c znoszenie kajaka przez nurt, ale sko±ne ustawienie kajaka powoduje powstanie takiej skªadowej pr¦dko±ci, która
przesuwa kajak w poprzek rzeki w stron¦ brzegu, na który pokazuje rufa.
Przyjrzyjmy si¦ manewrowi omini¦cia dwóch drzew, pokazanemu na Rys. 4.
Przed dopªyni¦ciem do pierwszego drzewa skr¦camy kajak ruf¡ w stron¦ prawego brzegu przez poci¡gni¦cie z prawej i kontr¦ z lewej (1). Nast¦pnie równomiernie wiosªujemy do tyªu, a kajak przesuwa si¦ w stron¦ prawego brzegu
(2). Wiosªowanie musi by¢ na tyle silne, aby zrównowa»y¢ siª¦ nurtu. Kiedy
kajak znajduje si¦ na wprost przej±cia prostujemy go przez silniejsz¡ kontr¦
z prawej (3) (mo»emy ewentualnie wspomóc j¡ przez poci¡gni¦cie z lewej).
Nast¦pnie pozwalamy wodzie zdryfowa¢ si¦ do pozycji 4, w której przez poci¡gni¦cie z lewej i kontr¦ z prawej skr¦camy ruf¦ w strone lewego brzegu.
Nast¦pnie znowu równomiernie wiosªujemy do tyªu (5,6) a» do ustawienia
kajaka przed kolejnym przej±ciem (7), gdzie prostujemy ªódk¦ i pªyniemy
dalej.
Alternatyw¡ dla promowania tyªem w takim miejscu jest wykonanie pomi¦dzy drzewami ostrego skr¦tu w lewo. Wtedy jednak kajak pªynie bokiem
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Rysunek 4: Omini¦cie dwóch drzew przez promowanie tyªem

do nurtu, który ªatwo mo»e nas zwie¹¢ na poªo»one ni»ej drzewo, gdzie sytuacja b¦dzie ju» powa»na. Przy wykonywaniu promowania kajak pozostaje
zawsze przodem do przeszkody, a wi¦c mamy wi¦cej czasu na reakcj¦, gdyby
pr¡d zacz¡ª nas do niej dociska¢. Nast¦pn¡ zalet¡ promowania jest to, »e
caªy manewr wykonywany jest na jak najmniejszej pr¦dko±ci: caªa nasza siªa
przeciwdziaªa nurtowi i wypadkowa pr¦dko±¢ jest ró»nic¡ szybko±ci nurtu i
pr¦dko±ci kajaka, pªyn¡cego do tyªu. Je»eli nasza siªa nie jest zbyt maªa (lub
nurt nie jest zbyt silny) to jeste±my w stanie utrzyma¢ kajak nieruchomo
wzgl¦dem biegu rzeki i przemieszcza¢ si¦ tylko w poprzek nurtu.
Promowanie jest trudnym manewrem i trzeba si¦ go nauczy¢. wiczenia
rozpoczynamy od nauki promowania przodem, pokazanej na Rys. 5. Do nauki najlepiej nadaje si¦ cho¢by niewielkie bystrze  miejsce, w którym woda
przyspiesza np. po przew¦»eniu lub rozszerzeniu koryta. Przy brzegach takiego miejsca tworz¡ si¦ cofki: obszary wody stoj¡cej lub pªyn¡cej wolno w
kierunku przeciwnym ni» nurt. W cofce ustawiamy kajak pod pr¡d, skr¦camy
dziób w stron¦ przeciwlegªego brzegu (1) i powoli wypªywamy w obszar nurtu
wiosªuj¡c z obu stron kajaka (2). Nurt b¦dzie si¦ staraª skr¦ci¢ dziób w dóª
rzeki  przeciwdziaªamy temu przez silniejsze (to znaczy eksponuj¡ce trzeci¡
faz¦  por. Rys. 3) poci¡gni¦cia z prawej strony. Wiosªowanie powinno by¢
jednak równomierne tak, aby w czasie caªego przej±cia przez nurt (3-6) kajak
ustawiony byª pod staªym k¡tem do nurtu. Jak pokazano na Rys. 5 pr¦dko±¢
kajaka V mo»na rozªo»y¢ na skªadowe: Vn , która niweluje znoszenie ªodzi
przez nurt i Vp , która przemieszcza kajak w poprzek rzeki. Przy wpªyni¦ciu
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Rysunek 5: Promowanie przodem

w obszar cofki przy przeciwlegªym brzegu woda sama ustawi kajak dokªadnie
pod pr¡d (7).
Promowanie ¢wiczymy najpierw przodem, na coraz szybszym nurcie, a
nast¦pnie tyªem, tak»e zaczynaj¡c od wolno pªyn¡cej wody. Nie jest to ªatwy
manewr i jego poprawne wykonywanie wymaga wielu ¢wicze«, ale wysiªek
po±wi¦cony na to zwraca si¦ na pierwszej trudniejszej rzece.
Promowanie w kajaku dwuosobowym mo»e by¢ wykonywane tylko przez
sternika. Je»eli nurt jest szybki, to niezb¦dna staje si¦ pomoc drugiej osoby,
ale jest ona efektywna tylko wtedy, gdy zaªoga jest zgrana i wzajemnie sobie
nie przeszkadza. Dlatego jeszcze wa»niejsze jest tutaj wielokrotne prze¢wiczenie tego manewru.
Na koniec jeszcze jedna uwaga. Przy promowaniu tyªem kajak ma wzgl¦dem wody pr¦dko±¢ ujemn¡ i dziaªanie steru odwraca si¦. Dlatego ster bardzo
przy promowaniu tyªem przeszkadza i na trudnej rzece najlepiej go podnie±¢
lub zdemontowa¢.

Gdy manewry zawiod¡
Ka»demu mo»e si¦ przydarzy¢ wypadek gdzie wszystkie, nawet dobrze opanowane manewry zawiod¡. B¡d¹ to przez nieuwag¦, b¡d¹ przez niedoszacowanie
siªy rzeki mo»emy si¦ znale¹¢ w takiej sytuacji, kiedy uderzenie w przeszkod¦
jest nieuniknione. Przeanalizujmy po pierwsze zasady post¦powania, które
pozwol¡ nam zminimalizowa¢ nieprzyjemne konsekwencje takiego zdarzenia.
Jak ju» pisaªem wy»ej, podstawow¡ zasad¡ post¦powania jest zdecydowane podejmowanie decyzji. Kiedy widzimy przeszkod¦, nale»y jak najszybciej zdecydowa¢ w jaki sposób b¦dziemy j¡ omija¢ i stara¢ si¦ potem kon7

sekwentnie wykonywa¢ zaplanowany manewr. Cz¦sto ostatnie, zdecydowane
poci¡gni¦cie wiosªem decyduje o tym, »e jednak unikniemy uderzenia lub
uderzymy w przeszkod¦ nie ±rodkiem, a ruf¡ kajaka. Zawsze nale»y unika¢
uderzenia o przeszkod¦ ±rodkiem kajaka. Uderzenie w rejonie kokpitu zwi¦ksza niebezpiecze«stwo zaklinowania kajaka (bo napór wody na dziób i ruf¦
b¦dzie podobny) i zªamania kajaka (bo skorupa kajaka jest w rejonie kokpitu
najsªabsza).
Aby opisa¢ dokªadniej post¦powanie przy zaklinowaniu musimy wspomnie¢ co nieco o ró»nych rodzajach zaklinowa«. Wypadki te mo»emy sklasykowa¢ nast¦puj¡co:

• przyci±ni¦cie bokiem do przeszkody,
• zaklinowanie pomi¦dzy dwoma przeszkodami,
• zaklinowanie na progu, kajak uªo»ony jest wzdªu» nurtu.
Ostatni z wymienionych wypadków wydarza si¦ jedynie w kajakarstwie górskim i nie b¦d¦ go tutaj omawia¢. Zainteresowanych odsyªam do ksi¡»ki
Piotra Darkowskiego i mojej Kajakiem bezpiecznie wydanej przez PZKaj
(mo»na j¡ tak»e znale¹¢ w Internecie: http://kajaki.iem.pw.edu.pl).
Pierwsze dwa rodzaje zaklinowa« zdarzaj¡ si¦, gdy kajak jest znoszony w
niebezpieczne miejsce bokiem, a wi¦c w ka»dej sytuacji lepiej jest zachowa¢
ustawienie kajaka wzdªu» nurtu, lub z niewielkim skosem.
Najcz¦±ciej zdarza si¦ chyba przyci±ni¦cie kajaka bokiem do przeszkody.
Aby do niego doszªo, kajak musi by¢ zniesiony bokiem lub skosem na wystaj¡c¡ z wody przeszkod¦. Je»eli nie uda si¦ nam unikn¡¢ takiej sytuacji,
to podstawow¡ zasad¡ jest przechylenie kajaka na przeszkod¦, aby pokaza¢
dno napªywaj¡cej na kajak wodzie  Rys. 6. Przedstawiono na nim napªyni¦cie na kamie«, ale identycznie nale»y si¦ zachowa¢ gdy woda przyciska nas
bokiem do wystaj¡cego pnia drzewa, itp. Takie post¦powanie minimalizuje
napór wody na kajak i ryzyko, »e woda wleje si¦ do kokpitu.
Je»eli przed przeszkod¡, na któr¡ napªywamy nie tworzy si¦ cho¢by niewielka falka odbojowa (w gwarze kajakowej nazywamy tak¡ falk¦ poduszk¡),
to nale»y podejrzewa¢, »e woda jest wci¡gana pod przeszkod¦. Taka sytuacja
jest wyj¡tkowo niebezpieczna, a wyst¦puje bardzo cz¦sto przy wystaj¡cych z
wody pniach przewróconych drzew, je»eli s¡ one niewiele zanurzone w wodzie.
Przechylenie kajaka na takie drzewo mo»e by¢ trudne lub wr¦cz niemo»liwe ze
wzgl¦du na uksztaªtowanie przeszkody. Nale»y wtedy za wszelk¡ cen¦ unikn¡¢ wci¡gni¦cia pod przeszkod¦  zwªaszcza je±li nurt jest silny i nie wiemy,
co si¦ pod przeszkod¡ znajduje. Nawet próba przepªyni¦cie pod przewróconym drzewem na niezbyt gª¦bokiej wodzie mo»e si¦ zako«czy¢ uwi¦¹ni¦ciem
pomi¦dzy gaª¦ziami i utoni¦ciem.
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Rysunek 6: Prawidªowe zachowanie przy napªyni¦ciu bokiem na przeszkod¦
(nurt rzeki od prawej do lewej)

Je»eli samoasekuracja zawodzi i kajak przyci±ni¦ty jest do przeszkody
bokiem, lub zaklinowaª si¦ pomi¦dzy dwoma przeszkodami (np. dwoma konarami drzewa, lub dwoma kamieniami), to najwa»niejsze jest zapewnienie
sobie stabilnej pozycji. Przechylamy wi¦c kajak dnem do nurtu i stabilizujemy poªo»enie przez oparcie si¦ o przeszkod¦ lub przez oparcie wiosªa o dno.
Nie nale»y szarpa¢ si¦ i hu±ta¢, bo mo»e to spowodowa¢ pogorszenie sytuacji.
Je»eli kajak przechyliª si¦ kokpitem do nurtu, a zwªaszcza je±li do ªodzi wlewa
si¦ woda, to sytuacja jest ju» bardzo powa»na  je±li to tylko mo»liwe, to trzeba jak najszybciej opu±ci¢ kajak. Najgorsza z mo»liwych jest sytuacja, jak
przydarzyªa si¦ mojemu nauczycielowi: zaklinowanie w zatopionym kajaku.
Je»eli spotka nas co± takiego, to pozostaje tylko liczy¢ na pomoc z zewn¡trz.

Jak pomóc
Warunkiem udzielenia pomocy zaklinowanym kolegom jest pozostawanie z
nimi w kontakcie wzrokowym. Pisali±my ju» o tym wielokrotnie, ale nie od
rzeczy b¦dzie powtórzy¢: na szlaku, gdzie istnieje niebezpiecze«stwo zaklinowania nale»y pªyn¡¢ w szyku zwartym, a miejsca szczególnie niebezpieczne
nale»y asekurowa¢ tak, aby w razie wypadku pomoc mogªa by¢ natychmiastowa.
Pierwsz¡ zasad¡ post¦powania przy ratowaniu osoby zaklinowanej jest zabezpieczenie jej mo»liwo±ci oddychania. Tej zasadzie trzeba podporz¡dkowa¢
caªe dziaªanie. Najpierw stabilizujemy poªo»enie kajaka i podajemy zaklinowanemu wiosªo, gaª¡¹, lub rzucamy mu rzutk¦. Je»eli poªo»enie ratowanego
jest ubezpieczone, to mo»na przyst¡pi¢ do uwalniania kajaka. Cz¦sto wystarczy nieznacznie zmieni¢ pozycj¦ kajaka: podnie±¢ dziób lub ruf¦, nieznacz9

nie przesun¡¢ kajak i reszty dokona woda. Najbardziej skuteczne jest zawsze
przesuni¦cie kajaka w kierunku pod pr¡d, ale aby tego dokona¢ niezb¦dna jest
lina: na ka»dym spªywie powinna by¢ przynajmniej jedna prawdziwa rzutka.
Przyczepienie liny do uchwytu na dziobie lub rue kajaka i poci¡gni¦cie w
kilka osób pod pr¡d uwolni kajak o ile uchwyt jest dostatecznie wytrzymaªy:
wiele spotykanych u nas kajaków ma na dziobie i rue karykatury uchwytów.

Podsumowanie
Odpowiednie umiej¦tno±ci s¡ czynnikiem, który w decyduj¡cy sposób wpªywa
na nasze bezpiecze«stwo. Je±li umiemy manewrowa¢ kajakiem, to unikamy
wi¦kszo±ci zagro»e« i kajakarstwo staje si¦ dla nas znacznie wi¦ksz¡ przyjemno±ci¡.
Pami¦tam dwa swoje spªywy Draw¡. W 1984 roku pªyn¡ªem t¦ rzek¦ niewiele umiej¡c, ale uwa»aj¡c si¦ za osob¦ do±wiadczon¡: byª to mój szósty
dwutygodniowy spªyw. Rzeka byªa bardzo trudna. Na poligonie i w rejonie
Barnimia skakaªy na kajak wszystkie drzewa. Szczególnie w rejonie Barnimia pªyn¦li±my bardzo powoli, w kilku miejscach wyr¡buj¡c wielkim nakªadem siª gaª¦zie powalonych drzew, aby przeci¡gn¡¢ kajaki. Efektem tych
wzgl¦dnych trudno±ci byªo przeci¡gni¦cie si¦ etapu do pó¹nych godzin wieczornych, wywrotka i zamoczenie wi¦kszo±ci sprz¦tu przez moich znajomych.
Zaimprowizowany nocleg w bagnistym lesie nieco powy»ej uj±cia Korytnicy
zako«czyª si¦ silnym przezi¦bieniem jednej z kole»anek. Nie byªa to wielka
tragedia, ale zmniejszyªa jej rado±¢ z pªyni¦cia Draw¡.
Po roku, kiedy byªem ju» po kursie instruktorskim w WAKK i wiedziaªem,
jak manewrowa¢ kajakiem, Drawa byªa dla mnie ªatwiutk¡ rzeczk¡, gdzie z
niecierpliwo±ci¡ czekaªo si¦ na kolejne drzewo, aby mie¢ przyjemno±¢ z poprawnego wykonania manewru. Okazaªo si¦, »e odcinek obecnego parku narodowego to najprzyjemniejszy fragment rzeki, na którym nie tylko nie trzeba
wyci¡ga¢ z kajaka siekiery, ale i wysiada¢. Zrozumiaªem wtedy, »e trzy dni
sp¦dzone wiosn¡ na Dunajcu pod okiem kolegów z WAKK daªy mi wi¦cej,
ni» poprzednie pi¦¢ lat do±wiadcze« na ró»nych spªywach wakacyjnych. Dlatego zach¦cam wszystkich do szlifowania techniki. Koªek na ±rodku rzeki
przestanie wtedy szczerzy¢ na nas kªy i stanie si¦ ciekawym urozmaiceniem
w¦drówki.
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