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Witam wszystkich Czytelników zainteresowanych tematyk¹ kajakarstwa morskiego. Co pewien czas
na ³amach WIOS£A chcia³bym prezentowaæ moje komentarze zwi¹zane z procesem zdobywania wiedzy na temat, jeszcze ma³o
popularnego w Polsce, kajakarstwa morskiego. Równoczenie chcia³bym podkreliæ, ¿e nie roszczê sobie
pretensji do wystêpowania na ³amach tego Magazynu w roli eksperta. Dlaczego wiêc piszê? Piszê, gdy¿
mam nadziejê, ¿e prezentowane teksty bêd¹ pretekstem do promocji i wymiany pogl¹dów na temat
tego rodzaju turystyki kajakowej.
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sjonaci tego rodzaju turystyki kajakowej traktuj¹ zimê jako okres, w którym przygotowuj¹ siê do przysz³ych morskich wypraw. Jak to robi¹?
Poni¿ej prezentujê ich rady.
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Zimê traktuj jako kolejny dobry okres do uprawiania
kajakarstwa.
Osoby, które mieszkaj¹ nad morzem, kajakuj¹ równie¿ zim¹ z czêstotliwoci¹, na jak¹ pozwalaj¹ im warunki atmosferyczne, stan morza, wiedza, dowiadczenie i zdrowy rozs¹dek. Osoby, które mieszkaj¹ z dala od

Fot. Kazik i My

D

Fot. Kazik i My

owiadczenia wyniesione z dwóch edycji sp³ywu promocyjno-szkoleniowego Ba³tyk pod wios³em przekonuj¹ mnie,
¿e mamy w rodowisku kajakarzy du¿y potencja³ morski, skoro
absolwenci na tyle zintegrowali siê i z³apali bakcyla, ¿e samodzielnie planuj¹ przeprowadziæ w 2006 r. kilka w³asnych wypraw
morskich. Uwa¿am, ¿e warto powa¿nie pomyleæ nad stworzeniem,
np. w WIOLE, forum wymiany dowiadczeñ, dziêki którym bêdziemy
mogli wspieraæ siê w procesie zdobywania kolejnych morskich umiejêtnoci. Swoj¹ drog¹ mam nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oci kolejne edycje Ba³tyku pod wios³em bêd¹ podobnym wydarzeniem dla
kajakarzy morskich, jakim jest dla kajakarzy górskich coroczna Kamienna  wspólnym spotkaniem ludzi, którzy w sposób kwalifikowany
uprawiaj¹ kajakarstwo. Ludzi, którzy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e kajakarstwo górskie  podobnie jak morskie  zwi¹zane jest z ryzykiem, a brak
odpowiedniego przygotowania i nonszalancja stanowi¹ dla ka¿dego
miertelne niebezpieczeñstwo.
W zwi¹zku z tym cykl artyku³ów, które mam przyjemnoæ rozpocz¹æ, powinien stanowiæ rodzaj samouczka kajakarza morskiego. Oznacza to, ¿e oczekujê od Ciebie, drogi Czytelniku, komentarzy, sugestii, jak równie¿ inicjatywy zmierzaj¹cej do promowania wiedzy
przydatnej m³odym sta¿em adeptom kajakarstwa morskiego. Uczmy
siê od bardziej dowiadczonych, aby bezpiecznie dowiadczaæ tego,
co mo¿e nam zaoferowaæ morze. Dobrym przyk³adem czerpania pe³nymi garciami morskich dowiadczeñ jest Amerykanin Jon Bowermaster, który w ramach projektu 8 oceanów przemierza wiat swoim
morskim kajakiem. Dla zainteresowanych podajê adres strony internetowej: www.jonbowermaster.com/oceans8/index.html. Póki co mamy
zimê, wiêc mo¿e warto zacz¹æ od nastêpuj¹cego pytania...
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Co robi¹ kajakarze morscy zim¹?

O odpowied poprosi³em kajakarzy morskich z Danii, Szwecji, Finlandii i Anglii. Tak jak zapewne przypuszczalicie okaza³o siê, ¿e pa24
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morza, trenuj¹ w warunkach zimowych na rzekach a¿ do momentu skucia ich przez lód. Zimowe kajakowanie ma nie tylko walory estetyczne,
ale równie¿ wp³ywa na podniesienie odpornoci organizmu na dzia³anie niskich temperatur i zmiennych warunków atmosferycznych.
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Regularnie p³ywaj na basenie i æwicz podczas basenowych
warsztatów kajakowych.
Mo¿liwie czêsto p³ywaj, aby swobodnie w sezonie przep³yn¹æ
w morzu, w pe³nym ekwipunku kajakarza, z wios³em i w fartuchu, minimum 200 m. Dystans do przep³yniêcia na pe³nym morzu bez ekwipunku wynosi ok. 400-500 m. Takie wymagania stawiaj¹ kursantom
np. instruktorzy z Klubu Kajakowego w Nexo na Bornholmie. Æwicz
równie¿ p³ywanie pod wod¹ na odleg³oæ minimum 25 m. Bior¹c pod
uwagê cieplarniane warunki, jakie panuj¹ na basenie, dystans ten wydaje siê byæ wykonalny przy systematycznym treningu. Umiejêtnoæ
wstrzymywania oddechu pod wod¹ jest koniecznym warunkiem do
tzw. mokrego wchodzenia do kajaka. Technikê tê opiszê w jednym z kolejnych tekstów.
Uczêszczaj na te baseny, gdzie pod okiem instruktorów mo¿esz trenowaæ m.in. p³ywanie wp³aw z wios³em, podpórki, eskimoski i inne techniki, bez znajomoci których kajakarz na morzu ma mniejsze szanse
na prze¿ycie. A morze, jak wiadomo, nie jest dobre
ani z³e. Ono jedynie weryfikuje nasze umiejêtnoci
i rzadko wybacza b³êdy.

Przestrzegaj diety.
Dbaj o to, co, jak i o której jesz.
Wykorzystuj wolny czas na samoedukacjê.
Czytaj literaturê fachow¹, ksi¹¿ki napisane przez kajakarzy i ¿eglarzy.
Prenumeruj magazyny na temat kajakarstwa morskiego. Bierz udzia³ w kursach, seminariach i konferencjach organizowanych przez kajakarzy morskich. Wymieniaj swoje pogl¹dy na internetowych listach dyskusyjnych.
Podno poziom wiedzy z takich dziedzin, jak nawigacja, meteorologia,
locje terenów przysz³ych wypraw. Dbaj równie¿ o integracjê i nawi¹zywanie nowych kontaktów z kajakarzami z ró¿nych zak¹tków wiata.
Uprawiaj ró¿norodne sporty zimowe i korzystaj z si³owni
i sauny.
Preferuj sporty gwarantuj¹ce ruch na wie¿ym powietrzu, które podnosz¹c wydolnoæ organizmu równoczenie zwiêkszaj¹ jego odpornoæ (uk³ad immunologiczny). Do takich sportów m.in. zaliczamy: jogging, jazdê rowerem, narciarstwo biegowe czy zjazdowe.
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Uprawiaj porann¹ gimnastykê.
Podczas porannej gimnastyki zwracaj szczególn¹ uwagê na: brzuszki,
pompki i podci¹ganie siê na dr¹¿ku. Æwicz równie¿ d³onie  to nimi trzymamy wios³o  np. poprzez swobodne zwisy na dr¹¿ku przez minimum
1 minutê.

S³ucha³em i czyta³em
przes³ane ze wiata informacje i zastanawia³em siê
jaka jest intensywnoæ ich
treningów? Okaza³o siê, ¿e
aby utrzymaæ dobr¹ formê
w wersji minimum ruchu,
moi rozmówcy przestrzegaj¹ znanej równie¿ w naszym
kraju zasady 3×30×130
tzn. 3 treningi w tygodniu
po 30 minut przy têtnie 130.
Czy da siê to zrobiæ? To ju¿
zale¿y od naszej motywacji i mo¿liwoci. Choæ dla chc¹cego nic trudnego, gdy¿:
 Uprawianie kajakarstwa zimowego nie jest niczym nowym w Polsce.
Przyk³adem niech bêdzie cyklicznie organizowany w lutym Miêdzynarodowy Zimowy Sp³yw Kajakowy na Brdzie.
 Dostêpnoæ w Polsce basenów p³ywackich podobnie jak klubów
fitness uleg³a znacznej poprawie, a w miastach, w których dzia³aj¹
Akademickie Kluby Kajakowe lub inne prê¿ne kajakarskie organizacje, mo¿na æwiczyæ na kajakowych basenach. Przyk³adem niech
bêd¹ cz³onkowie WAKK Habazie z Warszawy, którzy trenuj¹ zim¹
na basenie dwa razy w tygodniu.
 Uprawianie wymienionych sportów zimowych nie powinno stanowiæ problemu.
 Mam nadzieje, ¿e poziom wiadomoci prowadzenia zdrowego trybu
¿ycia równie¿ uleg³ poprawie.
 Gorzej jest z literatur¹ fachow¹ na temat kajakarstwa morskiego, ale
miejmy nadziejê, ¿e z czasem nadrobimy te braki. Chwilowo pozostaje g³ównie literatura w jêzyku angielskim.
Wniosek: w³aciwie nic nie stoi na przeszkodzie, abymy z myl¹
o przysz³ych wyprawach ju¿ teraz rozpoczêli  w miarê naszych chêci
i mo¿liwoci  przygotowania, korzystaj¹c z sugestii przekazanych nam
przez kolegów z innych krajów.
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