Przyjazny kawa³ek drewna:
wios³o grenlandzkie
Marcin Chodorowski
W czasach, w których producenci przeœcigaj¹ siê w promocji kolejnych generacji
wiose³, zaczynamy zapominaæ o starych, sprawdzonych
wynalazkach. Moja wiedza
na ten temat znacznie siê
rozszerzy³a po odbytych
warsztatach szkoleniowych
na wyspie Jersey, poœwiêconych w³aœnie wios³om grenlandzkim.
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zeœæ godzin spêdzonych w towarzystwie instruktorów i kajakarzy zafascynowanych prostot¹ i praktycznoœci¹ tego inuickiego wynalazku
sprawi³y, ¿e postanowi³em kupiæ sobie takie
wios³o. Okaza³o siê to trudne, gdy¿ wiêkszoœæ
osób, z którymi rozmawia³em w czasie warsztatów, wykonuje je samemu. Wróci³em do
kraju i ju¿ myœla³em, ¿e pomys³ spali³ na panewce, gdy okaza³o siê, ¿e s¹ one dostêpne
w sprzeda¿y. I tak zaczê³a siê moja nowa kajakowa przygoda.
Znanych jest kilkanaœcie odmian wiose³ u¿ywanych przez Eskimosów, jednak najbardziej
popularne s¹ dwa modele. D³u¿sze, posiadaj¹ce dr¹¿ek ok. 40-50 cm, jest obecnie najczêœciej spotykane. Krótsze ma zredukowany dr¹¿ek tak, aby kajakarz móg³ go trzymaæ
tylko jedn¹ d³oni¹, a w tym czasie druga d³oñ
spoczywa na piórze. Ka¿de poci¹gniêcie wymaga zmiany uk³adu d³oni na wioœle, ale równoczeœnie stawia minimalne opory na wietrze.
Nazwane zosta³o wios³em sztormowym. Najczêœciej u¿ywane jest jako zapasowe.
Wios³a drewniane, w zale¿noœci od mieszanki gatunków drewna u¿ytego przy produkcji, mog¹ charakteryzowaæ siê: ma³¹ wag¹,
elastycznoœci¹ i stosunkowo du¿¹ wytrzyma³oœci¹ (choæ nikt nie ubolewa zbyt d³ugo, gdy
siê z³amie...). Jeœli p³ywa siê w warunkach zimowych to odkrywamy kolejn¹ zaletê – drewno nie sch³adza d³oni, a wrêcz odnosi siê wra-
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Zanim kupimy lub zrobimy sobie wios³o grenlandzkie warto okreœliæ jego d³ugoœæ. Jak widaæ,
metoda pomiaru jest bardzo prosta.

Wios³o klasyczne i sztormowe (krótsze)
u¿ywane zwykle jako zapasowe.

¿enie, ¿e je ogrzewa. Nie bez znaczenia jest
równie¿ niska cena w porównaniu z zaawansowanymi technologicznie wios³ami morskimi. Nowe wios³o warto lekko uzbroiæ, tzn. zabezpieczyæ koñcówki piór mat¹ szklan¹
i ¿ywic¹. Mo¿na równie¿ je pomalowaæ i w ten
sposób zwiêkszyæ swoje bezpieczeñstwo na
wodzie – jesteœmy lepiej widziani przez inne
jednostki.
Osoby, które pierwszy raz widz¹ takie wios³o odnosz¹ wra¿enie, ¿e pióra maj¹ zbyt ma³¹
powierzchniê, aby efektywnie nimi wios³owaæ
lub robiæ ró¿ne „figury”. Jest to tylko z³udzenie. Przy odpowiedniej technice wios³owania,
tzn. d³ugich poci¹gniêciach z g³êboko zanurzonym piórem i skrêtami tu³owia wspierany-

mi prac¹ nóg, bez problemów mo¿na p³yn¹æ
w szyku z doœwiadczonymi kajakarzami wios³uj¹cymi „normalnym” sprzêtem. Wios³o to
– przy pewnym opanowaniu sztuki – umo¿liwia wykonywanie wszystkich „figur”, które
kajakarz morski umieæ powinien.
Zdajê sobie sprawê, ¿e wios³a grenlandzkie
stanowi¹ sprzêt niszowy, ale mam nadziejê,
¿e w naszym kraju z czasem powiêkszy siê
grono mi³oœników tego przyjaznego kawa³ka drewna.
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Sposób trzymania wios³a jest specyficzny. Staramy siê trzymaæ dr¹¿ek
nisko. W pozycji spoczynkowej ³okcie powinny delikatnie dotykaæ tu³owia.
Przestrzeñ pomiêdzy wios³em, przedramionami i torsem tworzy prostok¹t.
Podczas d³ugodystansowego wios³owania d³onie staramy siê otwieraæ tak,
aby dr¹¿ek trzymaæ tylko kciukami i palcami wskazuj¹cymi. Taki uchwyt
umo¿liwia nam zachowanie pe³nej sztywnoœci w nadgarstkach, których
bolesne kontuzje przytrafiaj¹ siê kajakarzom morskim u¿ywaj¹cym wiose³
asymetrycznych.

Na powy¿szym zdjêciu dobrze widaæ ró¿nicê w prowadzeniu wios³a klasycznego i grenlandzkiego (niskie trzymanie wios³a).

Przy opanowaniu odpowiedniej techniki wios³em grenlandzkim mo¿emy
wykonywaæ wszystkie „figury” przydatne kajakarzowi morskiemu.

