Razem czy osobno?
Oto jest pytanie!
Krzysztof Drop
Razem czy osobno? Nie jest to bynajmniej
pytanie b³ahe, to pytanie mocno
egzystencjalne, codziennie odbija siê ono
w naszym ¿yciu w relacjach w rodzinie,
w pracy i… na wodzie.
ikt tu nie obiecuje, ¿e pod koniec tego artyku³u znajdziesz odpowiedŸ na to pytanie, zapewne wcale jej nie szukasz, bo ju¿ jesteœ typem samotnego odyñca, wilka czy przewodnika stada
i pogl¹d na sprawê masz zapewne gruntownie przemyœlany.
Nie jest naszym celem ubieranie odyñca w wilcz¹ skórê lub przydawanie
wilkowi ryja, ale mo¿e poka¿emy jak i kêdy ryæ oraz jak i kêdy stado prowadzaæ.
P³ywanie w pojedynkê i w grupie ró¿ni siê od siebie pod wieloma wzglêdami: psychologicznym, estetycznym, ale przede wszystkim pod wzglêdem
bezpieczeñstwa wêdrówki.

N
Solo

Samemu – wabi nas wolnoœæ ca³kowita, ale jak mawia piosenka „z t¹
wolnoœci¹ sama chyba nie poradzê, nawet te liœcie tak tañcz¹ jak im wiatr
rozka¿e”.
Samotników, ze wzglêdu na motywacjê p³ywania w pojedynkê, mo¿na
podzieliæ na trzy klasy:

1.

Fot. Adam Grzegorzewski

Chwilowo nie ma towarzystwa, bo wszyscy albo zajêci, albo p³ywaj¹
inne rzeki. Taki „samotnik z przypadku” mo¿e byæ kajakarzem o ró¿nym stopniu wtajemniczenia, przewa¿nie od œredniego do zaawansowanego.

2.

Permanentnie nie ma towarzystwa, gdy¿ p³ywa za szybko, za daleko, aby ktokolwiek sprosta³ jego wymaganiom. Taka samotnoœæ zdarza siê tylko wytrawnym kajakarzom.

3.

Lubi samotnoœæ, bo taka jest jego samotnicza natura, chce uciec od
zgie³ku codziennoœci i pobyæ ze sob¹. A mo¿e nie potrafi dogadaæ
siê z otoczeniem, nikt go nie lubi, inni chlapi¹ gdy wios³uj¹, wydzieraj¹
siê na biwakach, p³osz¹ ptaki i œmiec¹, a do tego p³ywaj¹ jak niemoty.
Do pasji doprowadza go sama myœl, ¿eby siê komuœ podporz¹dkowaæ.
Ten typ samotnoœci, nazwijmy j¹ psychiczn¹, czêœciej zdarza siê pocz¹tkuj¹cym i œrednio-zaawansowanym.
Jakby na problem samotnego p³ywania nie patrzeæ, na pewno silniej
odczuwa siê ogrom przyrody i jej ¿ywio³owoœæ. Samotnik jest jej czêœci¹
– nie zdobywa jej, ale siê z ni¹ uto¿samia, stapia.
To w istocie niesamowite, jak p³yn¹c samemu gadamy z wiatrem, kierujemy niewybredne uwagi pod adresem ga³êzi, która zahaczy³a o kajak
i ochlapa³a nas b³otem. Na biwaku jesteœmy cisi i bardziej indiañscy ni¿
Indianie. Palimy ma³e ogniska, nie dbamy zbytnio o menu, jemy co popadnie patykiem, rêkami… i tak nikt nie widzi. WyobraŸnia pracuje wtedy na lepszym paliwie i czêsto w œrodku sp³ywu dociera do nas, ¿e nie
jest to taka ca³kiem bezpieczna zabawa. Wizualizujemy walkê z bandyt¹, który nas napada, zwyciêstwo nad dzikiem, wyrzucenie ¿mii zza koszuli.
Wieczorem zasypiamy p³ytkim snem, nas³uchuj¹c podejrzliwie szmerów
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jeziora, a ksiê¿yc w pikielhaubie marszczy na nas swoje morza. Rano,
szybciej ni¿ ustawa przewiduje, pakujemy kajak i p³yniemy dalej.
Na wodzie jest inaczej, tu sameœ sobie sternikiem i szlakowym, uczestnikiem i komandorem, masz to, co lubisz najbardziej – odpowiedzialnoœæ
za siebie. Cokolwiek zrobisz, zrobisz to sobie.
Z trzech filarów bezpiecznego sp³ywu (planowanie, jednoosobowe kierownictwo, wzajemna asekuracja) pozostaje Ci na pewno planowanie
i nadgryzione jednoosobowe kierownictwo, bo kierowanie samym sob¹
to nie jest szczyt przywództwa.
O wzajemnej asekuracji zupe³nie nie ma co mówiæ. A zatem Twój samotny sp³yw chybocze siê niepewnie na jednym filarze – planowaniu,
niezdarnie podparty Twoim w³asnym kierownictwem i pozbawiony wzajemnej pomocy innych uczestników. £atwo zauwa¿yæ, ¿e taka konstrukcja w ka¿dej chwili mo¿e run¹æ. A có¿ z³ego mo¿e mi siê przytrafiæ, zapytaj¹ zawo³ani samotnicy?
Otó¿ nawet niewielkie b³êdy mog¹ siê kumulowaæ, a te wiêksze urastaj¹ do rangi problemu, np. wywichniêcie/nadwyrê¿enie barku, tak popularna kontuzja wœród kajakarzy, wiêksze skaleczenie, u¿¹dlenie przez
osê czy szerszenia... Pamiêtam, jak po surfowaniu na falach na Bornholmie, w deszczow¹ pogodê, na pla¿y, gdzie w s³oneczny dzieñ by³o zawsze
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mnóstwo ludzi, coœ mi siê nie tak u³o¿y³o w krêgos³upie przy wylewaniu wody z kajaka. Pad³em
zgiêty na kolana i nie mog³em siê podnieœæ. W tej
pozycji pe³za³em ku brzegowi odci¹gaj¹c kajak
z linii przyboju. Dopiero po pó³ godziny zaniepokojeni znajomi przys³ali kolegê na rowerze,
który zobaczy³ mnie w pozycji ¿ó³wia z Galapagos. Za³adowa³ kajak na rower (da siê), mnie zaœ
pos³u¿y³ za oparcie i dziêki temu dokuœtykaliœmy
jakoœ do campingu. Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ, ten akurat wydaje mi siê szczególnie wymowny, bo taka sytuacja w ¿yciu by mi do g³owy nie przysz³a. Mnóstwo jest g³upich urazów,
które w po³¹czeniu z samotnoœci¹, czyli brakiem
pomocy z zewn¹trz, potrafi¹ urosn¹æ do rozmiarów realnego zagro¿enia. Z tych te¿ powodów brak wzajemnej asekuracji na sp³ywie nale¿y zast¹piæ autoasekuracj¹.
Autoasekuracja zaczyna siê w momencie zdania sobie sprawy z zagro¿eñ, jakie mog¹ spotkaæ samotnego kajakarza. W gruncie rzeczy
chodzi tu o dmuchanie na zimne i przedsiêwziêcie takich œrodków ostro¿noœci, które w normalnych warunkach mog¹ wydaæ siê grotesk¹.
Autoasekuracja to miêdzy innymi dobranie
odpowiedniego sprzêtu do pokonywania danej
rzeki. Na zadrzewion¹ rzekê nie wybiorê siê kanadyjk¹, podobnie jak na wielk¹ rzekê nie zabiorê górskiej jedynki. Wios³o powinno byæ dobrej jakoœci i bardzo trwa³e; warto rozwa¿yæ
wziêcie zapasowego.
Autoasekuracja to granicz¹ce z dziwactwem
zwyczaje. Przyk³adowo, p³ywaj¹c na wiosnê bardzo uci¹¿liwymi, nizinnymi rzekami, ubieram
siê jak na górsk¹ rzekê. Mam piankê, kamizelkê, such¹ kurtkê i kask, pod kaskiem ocieplany
czepek. Wiele razy przekona³em siê, ¿e trzciny
i wierzbina nie œci¹gn¹ kasku z g³owy, jak to maj¹ zwyczaj czyniæ z czapk¹, wiatr go nie przewieje, deszcz go nie przemoczy. Sucha kurtka
przydaje siê do skoków z wysokiego brzegu do
wody, gdy¿ dojœcie do niej jest bardzo czêsto
utrudnione i wrêcz wygodniej jest wskoczyæ do
wody ni¿ spuszczaæ ciê¿ki kajak.
Autoasekuracja to tak¿e odpowiedni poziom
wyszkolenia technicznego kajakarza. Ten poziom musi byæ wysoki. Na rzece, na któr¹ wybierasz siê samotnie, musisz czuæ siê mistrzem
– technikê p³ywania powinienes mieæ w ma³ym
palcu.
Autoasekuracja to tak¿e przygotowanie organizmu do wysi³ku, a nade wszystko poznanie
w³asnych mo¿liwoœci. To miêdzy innymi umiejêtnoœæ rozpoznania, przy jakim zmêczeniu i
w jakiej kondycji jesteœmy w stanie dalej kontynuowaæ sp³yw, a kiedy powinniœmy przestaæ.
Autoasekuracja to zaœ nade wszystko asertywnoœæ, trzeba umieæ powiedzieæ rzece – nie! Nie
sp³ywamy zatem niepewnych momentów, nie
ryzykujemy przeciskania siê pod zbyt nisk¹ przeszkod¹, nie przecinamy jeziora w poprzek przy
wysokiej fali, nie podp³ywamy za blisko progów
i jeszcze kilka innych „nie”, bo któ¿ oprócz bobra us³yszy nasze wo³anie w razie niebezpieczeñstwa?
Nie chcê tu zniechêcaæ do samotnego p³ywania, gdy¿ – jak pokaza³em na wstêpie – ludzie
p³ywaj¹ w pojedynkê z ró¿nych przyczyn i ró¿ny maj¹ stopieñ wyszkolenia. Zanim jednak si¹-
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dziesz do kajaka, aby samotnie wyruszyæ na szlak,
zadaj sobie pytanie: czy jesteœ mistrzem na tej
rzece? Jeœli stwierdzisz, ¿e „tak”, to zadaj sobie
drugie pytanie: dlaczego chcesz p³yn¹æ sam? Jeœli jesteœ samotnikiem trzeciego sortu to znak,
¿e mo¿e za wczeœnie wybierasz siê na samotn¹
wêdrówkê kajakiem. Nie odmawiam nikomu prawa do ryzyka, wszak ponosimy je codziennie,
np. wsiadaj¹c do samochodu... Ró¿nica polega
na tym, ¿e na samochód ktoœ wyda³ nam prawo jazdy, ktoœ nauczy³ nas podstaw jazdy. Na
kajak, póki co, nie wydaje siê prawa p³ywania
(na szczêœcie), wiêc tym ostro¿niej powinniœmy
udzielaæ go sobie na samotne p³ywanie.
Osobiœcie im d³u¿ej p³ywam, tym mam mniejsz¹ ochotê na samotne wyprawy, choæ z drugiej strony – cz³owiek, jak pies biegn¹cy i ujadaj¹cy za samochodem, ci¹gle jeszcze chce siê
jakoœ sprawdziæ. A czasami po prostu akurat
brak kompana pod wios³em.

P³ywanie w grupie
W grupie – wo³a nas zew plemienny, poczucie wspólnoty, wyra¿one z kolei w innej piosence „...i wespó³ w zespó³, by ¿¹dz moc móc
zmóc!”
P³yn¹c w grupie czerpiemy z niej poczucie
bezpieczeñstwa, pierwotne poczucie wiêzi, radoœæ wspólnej wêdrówki. W koñcu jest siê z kim
podzieliæ spostrze¿eniami, jest siê od kogo nauczyæ innego ogl¹dania œwiata. Rzeka widziana wieloma oczami nabiera wielu wymiarów –
piêknoduch powie „cudny zakrêt”, zawodnik
przep³ynie i nie zauwa¿y, a niedoœwiadczony
wpadnie na korzenie przy brzegu. P³ywaj¹c samotnie bêdzie Ci dana jedynie Twoja wizja rzeki. W grupie wraz up³ywem kilometrów doznajemy, jak bardzo wêdrówka i wspólne
obozowanie konsoliduj¹ nasz¹ sp³ywow¹ spo³ecznoœæ. Nawi¹zuj¹ siê znajomoœci, przyjaŸnie,
które w wielu przypadkach zostaj¹ na d³ugo pomimo tego, ¿e na ka¿dym kolejnym sp³ywie podlegaj¹ testom.
Wraz ze wzrostem liczby osad sp³yw przybiera coraz to inny charakter – od kameralnego,
w jedn¹ osadê, po sp³ywy masowe. Generalnie
mo¿na powiedzieæ, ¿e im mniejszy liczebnie
sp³yw, tym jest szybszy i tym wiêksza demokracja na nim panuje, bezpieczeñstwo natomiast,
ze wzglêdu na brak wzajemnej asekuracji, raczej
maleje. Im sp³yw wiêkszy, tym jest wolniejszy,
komandor ma wiêcej roboty, a jego jednoosobowe kierownictwo jest coraz wa¿niejszym sk³adnikiem bezpieczeñstwa na sp³ywie.
Ze wzglêdu na liczebnoœæ grupy, a co za tym
idzie prawid³a rz¹dz¹ce na sp³ywie wyró¿ni³bym
sp³ywy:

1.

Osada dwójka lub dwie jedynki. Przejœciowa forma pomiêdzy p³ywaniem samotnym
a w grupie. Dowództwo jest tu przewa¿nie nieformalne, chocia¿ w nierównych osadach sternik z regu³y jest kapitanem kajaka. Dwie osoby
potrafi¹ wspieraæ siê w trudnych warunkach,
ale – gdy dojdzie do sytuacji kryzysowej – nie
mog¹ liczyæ na pomoc innych osad. Wzajemna
asekuracja jest w³aœciwie szcz¹tkowa, tym bardziej trzeba wiêc rozwijaæ autoasekuracjê. Logistyka jest za to u³atwiona. Jedna osada ³atwo

znajduje miejsce na biwak, jest szybka w p³yniêciu i elastyczna w dostosowaniu siê do zmiennych warunków.

2.

Kilka osad. To ma³y sp³ywik od 2 do, powiedzmy, 7 dwójek czy jedynek. Sp³yw taki, przewa¿nie w grupie przyjació³, wymaga ju¿
prowadz¹cego kajakarza. Przewa¿nie wy³ania siê
on sam i czêsto jest to zupe³ne nieformalne przywództwo najbardziej doœwiadczonego kajakarza, ot, po prostu zazwyczaj pozostali uznaj¹, ¿e
decyduj¹ce zdanie nale¿y do prowadz¹cego.
W ma³ej grupie jest du¿o miejsca na demokracjê i przegadanie mo¿liwych opcji. £atwo panowaæ nad takim sp³ywem, gdzie wszyscy doskonale siê znaj¹ i wiedz¹, na co kogo staæ.
Wzajemna asekuracja jest ju¿ mo¿liwa i skuteczna, pod warunkiem wszak¿e, ¿e nie tylko
prowadz¹cy potrafi przyasekurowaæ sp³yw
w trudnym momencie. Osady dla bezpieczeñstwa mog¹ p³yn¹æ w szyku. Ma³y sp³yw jest szybki i zazwyczaj nie ma problemu ze znalezieniem
miejsca na biwak, ³atwo te¿ go zaopatrzyæ – wystarczy wys³aæ jedn¹ osobê do sklepu.

3.

Rys. Maciej Górecki

Z³ota dziesi¹tka. Tak nazywam sp³yw od 8
do 12 dwójek z jedynkami, czyli œrednio
oko³o 10 osad. To ju¿ jest powa¿ny sp³yw, na
którym od sp³ywowiczów wymaga siê zachowañ spo³ecznych, podzia³u zadañ (jedni id¹ po
drewno, inni przygotowuj¹ posi³ek). Jednoczeœnie grupa jest na tyle du¿a, ¿e wszyscy z ³atwoœci¹ komunikuj¹ siê ze sob¹, dziêki czemu
grupa jest zwarta i nie tworz¹ siê podobozy.
W³aœnie takie sp³ywy lubiê najbardziej. Chocia¿
nie s¹ zbyt szybkie, bo czêsto zwiedzanie i robienie zakupów trwa godzinami, to jednak maj¹ tê zaletê, ¿e rzekê poznaje siê nie tylko z wody, jest na nich czas na penetracjê i poznawanie
tego, co jest na brzegu. Niestety, miejsce biwakowania musi ju¿ byæ doœæ spore, a ewentualne zaszycie siê i zamaskowanie biwaku stwarza
pewne k³opoty. S¹dzê jednak, ¿e sp³yw taki daje mnóstwo satysfakcji ze wspólnego pokonywania rzeki. Wa¿nym elementem integracji jest
grupowe przyrz¹dzanie posi³ków oraz to, ¿e co
wieczór ludziska zbieraj¹ siê przy ognisku, a kolacje czêsto przeradzaj¹ siê spontanicznie w biesiady, bywa ¿e do rana.
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P³ywanie w pojedynkê i w grupie ró¿ni siê od siebie pod
wieloma wzglêdami: psychologicznym, estetycznym, ale
przede wszystkim pod wzglêdem bezpieczeñstwa wêdrówki.

4.

Masówka. S¹ byæ mo¿e najbardziej kontrowersyjn¹ form¹ kajakowania. S¹ to sp³ywy, nad którymi trudno zapanowaæ. Przyje¿d¿aj¹ ludzie, którzy bli¿ej siê nie znaj¹, jest ich na
tyle du¿o, ¿e nie jest mo¿liwa integracja w jeden organizm – tworz¹ siê podobozy, wybierani s¹ nieformalni przywódcy. Komandor ma problem z utrzymaniem pos³uszeñstwa na wodzie.
Czêsto zreszt¹ nie p³ynie, gdy¿ zabezpieczenie
logistyczne sp³ywu wymaga wielkiej pracy na
brzegu, ustalania biwaków, transportu, posi³ków. Jest biznesmenem, który na d³ugo przed
rozpoczêciem sp³ywu pracuje nad tym, ¿eby
sp³yw siê odby³. Na wodzie komandor do prowadzenia sp³ywu ustala pilotów. Ci jednak, pozbawieni charyzmy i autorytetu komandora, zazwyczaj s¹ traktowani niepowa¿nie i trudno im
utrzymaæ sp³yw w cuglach bezpieczeñstwa. Na
masowym sp³ywie obserwujemy ca³y przekrój
kajakarskich umiejêtnoœci, od pocz¹tkuj¹cych
po wytrawnych turystów czy wrêcz zawodników. Co prawda nuworysze mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla œrednio zaawansowanych osad, to
jednak dziêki du¿ej liczbie jednostek na wodzie
takie sp³ywy s¹ statystycznie bezpieczne.
Byæ mo¿e mamy tu do czynienia ze swego rodzaju prawem wielkich liczb mówi¹cym, ¿e gdy
iloœæ kajaków d¹¿y do nieskoñczonoœci, to iloœæ
osad potrafi¹cych pomóc w trudnej sytuacji te¿
d¹¿y do nieskoñczonoœci...
Pomimo wielu wad sp³ywy masowe maj¹ jednak swój urok, wszak nigdzie indziej nie spotkamy tylu mi³oœników kajakarstwa w jednym
miejscu, tylu odmian sprzêtu czy postaw wobec p³ywania. To nic, ¿e nie ze wszystkimi pogadamy, za rok pewnie znowu nadarzy siê okazja, bo wiele z tych sp³ywów to cykliczne
imprezy z d³ug¹ histori¹.

Sp³ywy ekstra, krótkie formy:

1.

Zloty. Zlot to rodzaj nieformalnego sp³ywu, który ma znamiona i sp³ywu masowego, i z³otej dziesi¹tki. Masowego, bo nagle na
miejscu zlotu pojawia siê du¿a iloœæ poumawianych kajakarzy, którzy za g³ówny cel maj¹ mo¿e nie tyle sp³yniêcie jakiegoœ fragmentu
rzeki, co po prostu chc¹ siê spotkaæ, wymieniæ doœwiadczenia, a przy
okazji niejako pop³ywaæ. Ze
z³otej dziesi¹tki zlot
wnosi atmosferê spotkania
towarzyskiego, gdy¿ przewa¿nie
uczestnicy znaj¹ siê bli¿ej, a przynajmniej
³¹czy ich wzajemna pasja. I tak zlatuj¹ siê
mi³oœnicy kanadyjek, internetowej grupy dyskusyjnej, sp³ywaj¹cy na „byleczym” etc. Wielce
chwalebna taka forma ma jednak pewn¹
wadê. Otó¿ organizator sp³ywu, ze wzglêdu na jego nieformalnoœæ i kole¿eñski
charakter, przewa¿nie

nie czuje siê w obowi¹zku bycia komandorem
i poprowadzenia sp³ywu na wodzie. Nawet gdyby osady przyp³ynê³y na zlot z ró¿nych stron, to
w momencie zgrupowania i podjêcia razem p³yniêcia prowadz¹cy zlot obowi¹zkowo powinien
ustaliæ kierownictwo na wodzie i stosowaæ
wszystkie œrodki bezpieczeñstwa wraz z odpraw¹ na brzegu, a w razie koniecznoœci ustaleniem szyku. Dlaczego? Przecie¿ ludzie dobrowolnie siê zjechali i byæ mo¿e nie maj¹ ochoty
na czyjekolwiek kierownictwo. Niestety, organizator formalnie czy nieformalnie zebra³ tych
ludzi, narzuci³ zebranym trasê wspólnego p³yniêcia, powinien zatem czuæ siê odpowiedzialny
za tak uruchomion¹ machinê sp³ywu. P³yniêcie
w grupie nak³ada na uczestników obowi¹zek
œwiadczenia wzajemnej asekuracji. Mo¿e siê nic
nie dziaæ i zlot mo¿e p³yn¹æ przez spokojn¹ taflê, ale prowadz¹cy powinien wiedzieæ, ¿e nikt
z uczestników nie zab³¹dzi w boczn¹ zatokê.
W przeciwnym wypadku, jeœli kogoœ bêdzie brakowaæ na mecie, co bêdziemy robiæ? Czekaæ do
rana, p³yn¹æ z pomoc¹ pod pr¹d, czy mo¿e
uznamy, ¿e zaginiony po prostu wola³ pop³yn¹æ
inn¹ drog¹, zakoñczyæ p³yniêcie wczeœniej…?

2.

P³ywanie d³ugodystansowe, regaty. Jest to
byæ mo¿e jedyna forma sp³ywu, przy której osady otrzymuj¹ daleko id¹c¹ autonomiê,
gdy¿ œcigaj¹ siê miêdzy sob¹, z czasem, ze swoim s³aboœciami. Nie da siê tutaj wyznaczyæ pilota pocz¹tkowego, gdy¿ pierwsi p³yn¹ liderzy,
trudno jest mówiæ o wzajemnej asekuracji, gdy
osady rozci¹gaj¹ siê na kilometry. Z powodu rywalizacji nie jest mo¿liwe trzymanie szyku. Jedyne, co organizator mo¿e zrobiæ, to ustaliæ pilota koñcowego – tzw. „czerwon¹ latarniê” –
i punkty kontrolne, na których nadp³ywaj¹ce
osady powinny siê meldowaæ. Czerwona latarnia powinna byæ osad¹ wytrawn¹ i bez zaciêcia
sportowego. Wiem z w³asnego doœwiadczenia,
jak trudno na d³ugodystansowym sp³ywie p³yn¹æ
w tempie ostatnich osad, kiedy czas pracuje na
nasz¹ niekorzyœæ, a wolne p³yniêcie mêczy bardziej ni¿ wios³owanie we w³asnym, szybszym
tempie. Tego rodzaju imprezy powinny byæ dostêpne dla doœwiadczonych kajakarzy. Osobom
niedoœwiadczonym powinno siê sugerowaæ wybranie innego sp³ywu.
W przedstawionych formach sp³ywów grupowych zawsze wstêpuj¹ dwie strony: z jednej
komandor/organizator (czêsto prowadz¹cy na
wodzie), z drugiej – uczestnicy. Praktyk¹ dobrego sp³ywu powinno byæ to, ¿eby te dwie strony jednoczy³y siê i uzupe³nia³y da¿¹c do wspólnej wêdrówki.
Stara³em siê przedstawiæ g³ówne typy sp³ywów, ich charakterystykê z zaletami oraz wadami. Jak widaæ jest w czym wybieraæ. Teraz Ty
– wilcze stado z przewodnikiem, mo¿e bêdziesz
bardziej czujne, a Ty – odyñcu samotniku, gdy
us³yszysz w dziczy wycie stada to… chrz¹kniesz
têsknie do ksiê¿yca.
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