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Streszczenie

Celem pracy jest omówienie możliwości wykorzystania kajakarstwa w celu rehabilitacji 

osób z dysfunkcjami ruchowymi. Badania przeprowadzono w formie ankiety. Grupa badawcza 

obejmowała 44 osoby niepełnosprawne ruchowo i 30 osób zdrowych w wieku 31±10,5 lat. Wyniki: 

obejmują zestawienia statystyczne, opracowane na podstawie odpowiedzi ankietowanych 

dotyczących korzyści psychospołecznych i fizycznych wynikających z uprawiania kajakarstwa. 

Kajakarstwo korzystnie wpływa na ogólną sprawność organizmu, siłę mięśniową, koordynację i 

równowagę. Pozytywnie wpływa na relacje społeczne i samopoczucie Wnioski:. Wzmocnienie 

mięśni: ramion, stabilizujących tułów, równowagi i koordynacji jest szczególnie ważne u osób z 

dysfunkcjami ruchowymi, zwłaszcza tych, poruszających się przy pomocy wózka czy kul. 

Korzystny wpływ na psychikę i relacje społeczne ma przebywanie w grupie, zarówno osób 

zdrowych jak i niepełnosprawnych. 

Summary 

The purpose of the thesis is discussion concerning possibility of adaptation kayaking for the 

purpose of rehabilitation people with disabilities. Research have been conducted in a questionnaire 

form. Questioning group contained 44 persons with physical disabilities. Comparative group 

contained 30 healthy persons, paddlers. Result: Statistic comparison revealed respondents in their 

majority were of the opinion that paddling and other water sports have positive influence on 

physical and mental sate. They improve physical endurance, muscles strength of shoulders, trunk 

and legs. Habituate balance and coordination. Influence positively social relations. Conclusion: 

There is high necessity to adaptive paddling as beneficial for the physical, mental and social 

rehabilitation. Physical fitness is very important for people with disabilities, especially for  users 

wheelchair and other aides. Water sports enhance social contacts of disables with other people and 

diminish their social isolation. 
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 1 Wstęp

 1.1 Cel pracy
Celem pracy jest omówienie możliwości wykorzystania sportów wodnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem kajakarstwa, w celu usprawnienia osób z dysfunkcjami ruchowymi. Praca składa 

się z dwóch części. W pierwszej dokonano analizy możliwości uprawiania sportów wodnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa, dla rehabilitacji osób z dysfunkcjami ruchowymi. Część 

druga opiera się na badaniach ankietowych przeprowadzonych w środowisku osób 

niepełnosprawnych ruchowo. 

W ramach pracy staram się odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Czy istnieje możliwość zaadaptowania kajakarstwa dla potrzeb osób niepełnosprawnych?

2. Czy forma aktywności jaką jest kajakarstwo może pełnić rolę rehabilitacji ruchowej poprzez 

korzystny wpływ na sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych.

3. Czy kajakarstwo może pełnić funkcję rehabilitacji psychicznej i społecznej?

Kajakarstwo jest wyspecjalizowaną formą aktywności ruchowej. Sprzęt wykorzystywany 

przez osoby zdrowe nie zawsze spełnia wymogi bezpieczeństwa i komfortu w przypadku osób 

niepełnosprawnych. Dlatego konieczna jest znajomość jednocześnie sprzętu i możliwości 

zaadaptowania go dla potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi. 

Charakterystyka pływania kajakiem bądź kanadyjką  wymaga nabycia pewnych 

umiejętności ruchowych. Przyswojenie prawidłowej techniki wiosłowania wymaga wielu ćwiczeń. 

W przypadku osób niepełnosprawnych pomocne może też być indywidualne dostosowanie sprzętu.

Turystyka kajakowa jako jedna z form kajakarstwa jest popularną formą aktywnego 

spędzania czasu. Mimo wszystko jest to jeszcze forma wciąż mało popularna wśród osób 

niepełnosprawnych. Przeprowadzenie spływu kajakowego dla grupy osób stwarza możliwość 

nawiązania relacji społecznych zarówno pomiędzy osobami niepełnosprawnymi jak i 
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niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi. Wysiłek fizyczny, przebywanie na świeżym powietrzu w 

grupie sprzyjają poprawie samopoczucia.

Pierwotnie praca miała być oparta na przeprowadzeniu badań czynnościowych przed i po 

organizowanym przez autorkę spływem kajakowym dla grupy osób niepełnosprawnych. Plan 

obejmował:

• adaptację sprzętu kajakowego dla potrzeb poszczególnych uczestników

• dwudniowe ćwiczenia na wodzie stojącej na zalewie w Kryspinowie

• czterodniowy spływ Wisłą w okolicy Krakowa

Zarówno przed jak i po za kończeniu spływu miały być przeprowadzone badania 

wydolności ogólnej. Celem było zaprezentowania kajakarstwa jako turystyki kwalifikowanej 

dostępnej dla osób niepełnosprawnych oraz korzyści, wynikających z tego typu aktywności 

ruchowej, mających wpływ na sprawność fizyczną.

Niestety spływ nie mógł się odbyć w planowanym terminie, maj – czerwiec 2010 roku, z 

powodu powodzi i długo utrzymujących się wysokich stanów wód. Stan taki stwarzał zagrożenie 

dla osób niedoświadczonych w pływaniu kajakiem i kanadyjką.
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 1.2 Korzyści wynikające z aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych  ze 
szczególnym uwzględnieniem sportów kajakowych.

Naturalną potrzebą każdego organizmu jest ruch. Aktywność fizyczna ma szczególne 

znaczenie dla osób z dysfunkcjami ruchowymi. Korzystnie wpływa na ogólny stan zdrowia oraz 

odporność organizmu. Stosując  odpowiedni trening fizyczny u osób niepełnosprawnych, można 

uzyskać – w stosunkowo krótkim czasie – dobre wyniki w kompensowaniu utraconych funkcji. 

Pozytywne i dobre efekty można również uzyskać uprawiając odpowiednio dobrane dyscypliny 

sportu [1].

Nie bez znaczenia jest również wypływ aktywności fizycznej na psychikę osób 

niepełnosprawnych. Utrata zdrowia może prowadzić do powstania zaburzeń takich jak reakcje 

neurotyczne, zachowania agresywne czy apatia. Szeroko rozumiana aktywność fizyczna i sport 

spełniają w procesie psychicznej rehabilitacji następujące zadania: 

• działają tonizująco na psychikę, 

• ułatwiają akceptację kalectwa, 

• wytwarzają nawyk uprawiania sportu oraz korzystnie wpływają na osobowość i cechy 

wolicjonalne człowieka.[2]

U osób niepełnosprawnych, mało aktywnych fizycznie, nierzadkie jest zjawisko nadwagi 

czy nawet otyłości. Warto wiec zwrócić uwagę na fakt, iż długotrwały wysiłek fizyczny aktywuje 

procesy spalania tkanki tłuszczowej. W znacznym stopniu przyczynia się to do redukcji masy ciała 

a tym samym do poprawy stanu zdrowia.

Według prof. Wiktora Degi sport osób niepełnosprawnych powinien charakteryzować się 

trzema podstawowymi cechami:

1. Powinien być zgodny z indywidualnym programem rehabilitacji medycznej;

2. Powinien być bezpieczny;
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3. Powinien być powszechny, możliwy do uprawiania przez osoby z różnymi schorzeniami.[2]

Kajakarstwo, a w szczególności turystyka kajakowa jest aktywnością, która w fazie 

początkowej nie wymaga dużej sprawności fizycznej. Dlatego też jest formą aktywności ruchowej 

stosunkowo łatwą do adaptacji dla osób z dysfunkcjami ruchowymi. Jednocześnie angażuje duże 

grupy mięśniowe. Mięśnie obręczy barkowej ulegają wzmocnieniu w procesie wiosłowania. Jest to 

szczególnie ważne dla osób poruszających się na wózku lub z  inną pomocą (kulami, balkonikiem). 

Równocześnie zostają wzmocnione mięśnie brzucha i grzbietu – stabilizujące tułów – angażowane 

do pracy podczas wiosłowania. Sama próba utrzymania pozycji w niestabilnej łódce wywołuje 

napięcie mięśni tułowia. 

 Kajakarstwo jako sport wszechstronnie kształtujący sprawność organizmu znacznie wpływa 

na wydolność ogólną, siłę mięśni, nie tylko obręczy barkowej  ale również mięśni stabilizujących 

tułów i mięśni nóg. Specyfika tej aktywności wymaga od kajakarza dobrej kontroli równowagi, 

koordynacji, siły mięśniowej i wytrzymałości. Są to cechy fizyczne organizmu, które każdy 

wykorzystuje w życiu codziennym. Z tego też powodu kajakarstwo jest doskonałą formą 

rehabilitacji i adaptacji do trudnych warunków życia.

Istotną częścią sportów kajakowych jest konfrontacja wymagań sportu z własnymi 

ograniczeniami. Wyzwanie jakie stawiamy sami sobie wsiadając do kajaka pozwala pokonywać 

coraz to nowe bariery i czerpać z tego satysfakcję. Janet Zeller, amerykańska niepełnosprawna 

kajakarka, w książce „Canoeing and Kayaking for People with Disabilities” przedstawia korzyści 

jakie osoba obciążona niepełnosprawnością może czerpać z kajakarstwa. Opierając się na tezie, że 

woda jest uniwersalnym środowiskiem do rehabilitacji, udowadnia, że wykorzystując odpowiednie 

techniki kajakarskie, odpowiednio dobierając sprzęt i zachowując zasady bezpieczeństwa można 

doprowadzić do zatarcia granicy między osobą niepełnosprawną a pełnosprawną. Pływać kajakiem 

może każdy. Nie pozostaje to bez wpływu na aspekt psychiczny osoby niepełnosprawnej. Pozwala 

podejmować działania, stawiać cele i je osiągać.
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Długotrwały wysiłek fizyczny w postaci wiosłowania wszechstronnie kształtuje wydolność 

ogólną organizmu. Wypływa zarówno na układ krążenia jak i na wydolność oddechową, tym 

bardziej, że angażowane są do pracy pomocnicze mięśnie oddechowe. Zwiększona pojemność 

wyrzutowa serca jak i lepsza wentylacja płuc.

Mylne byłoby stwierdzenie, że w kajakarstwie pracują głównie ręce. Podczas prawidłowej 

techniki wiosłowania mięśnie nóg ulegają dużym izometrycznym napięciom, w szczególności 

podczas długotrwałego wysiłku. Zaangażowane w pracę są mięśnie tułowia, wszystkie warstwy 

mięśni brzucha i mięśnie grzbietu.

Powyższe argumenty przemawiają za wszechstronnością kajakarstwa jako techniki 

rehabilitacji. Pokazują, że z pozoru  wysoce wyspecjalizowany rodzaj sportu może w znacznym 

stopniu wpływać na sprawność ogólną.

Osoby chcące traktować kajakarstwo jako podstawową aktywność fizyczną powinny zadbać 

o ogólną sprawność. Doskonałym treningiem w tym przypadku jest pływanie. Prostota i brak 

ograniczeń sprzętowych sprawia, że jest dostępne dla każdego, niezależnie od rodzaju 

niepełnosprawności. Warto zwrócić uwagę na aktywizację mięśni mających bezpośredni udział w 

wiosłowaniu – obręczy barkowej, mięśni grzbietu -  jak również mięśni pomocniczych – mięśni 

brzucha i nóg. Środowisko wodne ma tą zaletę, że trenujący może pracować w warunkach 

odciążenia jednocześnie samodzielnie dostosowując opór do własnych oczekiwań i możliwości. 

Z jednej strony zapobiega to uszkodzeniu mięśni z powodu zbyt intensywnego wysiłku, z drugiej 

zaś pozwala na optymalny trening. Woda posiada również tą zaletę, iż doskonale odpręża. Pozwala 

na relaks i odpoczynek dla zmęczonych mięśni.

Kajakarstwo kształtuje również takie cechy organizmu jak poczucie równowagi i 

koordynację. Niestabilna, kołysząca się na wodzie łódka dostarcza bodźców o charakterze 

sensomotorycznym. Korzystnie wpływa na czucie własnego ciała względem przestrzeni. Warto z 

tego względu podjąć wysiłek ukierunkowany na te właściwości. Wpływa to nie tylko na większą 
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sprawność w kajaku ale także na zwiększenie pewności siebie, samodzielności, poczucie 

bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Z punktu widzenia rehabilitacji społecznej sport kajakowy wymaga przebywania w grupie. 

Stwarza to możliwość nawiązania kontaktów społecznych a tym samym odnalezienia swojej roli w 

społeczeństwie. 

Reasumując, na korzystny wpływ kajakarstwa składają się:

1. Długotrwały wysiłek fizyczny, z jakim wiąże się trening kajakowy, wpływa na układ 

krążeniowo-oddechowy zwiększając ogólną wydolność fizyczną.

2. Podczas wiosłowania aktywizowane są mięśnie mające znaczenie w lokomocji, w 

szczególnie osób korzystających z wózków i innych pomocy.

3. Wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej.

4. Poprawia koordynację i równowagę.

5. Zwiększa ogólną siłę mięśniową.

6. Wpływa na psychikę tj.:

– poprawia samopoczucie

– ułatwia akceptację własnej niepełnosprawności

– uczy pokonywania barier i osiągania celów

– poprawia jakość życia.

     7.   Przez kontakt z grupą i poczucie przynależności do grupy spełnia rolę rehabilitacji 

społecznej.
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 2 Sport i turystyka kajakowa

 2.1 Charakterystyka sprzętu i rodzaje sportów kajakowych

Historia kajakarstwa sięga dużo dalej niż większość z nas ma zwyczaj myśleć.  Już w 

czasach przedhistorycznych indiańskie plemiona budowały łodzie z wydrążonych pni drzew. 

Napędzane krótkimi, szerokopiórymi wiosłami, lub odpychane od dna kijami służyły do polowań i 

przemieszczania się na duże odległości. Najszybsza i najbezpieczniejsza droga przez dziką dżunglę 

prowadziła właśnie rzeką. Do dziś w niektórych rejonach Ameryki Południowej można spotkać 

plemiona, które przemieszczają się po rzece w lekkich, drewnianych czółnach. Taka łódź napędzana 

swobodnym (czyli nie połączonym z łodzią) wiosłem z jednym piórem jest protoplastą dzisiejszego 

canoe, czyli kanadyjki. 

Natomiast pierwowzór kajaka wprowadzili Eskimosi. Nazwa  wywodzi się od słowa ka-y-ak 

oznaczającego męskie czółno myśliwskie. Potrzeba polowań na morzu, a nieraz również 

przemieszczania się na duże odległości spowodowała skonstruowanie wąskiej łódki napędzanej 

wiosłem. Szkielety pierwszych kajaków, konstruowano z kości zwierząt i pokrywano skórami, 

najczęściej foczymi, w ten sposób, że tylko niewielki kokpit umożliwiał wejście do kajaka. Do 

sterowania i napędzania łódki służyło, tak jak i dzisiaj wiosło o dwóch piórach.
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2.1.1 Budowa kajaka 

Szerokie zastosowanie kajaka do celów sportowych jak i rekreacyjnych spowodowało 

znaczne zróżnicowanie typów łódek. Od czasów eskimoskich jedynie kajaki morskie odpowiadają 

kształtem pierwotnym kajakom. Każda dyscyplina wymaga osobnej wyspecjalizowanej łódki. 

Kajaki sportowe wymagają lżejszych materiałów do budowy. Również turystykę i rekreację 

kajakową można podzielić na kilka różnych dyscyplin: kajakarstwo morskie, nizinne i górskie. 

I chociaż również tutaj nie ma ujednoliconego kajaka do pływania po każdych wodach to pewne 

zasady budowy i poruszania łódki pozostają wspólne dla wszystkich dyscyplin kajakarstwa.

Definicja kajaka mówi, że jest to mała łódka o wrzecionowatym kształcie, napędzana siłą 

ludzkich mięśni przy pomocy wiosła z dwoma piórami. Osoba w kajaku siedzi przodem do 

kierunku płynięcia. Dziób, rufa i kokpit są podstawowymi elementami każdego kajaka. W każdym 

kajaku powinno się również znaleźć oparcie. Zapewnia ono tzw. „ergonomiczną”, bezpieczną i 

stabilną pozycję w kajaku. Przeciwdziała nieprawidłowej postawie i tym samym bólom pleców. 

W rekreacyjnych kajakach często jest ono dość wysokie – siodełko połączone jest z oparciem. 

W turystycznych kajakach górskich i morskich oparcie jest w postaci regulowanego sztywnego pasa 

umieszczonego w okolicy lędźwiowej. Nie służy w tym wypadku do opierania się, lecz do 

ustabilizowania pozycji w kajaku i odciążenia kręgosłupa przez zachowanie lordozy lędźwiowej.

Ryc. 1. Budowa kajaka 
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W turystyce kajakowej należy wyróżnić takie kierunki jak kajakarstwo nizinne, morskie i 

górskie. Do każdego z tych kierunków stosuje się nieco inne łódki.

Kajaki górskie konstruowane są tak aby były zwrotne – czyli mają stosunkowo krótką linię 

wodną (linia wodna – linia styku kajaka z powierzchnią wody – im krótsza tym kajak zwrotniejszy). 

Rodzaje kajaków górskich:

– creeker – kajak o dużej wyporności (nawet o 300 litrów) i długości około 250 cm. Służy do 

pływania po rzekach o dużej i bardzo dużej trudności oraz dużej masie wody.

– river runner – uniwersalny kajak do pływania po większości rzek górskich o różnej skali 

trudności. Posiada mniejszą wyporność od creeker'a. Jest to najszersza i najbardziej 

zróżnicowana grupa kajaków. 

– freestyle – krótka łódka (do ok 200 cm) o bardzo małej wyporności skupionej wokół 

kokpitu. Dziób i rufa są spłaszczone. Budowa taka pozwala zarówno na wykonywanie figur 

powietrznych jak i wcinanie końców kajaka pod wodę.

Kajaki górskie możemy również podzielić ze względu na kształt dna:

– płaskodenne – charakteryzują się dużą stabilnością pierwszego rzędu (płasko na wodzie). 

Posiadają wyraźne kanty oddzielające dno od burty. Ułatwia to utrzymana kierunku 

płynięcia płynąc „na przechyle”. Płaskie dno jednak utrudnia pływanie na krzyżujących się 

nurtach i dużych falach. 

– z dnem zaokrąglonym – nie są tak stabilne jak płaskodenne, ale mniej podatne na uderzenia 

krzyżujących się nurtów, również łatwiej ześlizgują się z przeszkód. Po skoku z progu w 

razie płaskiego lądowania energia uderzenia o taflę wody rozchodzi się na całą skorupę 

mniej obciążając kręgosłup kajakarza.

Oprócz jednoosobowych kajaków, po rzekach górskich można również pływać w kajakach 

dwuosobowych. Wszystkie powyższe cechy budowy dotyczą również „dwójek”.

Łódki do turystyki górskiej najczęściej zrobione są z polietylenu. Jest to bardzo wytrzymały 
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materiał, niepodatny na uderzenia, elastyczny. Jego wadą jest jednak stosunkowo duża waga. 

Kolejną grupą kajaków turystycznych są kajaki nizinne. Ponieważ ich przeznaczenie jest 

inne niż kajaków górskich, różnią się również kształtem. Są dłuższe – ok 3-4m. Dno jest 

v-kształtne. Dziób i rufa są ostro zakończone  tak aby „cięły” wodę. Budowa taka pozwala na 

szybsze płynięcie kajaka i mniejszy wysiłek kajakarza ponieważ zmniejszone są opory 

hydrodynamiczne. Charakterystyczną cechą jest też duża stabilność łódki zarówno podłużna jak i 

poprzeczna. Ponieważ kajaki nizinne mają długą linię wodną, manewrowanie nimi jest dość 

uciążliwe, dlatego też w większości łódek montuje się stery. 

Obecnie kajaki nizinne budowane są zarówno z polietylenu jak i z włókna szklanego lub 

kompozytów węglowych. Te pierwsze, wytrzymałe, mało podatne na zniszczenie są dość ciężkie. 

Kajaki z włókna chociaż znacznie lżejsze i sztywniejsze od polietylenowych łatwo ulegają 

zniszczeniu (np. pęknięcia przy uderzeniu w przeszkodę). 

Kajaki morskie możemy podzielić na trzy główne grupy: kajaki do surfowania, sit – on – 

top, turystyczne. 

Pierwsza grupa służy do zabawy w pobliżu brzegu na falach. Kształtem przypominają kajaki 

freestylowe. Są to krótkie łódki pozbawione bogatego oprzyrządowania.

Kajaki sit-on-top, typowo rekreacyjne, bezpokładowe jednostki. Kształtem przypominają 

starego typu deski surfingowe z zamocowanym siodełkiem, oparciem na nogi i miejscem na 

przypięcie bagażu podręcznego. Służą do pływania na krótkie wycieczki, wzdłuż brzegu.

Najbardziej wyspecjalizowaną grupą są kajaki turystyczne ze względu na ich przeznaczenie. 

Charakteryzują się dużą długością, małą szerokością i wysokością. Jednocześnie ważna jest 

stabilność podłużna i poprzeczna oraz nisko położony środek ciężkości. Charakterystycznymi 

cechami są też: smukłość konstrukcji, małe opory hydrodynamiczne oraz niewielka zwrotność. 

Długość kajaków morskich najczęściej waha się między 5 a 5,5 m. Im dłuższy i bardziej zanurzony 

kajak tym lepiej zachowuje się na fali. Charakterystyczna budowa pozwala na utrzymanie stałego 
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kierunku płynięcia nawet na wzburzonym morzu. Ponieważ kajak morski przeznaczony jest do 

pływania na długie trasy konieczne jest aby posiadał dużą ładowność i wyporność.
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2.1.2 Rodzaje wioseł kajakowych

Do każdej z dyscyplin kajakarstwa dostosowane są innego rodzaju wiosła. Różnią się 

zarówno kształtem, długością jak i materiałem z jakiego są wytworzone. Również stopień 

zaawansowania kajakarza ma znaczenie przy wyborze odpowiedniego wiosła. Wiosła dobiera się 

również indywidualnie biorąc pod uwagę wzrost i siłę.

– Wiosła sportowe – z lekkich materiałów kompozytowych. Wiosła przeznaczone do 

wyścigów posiadają tzw. „łyżkę” lub „skrzydło” - zakrzywienie górnej krawędzi pióra tak 

aby zagarnąć jak najwięcej wody. Wiosła slalomowe mają takie same cechy co wiosła do 

turystki górskiej..

– Wiosła do turystki górskiej – początkujący kajakarze stosują najczęściej wiosła z 

polietylenowymi piórami i aluminiowym drążkiem ze względu na ich wytrzymałość. Wadą 

takich wioseł jest ich stosunkowo duża waga dlatego tez bardziej doświadczeni decydują się 

na wiosła kompozytowe. Pióra wiosła mogą mieć kształt symetryczny lub asymetryczny. 

Asymetryczne pióra łatwiej wchodzą w wodę i w mniejszym stopniu zahaczają o 

przeszkody. Skręt wiosła – ustawienie kątowe jednego pióra względem drugiego – każdy z 

kajakarzy dobiera indywidualnie według własnych upodobań chociaż najczęściej stosuje 

wiosła o małym kącie ponieważ ułatwia to często skomplikowane manewrowanie na 

górskiej rzece. Długość wioseł górskich wynosi około 200 cm. Są stosunkowo krótkie w 

porównaniu z innymi wiosłami aby możliwe było charakterystyczne pionowe wiosłowanie 

blisko kajaka. Coraz częściej spotyka się wiosła z ergonomicznym drążkiem. Jest to 

wygięcie w miejscu umieszczenie dłoni na drążku w taki sposób aby aby ułożenie 

przedramion było w jak najbardziej fizjologicznej pozycji w stosunku do wiosła. Znacznie 

ułatwia to wiosłowanie w szczególności wiosłem bez skrętu piór.

– Wiosła do turystyki morskiej – charakterystycznymi cechami wiosła morskiego są jego 
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długość, i charakterystyczny asymetryczny kształt piór. Pióra są przy tym wąskie i długie 

aby zmniejszyć nacisk wiatru na część wiosła uniesioną nad wodę. W tym samym celu 

stosuje się duży skręt wiosła. Stosunkowa długość wiosła uwarunkowana jest techniką 

wiosłowania – odmienną niż w kajakarstwie górskim. W kajakarstwie morskim obowiązuje 

tak zwane niskie prowadzenie wiosła, co oznacza, że nie podnosi się zbyt wysoko górnej 

ręki (ręka dolna to ta zanurzająca pióro w wodzie, ręka górna trzyma wiosło nad wodą). 

Wynika to zarówno z naporu wiatru jak i konieczności dostosowania się do ruchu fal.

– wiosła do turystki nizinnej – najkrócej można je określić jako kompromis pomiędzy 

wiosłem górskim a morskim. Stosunkowo długie aby umożliwić płaskie wiosłowanie, ale 

pióra nie są tak wąskie jak w wiosłach morskich. Stosuje się zarówno pióra asymetryczne 

jak i symetryczne oraz duży skręt. 

Ryc. 2. Wiosło z piórem asymetrycznym

Ryc. 3. Wiosło z piórem symetrycznym
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2.1.3 Budowa kanadyjki

Podobnie jak kajaki, kanadyjki również można podzielić na sportowe i rekreacyjne. 

Do sportowych zaliczamy kanadyjki slalomowe, freestylowe oraz te używane w wyścigach - 

regatach. Grupa tych  łódek kształtem jest zbliżona do kajaków sportowych. Zasadnicza różnica 

dotyczy pozycji wioślarz i sposobu wiosłowania. W kanadyjce klęczy się – w slalomowej i 

freestylowej jest to pozycja siad klęczny, w regatowej klęk jednonóż. Do wiosłowania służy pagaj – 

wiosło z jednym piórem. 

Ryc. 4. Budowa kanadyjki

Kanadyjki turystyczne są szersze od kajaków. Siedzi się w nich lub klęczy (siad klęczny) 

przodem w kierunku płynięcia. Można w tej grupie wyróżnić następujące rodzaje canoe:

• kanadyjki otwarte – do pływania po rzekach nizinnych przypominają pierwotne indiańskie 

canoe, mogą być to łodzie 1,2 lub 3 osobowe. Do pływania po rzekach górskich w otwartej 

kanadyjce montuje się worki wypornościowe, które gwarantują jej niezatapialność.

• kanadyjki zamknięte, czyli pokładowe – najczęściej stosowane w dyscyplinach sportowych, 

głównie w slalomie. Konstruowane z myślą o pływaniu w ekstremalnych warunkach. Tzw. 

turystyczne kanadyjki zamknięte stosowane są na rzekach górskich.
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Do wiosłowania w kanadyjce służy pagaj. Jest to wiosło z jednym piórem, zwykle symetrycznym. 

Na drugim końcu drążka umieszczony jest uchwyt, kajakarz trzyma nachwytem. Materiały z jakich 

powstają pagaje są takie same jak do produkcji wioseł kajakowych. 

Ryc. 5. Pagaj
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2.1.4 Smocze łodzie

Historia smoczych łodzi wywodzi się z Chin. W dawnych czasach tradycyjne zdobne łodzie 

napędzane pagajami towarzyszyły ludziom w tradycyjnych obrzędach. Dzisiaj jest to kolejna 

dyscyplina z grupy sportów wodnych – kajakowych.

Ryc. 6. Smocza łódź

Sportowa Smocza łódź mieści 22 osoby z czego 20 to zawodnicy. Oprócz nich w skład 

załogi wchodzą sternik i bębniarz. Zawodnicy siedzą w dziesięciu rzędach po obu stronach łodzi. 

Sternik manewruje łodzią siedząc lub stojąc na rufie. Rolą bębniarza jest nadawanie tempa 

wiosłowania.

Oprócz sportowych łodzi istnieją również łodzie rekreacyjne dziesięcio i piędziesięcio 

osobowe.

Zawody smoczych łodzi rozgrywane są na dystansach 200m, 500m, 1000m i 2000m w 

kategoriach:

– mężczyzn

– kobiet
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– mikst – czyli co najmniej osiem kobiet w drużynie

W kategorii wiekowej klasyfikacja wygląda następująco:

– młodzik: 12 – 13 lat

– kadet: 14 – 15 lat

– junior: 16 – 18 lat

– senior: od 19 lat

– weteran: od 40 lat

Oprócz zawodów sportowych coraz częściej wykorzystuje się smocze łodzie jako element 

integracji przez sport. Rozgrywane są zawody wśród różnych grup społecznych promujące zdrowy 

tryb życia.
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2.1.5 Kajakarstwo jako dyscyplina olimpijska

Rodzajów tak zwanych sportów kajakowych jest bardzo wiele. Począwszy od dyscyplin 

olimpijskich takich jak slalom -  czyli kajakarstwo górskie, maratony i sprinty, przez zawody 

rozgrywane na szczeblu międzynarodowym jak zjazd górski, freestyle, gry zespołowe - kajak polo, 

a kończąc na rekreacji i turystyce kajakowej. Większość z tych dyscyplin może być uprawiana 

zarówno na kajakach jak i kanadyjkach. W zależności od zastosowania zmieniają się: długość łódki, 

linii wodnej, właściwości nautyczne.  Niestety do tej pory kajakarstwo nie zyskało sobie 

przychylności komitetu paraolimpijskiego i nie możemy go zobaczyć na najwyższej rangi 

zawodach osób niepełnosprawnych ruchowo. Możemy mieć jedynie nadzieję, ze w najbliższym 

czasie się to zmieni. Internacionale Canoe Federation i Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski 

prowadzą negocjacje dotyczące dodania kajakarstwa do dyscyplin paraolimpijskich. W 

szczególności rozmowy dotyczą osób niewidomych.

Wśród kajakowych dyscyplin olimpijskich wyróżniamy następujące konkurencje:

– kajakarstwo górskie - rozgrywane w kategoriach K1 mężczyzn i kobiet, C1 i C2 mężczyzn. 

Zawody odbywają się na torze imitującym górską rzekę o długości od 250 do 400m. Nad 

powierzchnią wody zawieszone jest od 18 do 25 bramek, których kajakarz nie może dotknąć 

ani ciałem ani wiosłem czy łodzią. W klasyfikacji końcowej znaczenie ma zarówno czas jak 

i punkty karne.

– kajakarstwo klasyczne – wyścigi rozgrywane w kategoriach K1, K2, K4 i C1, C2*, na 

dystansach 500 i 1000m. Wyścig odbywa się na wodzie stojącej na prostych torach o 

szerokości 9m. Zwycięża załoga, której czubek łodzi pierwszy przepłynie linię mety.

Oprócz dyscyplin olimpijskich zawody kajakowe rozgrywane są w następujących 

konkurencjach w Mistrzostwach Świata, Europy i Pucharze Świata:

* K – kajak, 1,2,4-ro osobowy; C – kanadyjka 
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– Kajak polo – gra drużynowa rozgrywana na kajakach. Zawodnicy przy pomocy wioseł 

starają się wbić piłkę do bramki przeciwnej drużyny.

– Zjazd górski -  najszybsze pokonanie odcinka górskiej rzeki.

– Freestyle – młoda dyscyplina polegająca na wykonywaniu figur w kajaku lub kanadyjce do 

tego przeznaczonej na fali lub w odwoju.

– żeglarstwo kajakowe – stosuje się specjalne kajaki wyposażone w żagle o pow. 10 metrów 

kwadratowych, uznawane za najszybsze i najbardziej wymagające łodzie jednokadłubowe. 

W Polsce dyscyplina ta praktycznie nie istnieje.
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 2.2 Dostosowanie sprzętu kajakowego dla potrzeb osób  niepełnosprawnych 
ruchowo. (Opracowanie własne oraz w oparciu o [4])

Ponieważ dysfunkcja ruchowa może dotyczyć różnych części ciała i u każdego mieć 

odmienny charakter, przy dostosowaniu sprzętu istotne jest indywidualne podejście. Nawet wśród 

osób cierpiących na to samo schorzenie i z pozoru taką samą niepełnosprawność adaptacja kajaka 

może wyglądać zupełnie inaczej. 

Dostosowując łódkę należy wziąć pod uwagę:

– możliwości ruchowe kajakarza i dopasować sprzęt tak aby mógł on samodzielnie wiosłować

– zapewnić możliwość swobodnego, samodzielnego wejścia i wyjścia z kajaka 

– zapewnić komfort i wygodną pozycję w kajaku (przeciwdziałanie odleżynom) 

– zapewnić stabilną pozycję w kajaku – odpowiednia stabilizacja tułowia szczególnie ważna u 

osób z osłabioną stabilizacją tułowia.

Aby zapewnić komfort w manewrowaniu kajakiem i kanadyjką należy dopasować 

następujące elementy łódki:

– siodełko – można przesunąć w przód lub w tył w zależności od ułożenia nóg i ciała tak aby 

środek ciężkości wypadał możliwie w środku kajaka lub był przesunięty nieco w kierunku 

rufy (jednak to przesunięcie nie może być duże).  W przypadku osób zagrożonych 

odleżynami na siodełku powinna znajdować się poduszka przeciwodleżynowa jednak należy 

zwrócić uwagę aby nie była ona zbyt wysoka.  Zbyt wysoko podniesiony środek ciężkości w 

kajaku zmniejsza stabilność kajakarza przez co zwiększa możliwość wywrotki. Osoby, które 

nie mogą przyjąć standardowej pozycji w kanadyjce, czyli siadu klęcznego, mogą siedzieć 

na ławeczce.

– Oparcie – w zależności do potrzeb można regulować wysokość oparcia, jak również 

montować dodatkowe punkty podparcia po bokach tułowia. Należy jednak pamiętać aby nie 
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przeszkadzało ono w wiosłowaniu. W kanadyjce, w której zwykle nie ma oparcia, istnieje 

możliwość jego zamocowania.

– Podnóżek – w kajaku umożliwia  stabilizację łódki na wodzie. Nogi powinny w stawach 

biodrowych być lekko zgięte, do ok 20o  i zrotowane na zewnątrz, zgięte w kolanach do kąta 

ok 30o  tak aby kolana oparły się o górny brzeg burt kajaka. Stopy w zgięciu grzbietowym 

całą powierzchnią powinny opierać się o podnóżek.  Ponieważ kanadyjka jest szersza od 

kajaka i stabilniejsza nie ma potrzeby utrzymywać jej przy pomocy nóg. Z tego powodu 

podnóżek w kanadyjce powinien dawać możliwie jak najwięcej wygody. Kończyny dolne 

powinny być w możliwie jak najbardziej fizjologicznym ułożeni. Podobnie jak w kajaku 

stopy powinny całe opierać się na podnóżku. Oparcie stóp powoduje zamknięcie łańcucha 

kinematycznego co ułatwia pracę rąk przy wiosłowaniu, zwiększa jego siłę i wydajność.

– Wiosło – przygotowanie wiosła wymaga wzięcia pod uwagę indywidualnych potrzeb. 

Kajakarz musi samodzielnie utrzymać wiosło w odpowiedniej pozycji. W tym celu można 

zastosować dodatkowe uchwyty czy poszerzenie drążka tak aby nawet osoba niewidoma 

wiedziała w jaki sposób trzymać wiosło. 

Aby pozycja w kajaku lub kanadyjce była bezpieczna i stabilna musi występować pięć 

podstawowych punktów podparcia: dwie stopy, dwa kolana i pośladki. 

Ryc. 7. Punkty podparcia: a) w kajaku, b) w kanadyjce [4]
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Ryc. 8. Dodatkowe punkty podparcia: guzy kulszowe, talerze biodrowe, dolne żebra. [4] 

U osób z dysfunkcjami ruchowymi można zastosować więcej punktów podparcia, na 

przykład na biodrach czy tułowiu.

Ponadto stosownie do typu i stopnia niepełnosprawności zezwala się na pływanie w kajaku 

jednoosobowym lub stosuje układ dwuosobowy:

• osoba pełnosprawna i niepełnosprawna

• osoba niepełnosprawna ruchowo i osoba niewidoma

Najczęściej, ze względów bezpieczeństwa, stosuje się układ: osoba pełnosprawna i 

niepełnosprawna.
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2.2.1 Dostosowanie sprzętu kajakowego dla potrzeb osób niewidomych i 
słabowidzących 

Najważniejszym i w zasadzie najtrudniejszym elementem przy dostosowywaniu sprzętu jest 

zorientowanie pozycji wiosła. Podczas wiosłowania i wykonywania manewrów na wodzie pozycja 

wiosła często się zmienia. Zmieniać się może również ułożenie rąk – w szczególności przedramion. 

Drążek owalny pozwala na dobre pozycjonowanie i właściwe ustawienie piór. Odblaskowe lub 

kontrastowe wzory na wklęsłej stronie pióra pozwalają osobom słabowidzącym na właściwe jego 

ustawienie podczas wiosłowania. Wiosła tworzone w nowoczesnej technologi przeważnie są 

wykonywane tak aby drążek przynajmniej pod jedna ręką był owalny. Jest to duże ułatwienie dla 

osób niewidomych. Jednak w przypadku „zwykłego” (okrągłego) wiosła dostosowanie go 

własnoręcznie nie stwarza problemów. Pomocne mogą być również wiosła z tzw. korbą. Ustawienie 

rąk na ergonomicznym drążku jest stałe – nie zmienia się podczas wiosłowania i nie ma potrzeby 

przekręcania wiosła.

Dopasowanie kajaka jest takie samo jak w przypadku osoby widzącej. Warto zwrócić uwagę 

na fakt, iż im więcej bodźców o charakterze sensorycznym tym łatwiej osobie niewidomej 

zorientować się w przestrzeni. Dlatego kajak powinien być bardzo dobrze dopasowany – zarówno 

podnóżek, stabilizacja bioder jak i siodełko. Pozwala to na lepszą kontrolę kajaka podczas 

płynięcia. 
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2.2.2 Dostosowanie sprzętu kajakowego dla potrzeb osób po urazach rdzenia 
kręgowego i schorzeniach neurologicznych.

W zależności od poziomu urazu rdzenia kręgowego czy też rodzaju schorzenia 

neurologicznego przy dostosowaniu sprzętu należy wziąć pod uwagę następujące trudności, jakie 

mogą u takich osób wystąpić:

– stabilizacja tułowia – standardowe siodełko w kajaku może być niewystarczającym 

zabezpieczeniem dla osoby ze słabą stabilizacją tułowia. Oparcie w takim przypadku 

powinno być wyższe. Również po bokach można zamocować dodatkowe zabezpieczenia tak 

aby zapobiegać opadaniu tułowia na boki. Aby nie utrudniać wiosłowania optymalnie 

zamocowane zabezpieczenia znajdują się na wysokości dolnych żeber i nie są wysunięte do 

przodu dalej niż na szerokość tułowia.

W przypadku braku stabilizacji tułowia w wymiarze strzałkowym należy pamiętać o 

odpowiednim ustawieniu kąta siodełka w stosunku do oparcia. Zbyt duży kąt może 

spowodować niekontrolowane opadanie tułowia w przód, natomiast zbyt duży kąt może być 

niewygodny. 

Indywidualnie należy rozważyć, czy wygodniejszy będzie kajak czy też kanadyjka

Ryc. 9 Zaadaptowane siodełko z wysokim oparciem i podparciem na miednicę i dolne żebra [4]
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– Trzymanie wiosła: osoby z wysokim uszkodzeniem rdzenia lub ze schorzeniem 

obejmującym kończyny górne mogą mieć problem z utrzymaniem wiosła ze względu na 

ograniczoną możliwość chwytu. Istnieje możliwość zamocowania na drążku taśm lub 

innych mocowani, które ten chwyt zabezpieczą. Należy jednak pamiętać, że kajakarz w 

każdym momencie powinien bez trudu móc puścić wiosło i takie zabezpieczenia na wiośle 

nie mogą tego ograniczać. 

Dobierając wiosło dla osób, u których dysfunkcja obejmuje kończyny górne należy 

pamiętać o osłabieniu siły mięśniowej. Dlatego też wiosło powinno być jak najlżejsze.

Ryc. 10. Mocowanie dłoni na wiośle osoby z utrudnionym chwytem. [4]  

– Profilaktyka przeciwodleżynowa: jak wiadomo, osoby przebywające długo w pozycji 

siedzącej narażone są na powstanie odleżyn. Również podczas spływu kajakowego należy o 

tym pamiętać. Na siodełku można umieścić poduszkę przeciwodleżynową. Poduszki 

pneumatyczne doskonale spełniają takie zadanie w kajaku z tego względu, że nie nasiąkają 

wodą. Jednak należy zwrócić uwagę aby taka poduszka nie była zbyt wysoka. Za wysoko 

przemieszczony środek ciężkości kajakarza powoduje zwiększenie wywrotności łódki. 

Niektóre firmy zajmujące się produkcją sprzętu kajakowego dysponują specjalnymi 

poduszkami pneumatycznymi, wewnątrz wypełnionymi kulkami styropianowymi. Taka 
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poduszka dopasowuje się do kształtu ciała, a jej wysokość i twardość może być 

indywidualnie dostosowana. Jest to doskonała alternatywa dla tradycyjnych poduszek 

przeciwodleżynowych. 
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2.2.3 Dostosowanie sprzętu kajakowego dla potrzeb osób po amputacjach

1. Amputacje kończyn dolnych:

Używanie protez kończyn dolnych podczas pływania kajakiem może stwarzać duże 

niebezpieczeństwo. Wiąże się to z możliwością zaklinowania protezy podczas wychodzenia z 

kajaka. Z tego powodu nie powinno się pływać w protezie kończyn dolnych.

W przypadku kajaka z dużym kokpitem nie wyposażonego w podnóżek nie ma potrzeby 

specjalnego dostosowywania sprzętu. Jeżeli kajak ma mały i ciasny kokpit powinno się go 

zaopatrzyć w specjalne tuleje, najlepiej z pianki, które ustabilizują kończyny dolne. Podobnie jak w 

przypadku protezy nie powinno się wywoływać ucisku na szczyt kikuta.  Z tego powodu 

„przedłużenie” podnóżka nie wystarczy. Tuleje powinny być ukształtowane podobnie jak lej 

protezy, z tą różnicą, że kajakarz w każdym momencie powinien móc swobodnie wyjąć nogi. Po za 

tym nie ma ujednoliconych zasad takiej konstrukcji. W każdym przypadku kajak należy dopasować 

indywidualnie do danej osoby biorąc pod uwagę przede wszystkim jej bezpieczeństwo i wygodę. 

Mówiąc o wygodzie należy kierować się również profilaktyką przeciwodleżynową. Żaden z 

elementów wyposażenia kajaka nie może stwarzać niebezpieczeństwa powstania odleżyn. 

 

a)                                                                              b)       

Ryc. 11. Tuleje stabilizujące kikut kończyny dolnej: a) widok od wewnątrz, b) widok kokpitu z góry  
[4]
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2. Amputacje kończyn górnych:

W tym przypadku największą trudność sprawia dopasowania wiosła. Istnieje możliwość 

dostosowania protezy z możliwością chwytu. Z pewnością jednak jest to droga inwestycja, a wiec 

nie dla wszystkich osiągalna. 

Ryc.12. Przykład protezy kończyny górnej możliwej do zamocowanie na wiośle [4]

W przypadku amputacji na poziomie przedramienia czy stawu łokciowego łatwiejsze jest 

pływanie w kanadyjce ze względu na łatwiejsze dostosowanie pagaja. 

Ryc. 13. Przykład adaptacji pagaja.[4]
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 2.3 Technika pływania kajakiem i kanadyjką.

Aby pływanie zarówno kajakiem czy kanadyjką było bezpieczne i satysfakcjonujące, dana 

osoba powinna posiąść podstawowe umiejętności w zakresie wiosłowania, manewrowania łódką 

jak również bezpiecznego i samodzielnego wsiadania i wysiadania. Nie bez znaczenia jest również 

umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych takich jak wywrotka czy napłynięcie na 

przeszkodę.

Wiosłowanie w kajaku odbywa się wiosłem o dwóch piórach. Kajakarz siedząc przodem w 

kierunku płynięcia wiosłuje naprzemiennie po obu stronach łódki. Cykl wiosłowania powinien 

charakteryzować się przede wszystkim ekonomicznością ruchu. Wpływ na to mają następujące 

elementy techniki wiosłowania:

1. podział przestrzenno-czasowy; cykl wiosłowania możemy podzielić na 3 fazy: 

- przygotowawczą

- główną

- końcową

Faza główna przypada na moment przeciągnięcia pióra w wodzie. Wyjęcie pióra z wody to 

faza końcowa, natomiast przeniesienie przeciwnej ręki nad wodą do momentu włożenia pióra do 

wody stanowi fazę przygotowawczą. Istotne jest aby kajakarz płynnie przechodził z jednej fazy do 

drugiej. Ruch wiosłowania powinien być rytmiczny. Faza główna powinna mieć zawsze tą samą 

długość, co osiągamy gdy zakres ruchu jest maksymalny. Koniec jednej fazy ruchu powinien być 

równocześnie początkiem kolejnej, co zapewnia większą spójność sekwencji ruchowych.

2. Podział dynamiczno-czasowy: cykl wiosłowania stanowi kompleks ruchowy będący sumą 

działania poszczególnych grup mięśniowych. Kajakarz powinien zminimalizować drogę 

tych składników kompleksu ruchowego, które towarzyszą tylko ruchowi i nie mają wpływu 

na prędkość kajaka, natomiast powinien zwiększyć maksymalny zasięg i amplitudę tych 

34



elementów ruchowych, które wykonane w krótszym czasie pozwolą zwiększyć prędkość 

kajaka. [3]

3. Przepływ ruchu: w procesie wiosłowania bierze udział wiele grup mięśniowych. 

Wiosłowanie jest efektywne wtedy, gdy praca tych mięśni jest płynna. W każdej fazie biorą 

udział inne mięśnie. Efektywność wiosłowania zależy od:

- skrętu tułowia

- jednoczesnego pchnięcia ręką górną do wyprostu w stawie łokciowym i przekroczeni linii 

środka ciała oraz pociągnięcia ręką dolną do zgięcia w stawie łokciowym

- płynne wyciągnięcie pióra z wody i przeniesienie wiosła

- płynne wykonanie powyższych elementów

Podczas fazy głównej – od momentu początku zawiosłowania do momentu wyciągnięcia 

pióra z wody działają następujące mięśnie:

• Pociągnięcie ręką dolną:

◦ mięsień najszerszy grzbietu

◦ mięsień czworoboczny grzbietu, część poprzeczna

◦ mięsień równoległoboczny

◦ mięsień dwugłowy ramienia

◦ mięsień ramienno-promieniowy

◦ mięsień naramienny, część grzebieniowa

• Wyjęcie pióra z wody:

◦ mięsień nadgrzebieniowy

◦ mięsień naramienny 

◦ mięsień dwugłowy ramienia, głowa długa

• Pchnięcie ręką górną:
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◦ mięsień zębaty przedni

◦ mięsień piersiowy większy

◦ mięsie piersiowy mniejszy

◦ mięsień podobojczykowy

◦ mięsień trójgłowy ramienia

◦ mięsień łokciowy

◦ mięśnie prostowniki nadgarstka

• Rotację tułowia w stronę ręki dolnej podczas fazy zawiosłowania powodują nastepujące 

mięśnie:

◦ mięsień skośny wewnętrzny, po tej samej stronie

◦ mięsień krzyżowo-grzbietowy

◦ mięsień skośny zewnętrzny, po przeciwnej stronie 

◦ mięsień poprzeczno-kolcowy

Dodatkowo, na zasadzie irradiacji, pracę kończyn górnych podczas zawiosłowania, 

wspomaga izometryczne napięcie mięśni kończyn dolnych.

W przypadku wiosłowania w kanadyjce praca mięśni wygląda podobnie. Różnica między 

wiosłowaniem w kanadyjce a wiosłowaniem w kajaku występuje w fazie przygotowawczej. Nie ma 

elementu przeniesienia wiosła na drugą stronę łódki. Kanadyjkarz wiosłuje asymetrycznie tzn. po 

jednej stronie łódki. 
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2.3.1 Elementy techniki manewrowania kajakiem i kanadyjką

Wsiadanie i wysiadanie: każdy, nawet początkujący kajakarz powinien opanować 

umiejętność bezpiecznego wsiadania i wysiadania z kajaka lub kanadyjki. Brak tej umiejętności 

zawsze kończy się wywrotką. Na rzece o silnym nurcie, lub w głębokiej wodzie może to stanowić 

zagrożenie życia. Etapy wsiadania do kajaka z brzegu:

• ustawiamy kajak na wodzie, równolegle do brzegu, na wodzie płynącej dziobem w górę 

rzeki; 

• kładziemy wiosło w poprzek kajaka, opierając je jednym piórem o brzeg, drążek wiosła 

znajduje się bezpośrednio za kokpitem; 

• siadamy na brzegu przed wiosłem, jedną dłonią przytrzymujemy wiosło i brzeg kokpitu, 

drugą dłoń opieramy o wiosło i brzeg; 

• przekładamy do kokpitu jedną, a następnie drugą nogę, wsuwamy nogi w dziób kajaka i 

siadamy na siodełku; 

• przekładamy wiosło przed siebie. 

W przypadku osób niepełnosprawnych, nie będących w stanie samodzielnie wsiąść do kajaka (np 

na poruszających się na wózku) zawsze należy zadbać o obecność osób asystujących, najlepiej 

dwóch. Osoby te pomagają przy transferze osoby niepełnosprawnej. 

  

Ryc. 14. Sposób przenoszenia osoby niepełnosprawnej [4]
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Wiosłowanie w przód jest podstawowym elementem manewrowania kajakiem i kanadyjką, 

z którego można wyprowadzić kolejne elementy. Wiosłowanie w kajaku dwuosobowym musi 

przebiegać synchronicznie, tzn. osoby będące w załodze zawsze wiosłują po tych samych stronach 

równocześnie, w tym samym tempie. Za sterowanie łódką zawsze odpowiedzialna jest osoba 

siedząca z tyłu. Kajaki przeznaczone do pływania po rzekach nizinnych lub zbiornikach wodnych 

przeważnie wyposażone są w ster. Ułatwia to utrzymanie kierunku płynięcia, ale nie zwalnia załogi 

z umiejętności manewrowania łódką. Schemat wiosłowania w kajaku został przedstawiony na 

a)     b)

c) d)

Ryc.15. Schemat wiosłowania w kajaku: a) faza przygotowawcza, b) faza główna, c) faza końcowa,  
d) faza główna po przeciwnej stronie. (Opracowanie własne)

Nieco inaczej wiosłowanie wygląda w kanadyjce dwuosobowej. Załoga wiosłuje po 

przeciwnych stronach, ale cały czas po tych samych. Oczywiście można zmienić strony 

wiosłowania, ale równocześnie, np. w przypadku zmęczenia. Nie należy natomiast wiosłować na 
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przemiennie, raz z jednej raz z drugiej strony, gdyż zaburza to sterowanie i utrudnia utrzymanie 

kierunku płynięcia, przy czym jest nieefektywne i męczące. 

Ryc. 16  Sposób wiosłowania w kanadyjce dwuosobowej. (Opracowanie własne)

Podobnie jak w kajaku, osoba siedząca z tyłu – sternik odpowiedzialna jest za sterowanie 

łówką. Podczas płynięcia do przodu służą do tego takie techniki jak pociągnięcie typu „J” i kontra 

sterowana, dokładniej opisane poniżej.

1. Wiosłowanie jest efektywne wtedy, kiedy praca rąk i obręczy barkowej połączona jest z 

rotacyjną pracą tułowia. Zwiększa się wtedy zakres ruchów, koniecznych do wiosłowania, 

jak i siła pociągnięcia. Wiosłując samymi rękami kajakarz bardzo szybko się męczy.

2. Osoba siedząca z przodu – szlakowy, odpowiedzialna jest głównie za wiosłowanie nadanie 

łódce prędkości. Po za tym pomaga przy bardziej skomplikowanych manewrach wykonując 

polecenia sternika. 

3. Skręcanie: polega na szerokim pociągnięciu. W tej fazie im dalej pióro wiosła znajduje się 

od łódki, tym szybciej zacznie ona skręcać. Szerokie pociągnięcie wykonane z prawej strony 

kajaka skieruje dziób łódki w lewo. Po wykonaniu skrętu należy zacząć wiosłować z 

przeciwnej strony aby utrzymać właściwy kierunek płynięcia. Inną metodą skręcania jest 

wykonanie kontry. Kontra (oporowanie lub pociągnięcie do tyłu) założona z prawej strony 

skieruje kajak w prawo. Aby utrzymać wybrany kierunek płynięcia należy zacząć 
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wiosłowanie po tej samej stronie co kontra. Skręcanie w dwuosobowej kanadyjce wykonuje 

się następująco zależy od kierunku w jaki chcemy skierować łódkę i ustawienia wioseł w 

załodze. Przykładowo skręt w prawo wykonuje się następująco: jeśli sternik wiosłuje z 

lewej a szlakowy z prawej strony, sternik wykonuje szerokie pociągnięcie, szlakowy 

wykonuje kontrę. Przy skręcie w lewo w tym samym kierunku to sternik wykonuje kontrę a 

szlakowy szerokie pociągnięcie zaczynając jak najbardziej z przodu łódki. Taki manewr na 

kanadyjce wykonywany jest w przypadku gwałtownych lub ostrych skrętów. Podczas 

swobodnego płynięcia sternik kieruje łódką przy pomocy kontry sterownej lub pociągnięcia 

typu „J”. 

4. Kontra sterowana – stosowana zarówno w kajaku jak i kanadyjce. W kajaku dwuosobowym 

zakładana wyłącznie przez sternika. Służy do niewielkich zmian lub utrzymania kierunku 

płynięcia już rozpędzonej łódki. Wykonuje się ją ustawiając piórko pionowo w wodzie 

pobliżu rufy, drążek trzymając pod jak najmniejszym kątem w stosunku do wody, ręka tylna 

powinna być wyprostowana. Odciągając pióro od łódki powodujemy skierowanie dziobu w 

stronę, po której trzymane jest wiosło. Im mocniej pióro zostanie odepchnięte tym większy 

będzie skręt. Kierując kajak w przeciwną stronę przyciągamy pióro do łódki.

5. Pociągnięcie typu „J” – stosowane wyłącznie w pływaniu kanadyjką. Początek pociągnięcia 

jest taki sam jak w zwykłym zawiosłowaniu. W końcowej fazie, kiedy pióro minie linię 

bioder, odwracamy pagaj tak aby kciuk dolnej ręki skierowany był ku górze a pióro 

ustawione równolegle do łódki. Takie pociągnięcie ułatwia utrzymanie kierunku płynięcia.

6. Wiosłowanie do tyłu: oprócz kierunku pociągnięcia, od wiosłowania do przodu różni się 

również kątem ustawienia pióra w stosunku do powierzchni wody. W przypadku 

wiosłowania w przód pióro jest ustawione pionowo (pod kątem prostym do powierzchni 

wody), natomiast przy wiosłowaniu w tył pióro ustawiamy pod kątem ok. 30O . Ruch polega 

na pchnięciu ręki dolnej w przód i w dół. W końcowej fazie pióro płynnie odrywa się od 
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wody.

Ponieważ w kanadyjce ustawienie pagaja i pozycja kanadyjkarza jest inna niż w kajaku 

wiosłowanie do tyłu też się nieco różni, jest analogiczne do wiosłowania w przód. Uchwyt rąk na 

pagaju pozostaje ten sam, zmienia się jedynie kierunek pociągnięcia.

Techniki autoasekuracji – wyróżniamy trzy techniki autoasekuracji. Mają one zastosowanie 

zarówno podczas pływania kajakiem jak i kanadyjką i w obu przypadkach wyglądają podobnie:

Niska podpórka –  jest zwykle odpowiedzią na działanie sił, które naruszają równowagę łodzi. 

Polega na oparciu pióra płasko o wodę, stroną wypukłą, i przy pomocy bioder ustawieniu kajaka w 

prawidłowej pozycji.

• Głęboka podpórka – ruch przypomina szerokie pociągnięcie wiosłem. Różnica polega na 

ułożeniu pióra na wodzie – przy podpórce jest ono odwrócone powierzchnią wklęsłą do 

wody. Wykonując podpórkę, równocześnie z pociągnięciem, wciskamy pióro pod wodę i 

wykonujemy ruch bioder, podobnie jak przy niskiej podpórce. Kluczem do sukcesu jest jest 

szybki i zdecydowany, ale płynny ruch bioder skoordynowany z pociągnięciem wiosła. 

• „Eskimoska” – jest to określona sekwencja ruchów mająca na celu przywrócenie 

wywróconemu kajakowi prawidłowej pozycji na wodzie. Ruchy muszą być wykonywane w 

określonej kolejności i płynnie. Technika ta wymaga dużej koordynacji. Bazuje głównie na 

ruchu bioder i tułowia. Ruch wiosła jest jedynie pomocą. „Eskimoski” dużo łatwiej uczą się 

osoby, które wcześniej dużo pływały, niż początkujący kajakarze.
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 2.4 Metodyka nauczania pływania kajakiem i kanadyjką osób z dysfunkcjami 
ruchowymi.

2.4.1 Cechy motoryczne kształtowane w sportach kajakowych

Pojęcie motoryczności człowieka obejmuje całokształt czynności ruchowych, a więc to 

wszystko co dotyczy poruszania się człowieka w przestrzeni na skutek zmian położenia ciała lub 

jego części. Jest to pojęcie wielostronne, na które składają się treść, forma i idea ruchu. Można 

powiedzieć, że sprawność człowieka jest sumą ukształtowania poszczególnych cech motorycznych. 

Do podstawowych zaliczamy: siłę, wytrzymałość i szybkość. Ponadto wymienia się również 

koordynację ruchową, zwinność, zręczność, gibkość. Bazując na definicjach cech motorycznych 

można powiedzieć, w jaki sposób kajakarstwo wpływa na niektóre z nich:

1. Siła: zarówno w kajaku jak i kanadyjce ta cecha motoryczna wykorzystywana jest podczas 

pokonywania oporu wody. Siła jest niezbędna do utrzymania właściwego kierunku 

płynięcia. Silny kajakarz lub kanadyjkarz charakteryzuje się umiejętnością szybkiego 

„rozruszania” łodzi czyli dobrze steruje i przynajmniej przez krótki czas płynie z 

maksymalną prędkością. Rozwijaniu siły mogą służyć następujące ćwiczenia i dyscypliny 

sportowe:

- trening na siłowni – podnoszenie i wypychanie ciężarów z systematycznym 

przyspieszeniem ruchu

- rzuty i pchnięcia lekkoatletyczne

- dyscypliny sportowe wymagające pokonywania oporu. W kajakarstwie, kanoistyce czy 

wioślarstwie oprócz oporu własnego ciała pokonywane jest opór stawiany stawiany łodzi 

przez wodę równy kwadratowi szybkości z jaką płynie łódka.

Pod wpływem rozwijania siły ruchy stają się bardziej skoordynowane, a procesy chemiczne w 

mięśniach przebiegają bardziej ekonomicznie co wpływa na szybsze i energiczniejsze kurczenie się 
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mięśni.

2. Wytrzymałość:  W kajakarstwie możemy mówić o dwóch rodzajach wytrzymał: ogólnej i 

specjalnej. Wytrzymałość ogólna jest podstawą dla wytrzymałości specjalnej. Składają się 

na nią:

- prawidłowy metabolizm podczas wysiłku fizycznego

- sprawny transport tlenu i substancji energetycznych

- usuwanie produktów przemiany materii

- prawidłowa funkcja układu krążeniowo-oddechowego

- funkcje nerwowo-mięśniowe

- gospodarka wodno-elektrolitowa 

Wytrzymałość ogólną najlepiej rozwijają ćwiczenia o pełnym, cyklicznym charakterze ruchu takie 

jak np.: biegi, pływanie, marsze, jazda na rowerze czy narciarstwo klasyczne.

Wytrzymałość specjalna oznacza zdolność pokonywania określonych dystansów w kajaku 

lub kanadyjce przy minimalnym zmęczeniu ogólnym organizmu. Dotyczy określonych grup 

mięśniowych wykorzystywanych podczas wiosłowania. Jest inaczej kształtowana na krótkich, a 

inaczej na długich dystansach. W wyrabianiu wytrzymałości specjalnej duże znaczenie ma technika. 

Prawidłowy, ekonomiczny przepływ ruchu powoduje wolniejsze męczenie się mięśni.

3. Szybkość: w przypadku kajakarstwa ta cecha odnosi się do szybkości wiosłowania. Dotyczy 

przede wszystkim grup mięśniowych obręczy barkowej odpowiedzialnych zarówno za 

pociągniecie wiosła w wodzie jak i pchnięcie górną ręką a także szybkość zmiany rąk (z 

dolnej na górną). W połączeniu z siłą i wytrzymałością przekłada się na prędkość łodzi.

Koordynacja: w kajakarstwie bardzo ważne jest współdziałanie wszystkich mięśni. Mięśnie 

obręczy barkowej podczas wiosłowania muszą współpracować ze sobą. Prawidłowy proces 

wiosłowania jest również uzależniony od rotacyjnej pracy tułowia za co głównie odpowiadają 

mięśnie skośne brzucha. Jednocześnie kajakarz musi utrzymać łódkę w równowadze za co 
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odpowiedzialne są mięśnie tułowia i nóg. Techniki auto-asekuracji wymagają zgranej pracy wielu 

grup mięśniowych zarówno nóg, tułowia jak i kończyn górnych. Podczas płynięcia kajakiem czy 

kanadyjką brak koordynacji i i chaotyczny przepływ ruchu skutkuje wywrotką i trudnościami w 

utrzymaniu kierunku płynięcia.
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2.4.2 Nauczanie osób z dysfunkcjami ruchowymi pływania kajakiem lub kanadyjką.

Niniejszy rozdział obejmuje metody stosowane w Federacji Akademickich Klubów 

Kajakowych, wypracowane przy udziale autorki pracy.

Nauczanie kajakarstwa, w tym pływania kajakiem jako formy turystyki kwalifikowanej 

objęte jest takimi samymi zasadami dydaktycznymi jak każde inne nauczanie ruchu. Wsiadanie do 

kajaka bez wcześniejszego przygotowania, umiejętności i wiedzy jest w Polsce niestety często 

stosowane przez tak zwanych kajakarzy nizinnych. Pragnę zauważyć, że jest to zachowanie, które 

może spowodować i często powoduje powstanie sytuacji zagrażających życiu. 

Formy nauczania ruchu wykorzystywane w kajakarstwie:

• forma zadaniowa – polega na realizacji konkretnych zadań ruchowych

• forma sportowa – wykorzystanie elementów treningu sportu kwalifikowanego

• forma ścisła – w celu prawidłowego wykonania ćwiczenia niezbędny jest opis elementów 

składowych ruchu

• forma zabawowa – prowadzenie zajęć poprzez gry i zabawy ruchowe

Naukę pływania kajakiem dzielimy na etapy, tak aby poszczególne elementy można było 

dokładnie przećwiczyć. Najpierw na brzegu, bez konieczności opanowywania łódki, później w 

łódce, nauka balansu i manewrowania kajakiem.

Ucząc osoby niepełnosprawne należy zawsze brać pod uwagę ich ograniczenia. W związku 

z tym należy dopasować metody nauki kajakarstwa oraz pamiętać o pewnych zasadach pracy z 

poszczególnymi grupami:

1. Etapy nauki pływania kajakiem lub kanadyjką osób poruszających się na wózku:

• Etap pierwszy – opis słowny i prezentacja sprzętu kajakowego, wsiadania i wysiadania z 

kajaka, techniki wiosłowania i manewrowania, omówienie zasad bezpieczeństwa.
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• Etap drugi – ćwiczenia na brzegu wiosłowania i elementów manewrowania. Ćwiczenia 

można przeprowadzić kiedy (osoby) siedzą na wózkach. Ucząc techniki wiosłowania 

zaczynamy od ćwiczeń bez wiosła. Przykładowo:

◦ pozycja wyjściowa: siad dowolny, ramiona skrzyżowane, dłonie ułożone na barkach

ćwiczenie: krążenie barków w przód z jednoczesną rotacją tułowia.

◦ Pozycja wyjściowa: siad dowolny

ćwiczenie: lewe ramię wyrzut w przód i w prawo, zgięcie w stawie barkowym i 

łokciowym, rotacja tułowia w prawo; prawa ręka analogicznie. Ruch powinien być 

naprzemienny, płynny.

Ćwiczenia z wiosłem: 

• wiosłowanie w przód, naśladując instruktora

• wiosłowanie w tył, należy pamiętać o rotacji tułowia

• wiosłowanie jedną ręką w przód, drugą w tył

Ryc. 17. Ćwiczenia nauki wiosłowania na brzegu. (opracowanie własne)

Ćwiczenia z wiosłem można przeprowadzić w kajaku będącym na brzegu.

• Etap trzeci – ćwiczenia na wodzie. Dla zapewnienia jak największego bezpieczeństwa 

osobie niepełnosprawnej w kajaku dwuosobowym powinna jak osoba towarzysząca 
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powinna być to ktoś z doświadczeniem w pływaniu kajakiem. Na wodzie ćwiczymy 

następujące elementy:

• wsiadanie i wysiadanie z kajaka

• synchroniczne wiosłowanie

• pływanie prosto

• pływanie po okręgu, w obie strony

• pływanie po ósemce

• zatrzymanie na wodzie i płynięcie do tyłu

• przechył i niska podpórka

Ryc. 18.  Pomoc przy wsiadaniu do kajaka osobie po urazie rdzenia. (Opracowanie własne)

Ryc. 19.  Wiosłowanie – w kajaku osoba po urazie rdzenia.(Opracowanie własne)
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Przed wypłynięciem w dłuższą trasę należy również przećwiczyć w warunkach 

kontrolowanych wywrotkę i awaryjne wyjście z kajaka. Taką sytuację należy wcześniej omówić i 

dokładnie wyjaśnić jak należy się zachować aby zapobiec panice. Ćwiczenia autoasekuracji, 

wywrotek i podpórek można również przeprowadzać w sezonie zimowym na basenie. Jest to wtedy 

mniej stresujące, a wiec opanowanie nowych umiejętności następuje szybciej i efektowniej. Po za 

tym schodząc na wodę osoba taka wie jak kajak zachowuje się na wodzie i potrafi się do tego 

przystosować.

Pracując z osobami po urazach rdzenia lub z innym schorzeniami neurologicznymi, w 

których występuje spastyka, należy pamiętać, że mogą ją wywołać następujące czynniki:

• zimna woda

• duże zmęczenie fizyczne (zbyt dużo ćwiczeń, lub zbyt intensywne)

• gwałtowne ruchy

• niewłaściwa pozycja w łódce

Dlatego należy zapobiegać powstaniu takich sytuacji poprzez:

• właściwe ubranie, zapewniające komfort termiczny nawet po wpadnięciu do zimnej wody

• dostosowanie intensywności i rodzaju ćwiczeń, przeplatanie ćwiczeń fazami odpoczynku 

• dbanie o płynność wykonywanych ruchów podczas wiosłowania

• właściwe dobranie sprzętu, zapewnienie wygody w kajaku bądź kanadyjce
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Ryc. 20. Nauka głębokiej podpórki na basenie. W kajaku osoba niewidoma, ruch prowadzony przez  
instruktora.(Opracowanie własne)
Nieco inaczej wygląda nauka osób niewidomych

• Etap pierwszy – opisowi słownemu towarzyszy zbadanie przez niewidomego sprzętu 

kajakowego przy pomocy dotyku. Ponad to należy pokazać otoczenie, jak wygląda brzeg, 

czy jest niski czy wysoki, jakie jest zejście do wody.

• Etap drugi – ćwiczenia na brzegu należy dokładnie omówić. Następnie instruktor może 

pokierować dany ruch, do momentu kiedy niewidomy będzie umiał wykonać go 

samodzielnie. Przy ćwiczeniach z wiosłem instruktor stojąc za ćwiczącym, lub przed nim, 

trzyma wiosło i prowadzi je razem z niewidomym, do momentu opanowania tej czynności.

• Etap trzeci – wsiadanie do kajaka może odbywać się kiedy kajak jest na wodzie. Niewidomy 

powinien dokładnie zbadać jego ułożenie. Instruktor ma za zadanie asekurować 

podopiecznego i ewentualnie pomóc, ale tylko w tedy kiedy jest to konieczne.

• Osoba niewidoma powinna zacząć ćwiczenie wiosłowania na wodzie od „wyczucia” wiosła 

i kajaka niekoniecznie skupiając się na płynięciu w określonym kierunku. Dopiero gdy to 

zostanie opanowane zaczynamy ćwiczenia manewrowania kajakiem. W tym przypadku 

instruktor słownie powinien korygować błędy, na przykład mówiąc którą ręką pociągnąć 

mocniej, w jakim rytmie wiosłować. Jeśli niewidomy wyczuje pracę wiosła potrafi 

stwierdzić czy kajak płynie prosto czy nie. 

Ucząc niepełnosprawnych pływania kajakiem należy zapewnić im jak największą samodzielność. 
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 2.5 Bezpieczeństwo

2.5.1 Bezpieczeństwo na wodzie

Sporty kajakowe niosą ze sobą pewne ryzyko. Wiążę się to zarówno z możliwością 

wystąpienia urazów, przeciążeń mięśni jak i wychłodzenia organizmu lub przegrzania w zależności 

od warunków atmosferycznych. Dlatego też każdy powinien zastosować się do podstawowych 

zasad bezpieczeństwa dotyczących zarówno przygotowania organizmu do wysiłku, odpowiedniego 

sprzętu jak i wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Niebagatelne znaczenie ma 

również stosowanie się do poleceń instruktora bądź kierownika grupy.

Z punktu widzenia przygotowania organizmu do dłuższego wysiłku fizycznego sporty 

kajakowe bezwzględnie wymagają nabycia pewnych umiejętności. Dotyczy to wiosłowania, 

wsiadania i wysiadania z kajaka, umiejętności opuszczania kajaka w sytuacjach awaryjnych oraz 

tak zwanego czucia wody i kajaka. Ostatnie stwierdzenie oznacza kinestetyczną świadomość 

dynamicznych sił wody działających na łódkę, kajakarza i wiosło. 

Umiejętność zastosowania odpowiedniej techniki posługiwania się wiosłem tak w kajaku 

jak i w kanadyjce zabezpiecza stawy barkowe przed urazem oraz zmniejsza możliwość wystąpienie 

przeciążeń mięśni zarówno obręczy barkowej jak i tułowia. Odpowiednia technika „oszczędza” 

delikatne i niewielkie grupy mięśniowe wykorzystując wolnomęczące się mięśnie tułowia i duże 

grupy w obrębie obręczy barkowej. Podczas wiosłowania, czy sterowania łódką bardzo przydatna 

jest również umiejętność wykorzystania siły wody. 

 Ważne jest aby kajakarz, zarówno początkujący jak i doświadczony potrafił bezpiecznie 

wsiąść i wysiąść z kajaka lub kanadyjki. Bezpiecznie oznacza bez narażania siebie i innych na 

możliwość wywrotki. Jeżeli kajakarz wie, że nie posiada wystarczających umiejętności lub 

możliwości samodzielnego wsiadania i wysiadania z łódki , wtedy bezwzględnie powinien 

skorzystać z pomocy.
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Ubiór kajakarza powinien być tak skompletowany aby jak najlepiej ochraniał organizm 

przed wychłodzeniem, urazami, czy utonięciem. Kolejność ubieranych warstw jak i ich ilość jest 

nieprzypadkowa. Przygotowując się do spływu zawsze należy wziąć pod uwagę warunki pogodowe 

i dopasować do nich swój ubiór.

Podstawowy ubiór kajakarza:

1. Buty, które powinny chronić stopy zarówno przed zimnem jak i przed urazami. Dobrym 

rozwiązaniem są buty przeznaczone do sportów wodnych, z pianki neoprenowej, która 

nawet mokra chroni przed wychłodzeniem. Jeżeli pływamy w ciepłe dni dobrze sprawdzają 

się sandały jednak należy pamiętać, że buty muszą być dobrze dopasowane i nie mogą 

zsuwać się ze stóp.

2. Ilość warstw jakie na siebie zakłada kajakarz uzależniona jest od temperatury otoczenia 

i prawdopodobieństwa wywrotki. Ubiór powinien być z tkanin syntetycznych, takich które 

nawet mokre utrzymują ciepło. Powinien być dopasowany, ani zbyt luźny, ani za ciasny. 

Kajakarz powinien mieć swobodę poruszania się.

3. Warstwa wierzchnia. W chłodniejsze lub deszczowe dni warstwę wierzchnią stanowi kurtka 

nieprzemakalna. W trudniejszych warunkach np. na rzekach górskich kajakarze stosują tzw. 

suche kurtki – wyposażone w glizy lateksowe (szczelne mankiety) lub neoprenowe, 

zabezpieczające przed dostaniem się wody pod kurtkę. Na rzekach nizinnych, czy otwartych 

akwenach nie jest to konieczne, ważne jest aby kurtka  chroniła przed chłodem i wilgocią.

4. Kamizelka asekuracyjna – jest niezbędnym wyposażeniem kajakarza. Atestowane kamizelki 

dokładnie określają wyporność i limity wagowe. Dobierając sprzęt asekuracyjny należy 

wziąć pod uwagę własną masę ciała. Zbyt mała kamizelka nie utrzyma pływaka na 

powierzchni wody, zbyt duża będzie ograniczać ruchy i przeszkadzać podczas wiosłowania. 

Dodatkowo może się samoistnie zsunąć. Kamizelka powinna przylegać do ciała w taki 

sposób, aby nie krępowała ruchów a jednocześnie nie dało się jej zdjąć przez głowę bez 
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rozpinania klamer zabezpieczających. Wyporność powinna być indywidualnie dostosowana.

5. Kask stosowany  jest głównie na rzekach górskich. Dobrze dopasowany nie powinien 

zsunąć się z głowy nawet rozpięty. Chroni czoło, skronie i potylicę. Za mały kask zsuwa się 

na tył głowy tak więc skronie i czoło są odsłonięte. Za duży kask może przesłaniać oczy, 

odsłaniać potylicę a nawet spaść podczas wywrotki.

6. Ochrona przed słońcem. Ponieważ tafla wody odbija światło słoneczne, dlatego kajakarze są 

narażeni na wystąpienie oparzeń słonecznych i przegrzanie organizmu. Należy zadbać o 

właściwą ochronę skóry przed promieniowaniem a także o odpowiedni ubiór aby nie 

dopuścić do przegrzania. Wskazane jest również uzupełnianie wody w organizmie aby 

przeciwdziałać odwodnieniu.

Mając do czynienia podczas spływu z osobami niepełnosprawnymi bezwzględnie należy 

zebrać wywiad dotyczący stanu zdrowia. Uzyskać wszelkie informacje na temat ich chorób i 

niepełnosprawności. Niektóre z dysfunkcji i schorzeń w pewnych okolicznościach mogą stanowić 

zagrożenie dla życia lub zdrowia. Aby skutecznie przeciwdziałać takim sytuacjom każdy powinien 

posiadać wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 
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2.5.2 Klasyfikacja rzek

Aby świadomie pływać po wodach śródlądowych należy znać klasyfikację i związane z nią 

trudności mogące wystąpić na wodzie. Wyróżniamy rzeki, górskie, nizinne i wody stojące (zalewy, 

jeziora). Rzeki górskie i nizinne mają osobną klasyfikację ze względu na odmienny charakter i 

różnice w występowaniu trudności. Poniżej podano klasyfikację wg [18]

1. Klasyfikacja rzek nizinnych oparta jest na międzynarodowej, trzystopniowej skali trudności 

ZW*:

- ZW A – wody stojące – jeziora, jeziora zaporowe, gdzie nie występuje duże falowanie, 

kanały i rzeki o niezauważalnym prądzie. Przeszkody i zjawiska wpływające na trudność 

przeważnie nie występują, szlak dostępny dla początkujących

- ZW B – wody płynące – słaby prąd o prędkości 2-3 km/h, oraz średniej wielkości zbiorniki 

wodne. Mogą występować przeszkody i zjawiska utrudniające płynięcie (np. falowanie). 

Dostępne dla początkujących

- ZW C – średnie prądy – prędkość nurtu 3-5 km/h, duże zbiorniki wodne. Występują 

meandry**, mielizny i niewielkie, regularne bystrza. Duża ilość przeszkód wymagających 

uważnego manewrowania. Trudne dla początkujących.

2. Klasyfikacja rzek górskich oparta jest na międzynarodowej, sześciostopniowej skali 

trudności WW*. Dodatkowo stosowane są też „+” i „-” podnoszące lub obniżające stopień 

trudności o ok. 1/3. 

- WW I – łatwo – koryto jest otwarte, występują szerokie regularne bystrza i pojedyncze 

głazy, trudności są łatwe do rozpoznania

- WW II – umiarkowanie trudno – droga płynięcia jest łatwo rozpoznawalna i oczywista ale 

* Od niem. Zahmwasser – łagodna woda
** Meander – forma ukształtowania koryta rzeki w postaci łuku lub pętli. Meandry występują na terenach nizinnych w 

środkowym i dolnym biegu rzeki.
* Od niem. Wildwasser – dzika woda 
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występują drobne przeszkody takie jak małe odwoje, niskie progi, długie bystrza i większe 

fale

- WW III – trudno - drogę często należy wybrać ale można to uczynić z kajaka, występują 

średnie odwoje i progi, bystrza są dłuższe. Głazy i inne przeszkody mogą występować 

często.

- WW IV -  bardzo trudno – rzeki o dużym spadku, aby rozpoznać drogę płynięcia 

konieczne jest zatrzymanie się, występują silne odwoje, wysokie progi, bystrza są długie, 

ciągłe i trudne. Konieczne jest uważne manewrowanie. W niektórych miejscach wskazana 

asekuracja z brzegu.

 - WW V – wyjątkowo trudno – rzeki o bardzo dużym spadku, konieczne jest rozpoznanie 

drogi płynięcia z brzegu, duże trudności występują ciągle. W wielu miejscach niezbędna jest 

asekuracja z brzegu. Konsekwencje błędu mogą być poważne.

- WW VI – granica spływalności. Bystrza i progi są bardzo niebezpieczne. Przy 

odpowiednim stanie wody możliwe próby przepłynięcia przez bardzo doświadczonych 

kajakarzy. Konsekwencje błędu zawsze są bardzo poważne.

Do prawidłowej oceny trudności rzeki, oraz bezpiecznego zaplanowania spływu niezbędna jest 

znajomość elementów rzeki. Każdy z tych elementów może być wykorzystany dla ułatwienia 

płynięcia, znalezienia odpowiedniego miejsca na rozpoczęcie lub zakończenie spływu. 

Jednocześnie nieznajomość podstawowych zasad z jaką woda w rzece przepływa może skutkować 

wywrotką i narażeniem uczestników spływu na niebezpieczeństwo. Do podstawowych elementów 

rzeki należą:

1. Prąd – średnia prędkość przepływu wody w rzece, zależy od spadku oraz ukształtowania 

koryta.

2. Nurt – część wody w rzece płynąca z największą prędkością. Ze względu na ukształtowanie 

koryta rzeki linia nurtu rzadko znajduje się na środku rzeki. Na zakrętach zawsze występuje 
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po zewnętrznej natomiast, kształt koryta wymusza linię nurtu przemieszczającą się od 

brzegu do brzegu.

3. Bystrze – miejsce na rzece, w którym nurt wyraźnie przyspiesza. Bystrza tworzą się na 

zwężeniach oraz większych spadkach.

4. Cofka – miejsce, w którym woda płynie w górę rzeki. Cofki tworzą się za przeszkodami np. 

Kamieniami. Woda płynąca z góry omija przeszkodę pozostawiając za niem wolną 

przestrzeń, która następnie zostaje wypełniona wodą z dołu. Cofkę od głównego nurtu 

oddziela chyżka.

5. Meander – ukształtowanie koryta rzeki w formie pętli lub zakola. Meandry wsytępują w 

środkowym, czasem w dolnym biegu rzeki.

6. Brzeg wewnętrzny – na zakręcie brzeg wewnętrzny łagodnie się obniża i jest łatwo dostępny

7. Brzeg zewnętrzny – z powodu wymywania go przez nurt często jest stromy.

8. Głęboczek – głębsze miejsce na zewnętrznej stronie zakrętu

9. Przemiał (odsypisko) – tworzy się przy brzegu wewnętrznym gdzie prędkość nurtu maleje 

co powoduje korzystne warunki do akumulacji.

10. Przykosa – powstaje poza nurtem gdzie możliwe jest osadzanie piasku i drobnego żwiru. 

Pofalowana, łagodnie wznosząca się z dna powierzchnia piachu lub żwiru, która następnie 

gwałtownie się urywa. Poziom dna rzeki za przykosą gwałtownie się obniża o ok. 1M lub 

więcej na większych rzekach.   

Powyższe zjawiska możemy spotkać zarówno na rzekach nizinnych jak i górskich. Dodatkowo na 

rzekach górskich spotykamy się z większą ilością przeszkód takich jak;

– bystrza

– progi

– szachownice

Na zamkniętych akwenach takich jak jeziora i zalewy spotykamy odmienne trudności niż na 
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rzece. Nie występuje tutaj nurt. Falowanie jest spowodowane wiatrem a nie ukształtowaniem dna. Z 

tego względu należy pamiętać, że silny wiatr może być poważnym utrudnieniem dla 

niedoświadczonych  kajakarzy. Jednocześnie silne falowanie może zagrażać bezpieczeństwu. Brak 

umiejętności pływania podczas wiatru skutkuje wywrotką, niebezpieczną jeśli kajak znajduje się 

daleko od brzegu.

W szczególności na dużych jeziorach potrzebna jest umiejętność oceny odległości. Będąc 

daleko od brzegu łatwo jest stracić orientację. Zawsze bezpieczniej nie wypływać na środek jeziora.

56



 3 Opis najczęściej występujących dysfunkcji ruchowych 
 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia 

niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka: 

• Niesprawność (impariment) - każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy 

funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub 

anatomicznym; 

• Niepełnosprawność (disability) - każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z 

niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe 

dla człowieka; 

• Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) - ułomność określonej osoby 

wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca 

pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i 

kulturowymi uwarunkowaniami. 

1. Uraz rdzenia kręgowego: obraz kliniczny jak możliwości fizyczne osób po urazie 

rdzenia kręgowego zależą głównie od poziomu oraz stopnia uszkodzenia. Wyróżniamy pięć stopni 

uszkodzenia według „American Spinal Injury Assaciation”:

A – całkowite uszkodzenie; brak czynności ruchowej i czuciowej poniżej poziomu 

uszkodzenia łącznie z brakiem czucia w segmentach S4 – S5.

B – niecałkowite uszkodzenie; brak czynności ruchowej poniżej miejsca uszkodzenia przy 

zachowanym czuciu. Obejmuje to również segmenty S4 – S5.

C – niecałkowite uszkodzenie; zachowany ruch poniżej poziomu uszkodzenia, więcej niż 

połowa mięśni kluczowych posiada siłę do 3 w skali Lovett'a*.

* Skala Lovett'a – 6-cio stopniowa skala oceny siły mięśnia, gdzie „0” oznacza całkowity brak czynności skurczowej 
a „5” pełną siłę mięśnia.
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D – niecałkowite uszkodzenie; zachowany ruch poniżej poziomu uszkodzenia, więcej niż 

połowa mięśni kluczowych posiada siłę równą lub większą od 3 w skali Lovett'a.

E – brak uszkodzeń neurologicznych, prawidłowa czynność ruchowa i czuciowa.

Na podstawie poziomu uszkodzenia można ocenić możliwości funkcjonalne. Wg skali ASIA 

odrębnie oceniamy możliwości ruchowe i czuciowe badając konkretne mięśnie i dermatomy prawej 

i lewej połowy ciała. Obraz ruchowy ustala się na postawie badanie mięśni kluczowych dla każdego 

segmentu według określonego schematu. Siłę mięśni określa się na podstawi skali Lovett'a.

Mięśnie kluczowe:

- poziom C5 – zginacze stawu łokciowego

- poziom C6 – prostowniki nadgarstka

- poziom C7 – prostowniki łokcia

- poziom C8 – zginacze palców

- poziom Th1 – przywodziciele palców

- poziom L2 – zginacze biodra

- poziom L3 – prostowniki kolana

- poziom L4 – zginacze grzbietowe stawu skokowego

- poziom L5 – prostowniki długie palców

- poziom S1 – zginacze podeszwowe stawu skokowego

Badając czucie powierzchowne ocenia się wrażliwość poszczególnych dermatomów na 

lekki dotyk i ukłucie igłą. Skala wynosi od 0 do 2 punktów, gdzie 0 oznacza brak czucia a 2 czucie 

prawidłowe. 

Po dokonaniu powyższych badań można ocenić poziom neurologiczny uszkodzenie czyli 

najniżej położony segment gdzie czynność czuciowa i ruchowa jest zachowana po obu stronach 

ciała.

Od wysokości uszkodzenia zależą możliwości funkcjonalne danej osoby:
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- C1- C3 – całkowite uszkodzenie na tym poziomie prowadzi najczęściej do śmierci 

ponieważ przerwane zostają połączenia nerwowe pomiędzy mięśniami oddechowymi a 

ośrodkami w pniu mózgu. Częściowe uszkodzenie prowadzi do dużych trudności w 

oddychaniu oraz porażenia/niedowładu poniżej uszkodzenia. Możliwe jest poruszanie się na 

specjalnie przystosowanym wózku elektrycznym, najczęściej sterowanym przy pomocy ust, 

głowy lub podbródka.

- C3 – C4 – zachowane ruchy głową i szyją. Przy uszkodzeniu C4 możliwe jest wzruszanie 

ramionami. Poruszanie się podobnie jak przy uszkodzeniu C1 – C3, chociaż u niektórych 

możliwe jest poruszanie się na wózku aktywnym.

- C4 – C5 – brak funkcji poniżej obojczyka. Przy uszkodzeniu C5 możliwe niektóre ruchy 

rąk, jak zginanie w stawie łokciowym czy odwracanie i nawracanie przedramienia. 

Czynności samoobsługi możliwe są do wyćwiczenia.  Poruszanie się jest możliwe na wózku 

aktywnym.

- C6 – zachowane ruchy głowy i szyi, wzruszanie ramionami, zginanie w stawach 

łokciowych, odwracanie i nawracanie przedramion, zginanie nadgarstków. Poruszanie się na 

wózku manualnym. 

- C7 – Podobny zakres ruchów jak przy uszkodzeniu C6, dodatkowo możliwość zgięcia 

grzbietowego nadgarstków. Większa samodzielność przy czynnościach samoobsługi. 

Możliwe samodzielne przesiadanie się na wózek.

- C8 – Th1 – tak zwana „wysoka paraplegia. Brak stabilizacji tułowia, mogą występować 

zaburzenia oddychania. Możliwości funkcjonalne i precyzja ruchów dłoni są zachowane lub 

częściowo osłabione. 

- Th2 – Th6 – funkcje czuciowe i motoryczne kończyn górnych są prawidłowe, zachowana 

częściowo stabilizacja tułowia. Czucie zachowane jest do poziomu przepony. Osoby z takim 

uszkodzeniem przeważnie są w pełni samodzielne.
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- Th7 – Th12 – stabilizacja tułowia umożliwiająca siedzenie bez podparcia. Ponieważ 

mięśnie oddechowe są w pełni sprawne osoby takie zdolne są do dużego wysiłku 

fizycznego.

- L1 – L2 – możliwość pionizacji w aparatach szynowo – opaskowych.

- L3 – L4 – zachowane czucie bioder i  kolan i części mięśni kontrolujących te stawy. 

Możliwe chodzenie przy pomocy kul i aparatów szynowo – opaskowych. 

- L5 – S1 – możliwe działanie niektórych mięśni kontrolujących stawy kolanowe i 

biodrowe, stawy skokowe i stopy. Chodzenie przy pomocy kul jest możliwe.

- S2 – S4 – zwiększona możliwość chodzenie z pomocą kul lub nawet bez nich. Pełna 

samodzielność.  

Pracując z osobami po urazach rdzenia kręgowego należy pamiętać o mogących wystąpić 

zaburzeniach ogólnoustrojowych, mogących stanowić zagrożenie życia dla tych osób. Do późnych 

powikłań należą:

• spastyczność – jest wynikiem uszkodzenia górnego motoneuronu. Przejawia się 

niekontrolowanym, nadmiernym skurczem mięśni szkieletowych, patologicznie 

wygórowaną odpowiedzią na bodźce dotykowe, bólowe, proprioceptywne. Występuje 

zwiększone, znaczne rozprzestrzenianie skurczu mięśniowego w odpowiedzi na rozciąganie. 

Objawia się to wygórowaniem odruchów i wzrostem oporu mięśni przy wykonaniu ruchu 

biernego. W wyniku tego wzorce odruchów rdzeniowych są zaburzone. Występuje 

równoczesna reakcja agonistów i antagonistów. Brak jest kontrolowanych odruchów 

obronnych.

• Wzmożona spastyczność może prowadzić do powstania odleżyn, przykurczów oraz jest 

przyczyną bólu. Niekiedy jednak jest wykorzystywana przez pacjentów gdyż może ułatwiać 

pionizację.

• wiotkość – występuje przeważnie u osób z niższym uszkodzeniem, poniżej Th10. 
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• autonomiczne dysrefleksja – jest zagrażającym życiu następstwem uszkodzenia rdzenia 

kręgowego na poziomie szyjnym lub wyższych kręgów piersiowych. Objawia się, gdy 

wystąpi ból, podrażnienie lub stymulacja w układzie nerwowym poniżej poziomu 

uszkodzenia rdzenia. Podrażniony obszar nie mogąc wysłać sygnału do mózgu, generuje 

niepożądane odruchy, niezależne od autonomicznego układu nerwowego. Tak jak spastyka 

oddziałowuje na mięśnie, tak autonomiczna dysreflekscja na układ krwionośny i organy 

wewnętrzne.

• Objawy autonomicznej dysrefleksji to:

◦ dreszcze

◦ obfite poty

◦ uczucie uderzenia krwi do głowy

◦ podwójne widzenie

◦ zawroty głowy

◦ gwałtowne podwyższenie ciśnienia tętniczego

◦ objaw „gęsiej skórki” na rękach i nogach

Autonomiczną dysrefleksję może wywołać  wile czynników. Należą do nich:

◦ potrzeba oddania moczu

◦ odleżyny, rany

◦ poparzenia słoneczne, przegrzanie organizmu

◦ nacisk na ciało

◦ zbyt obcisła odzież

◦ uderzenie

W przypadku wystąpienia dysrefleksji autonomicznej przeważnie wystarczy zlikwidować 

czynnik szkodliwy. Jednak mając na uwadze dobro poszkodowanego należy w takiej 
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sytuacji skontaktować się z lekarzem. 

• termoregulacja - Na skutek urazu rdzenia dochodzi do zaburzeń regulacji cieplnej w 

autonomicznym układzie nerwowym. Organizm ma zwiększoną tendencję wahań 

temperatury ciała w zależności od otoczenia. Im wyższy poziom uszkodzenia rdzenia, tym 

większa predyspozycja do skoków temperatury.

◦ Hipertermia to stan podwyższenia temperatury ciała powyżej 41oC. Wymaga jak 

najszybszego ochłodzenia temperatury, aby nie doszło do przegrzania mózgu. Aby 

zapobiegać temu stanowi należy dowiedzieć się jak długo dana osoba może przebywać 

w gorącym otoczeniu, nosić przewiewną odzież i nakrycie głowy, pić dużo płynów.

◦ Hipotermia – to stan kiedy temperatura spada poniżej 35oC. W krytycznym stadium 

prowadzi do zatrzymania akcji serca i w konsekwencji śmierci.

Pracując z osobami po urazach rdzenia należy również pamiętać, że każdy przypadek może 

wyglądać inaczej. Na możliwości funkcjonalne może wpływać rodzaj urazu – uszkodzenie 

całkowite lub niecałkowite, jak również rehabilitacja ruchowa. Układ nerwowy ma możliwości 

kompensacji i regeneracji nie do końca jeszcze poznane.

2. Mózgowe porażenie dziecięce: jest to nie postępujące zaburzenie czynności będącego 

w rozwoju centralnego układu nerwowego, a zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego, 

powstałe w czasie ciąży, porodu lub po urodzeniu. Nie jest to choroba lecz zespół objawów. Należą 

do nich m.in.: porażenie lub niedowłady powstałe w skutek uszkodzenia ośrodkowego neuronu 

ruchowego. Występują również zaburzenia towarzyszące takie jak:

• niedorozwój umysłowy (70%)

• epilepsja (50%)

• zaburzenia układu oralno motorycznego (połykania, żucia, mowy – 50%)

• zaburzenia widzenia(50%)

• zaburzenia słuchu (25%)
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• zaburzenia zachowania (50%)

Czynniki ryzyka wystąpienia M.P.Dz. można podzielić na podstawie trzech okresów:

• okres ciąży – kiedy to istotne znaczenie dla rozwoju dziecka ma stan zdrowia matki, 

zarówno choroby jaki i obecny styl życia (alkohol, palenie tytoniu), ilość ciąż 

i porodów i związane z nimi powikłania, a także wady w rozwoju płodu powstałe 

w wyniku działania wirusów, bakterii lub pasożytów.

• okres porodu -  kiedy poród nie przebiega prawidłowo, jest nagły, przedwczesny lub zbyt 

późny, patologie łożyska i naczyń, stan noworodka w pierwszej minucie po porodzie 

oceniany na mniej niż 5 w skali APGAR, cechy wcześniactwa, dystrofii mięśniowej, niska 

waga urodzeniowa, nieprawidłowy obwód główki.

• okres noworodkowy – żółtaczka, drgawki, zachłyśnięcie się smółką, zmiany napięcia 

mięśni, infekcje, sztuczna wentylacja, przewlekłe choroby płuc wymagające podawania 

tlenu przez dłuższy czas.

Pomimo tego, iż powyższe czynniki z pewnością mają wpływ na niedojrzały jeszcze układ 

nerwowy, narażając go zarówno na niedotlenienie jak i inne uszkodzenia, nie są podstawą do 

natychmiastowego potwierdzenia wystąpienia MPDz. Dzieje się tak ponieważ mózg człowieka a w 

szczególności mózg noworodka będący jeszcze w rozwoju jest bardzo plastyczny. Plastyczność 

oznacza możliwość tworzenia się nowych połączeń między neuronami. Jest to możliwe również w 

mózgu uszkodzonym jednak wymaga dodatkowych bodźców (rehabilitacja). Z tego też powodu 

MPDz nie rozpoznaje się przed upływem pierwszego roku życia dziecka. Natomiast wśród dzieci 

ryzyka i wysokiego ryzyka prowadzi się działania profilaktyczne rehabilitacyjne i obserwację 

neurologiczną co 3 miesiące do 12 miesiąca i co pół roku do 2 roku życia. 

Mózgowe porażenie dziecięce może przyjąć wiele różnych form niesprawności w zależności od 

stopnia, rozległości oraz lokalizacji uszkodzenia mózgu. Jedną z  postaci uszkodzenia górnego 

neuronu ruchowego (droga piramidowa) jest postać spastyczna. Spastyczność jest to stan 
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nadmiernego napięcia mięśni związany z ich nieprawidłową reakcją na bodźce. Prowadzi do 

przykurczów i osłabienia mięśni, a w konsekwencji do ograniczenia ruchów. W zależności od 

rozległości i miejsca uszkodzenia górnego neuronu ruchowego możemy wyróżnić 4 postacie 

MPDz:

• monoplegia – niedowład obejmuje jedną kończynę lub jej część dystalną.

• hemiplegia – niedowład połowiczy – dysfunkcją objęta jest kończyna górna, mięśnie 

tułowia i twarzy po stronie przeciwnej do uszkodzenia 

• diplegia – niedowład dotyczy dwóch kończyn, górnych lub dolnych

• tetraplegia – niedowład czterokończynowy

Oprócz postaci spastycznej MPDz może również przybrać postać niedowładu wiotkiego (10 

– 15%) przy uszkodzeniu móżdżku. 

Może również dojść do uszkodzenia dróg odpowiedzialnych kontrolę i planowanie ruchów, 

niezależne od woli (drogi pozapiramidowe). Występuje wtedy zmienne napięcie mięśniowe, ruchy 

atetotyczne (mimowolne, obszerne ruchy kończyn), ruchy niezamierzone, drżenia.

Często się zdarza, że uszkodzenie mózgu jest tak duże, że ciężko określić jednoznacznie postać 

MPDz. Mamy do czynienia wówczas z tzw. postacią mieszaną, kiedy łączą się zaburzenia kilku 

powyższych form niesprawności.

Niepełnosprawność ruchowa jest na pierwszy rzut oka najbardziej widoczną cechą osób z 

mózgowym porażeniem. Wyraża się trudnością lub całkowitą niemożnością chodzenia, trudnością 

w wykonywaniu czynności manualnych, zaburzeniami równowagi, dużą męczliwością. Należy 

również pamiętać że zaburzenia pracy mięśni dotyczyć mogą mięśni twarzy i gardła. Taka osoba ma 

trudności z artykulacją, mówieniem i połykaniem.

Oprócz ubytków ruchu drugim co do częstości występowania problemem w MPDz jest 

upośledzenie umysłowe. W pierwszych miesiącach życia dziecka rozwój psychiczny

 i poznawczy jest ściśle powiązany z rozwojem fizycznym. Określa się go wspólnym mianem 
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rozwoju psychoruchowego. Od urodzenia dziecko przechodzi kolejne etapy rozwoju, w których 

powinno osiągnąć określone cele takie jak podnoszenie główki, przewracanie z brzuszka na plecy, 

siedzenie, stanie, chodzenie a także czynności manualne w określonej kolejności i czasie. Każde 

opóźnienie lub pominięcie któregoś z etapów ma wpływ na rozwój psychiczny. W zależności od 

stopnia uszkodzenia mózgu może to być upośledzenie lekkie, umiarkowane lub nawet ciężkie. 

Zdolności poznawcze dziecka są dodatkowo jeszcze tłumione przez niepełnosprawność ruchową i 

związane z tym trudności w porozumiewaniu się. Niewłaściwa opieka i zaniechanie rehabilitacji 

również prowadzi do pogłębienia się upośledzenia. Zwrócić należy uwagę również na sytuacje 

kiedy osoba z dużym deficytem ruchu jest pełnosprawna umysłowo, jednak pozostaje to 

niezauważone ze względu na niemożność porozumienia się z nią.

Ściśle związana z uszkodzeniem mózgu jest również epilepsja dotykająca dość dużą grupę 

osób bo aż 50%. Duże i częste ataki mogą przyczyną opóźnienia rozwoju umysłowego, oraz 

utrudniać rehabilitację.

Innymi z zaburzeń neurologicznych utrudniających procesy poznawcze są zaburzenia słuchu i 

wzroku takie jak zez, oczopląs a nawet ślepota lub znaczne niedowidzenie. 

Ze względu na nieprawidłową pracę mięśni u osób MPDz  dochodzi do zaburzeń wzrostu kości. 

Dotyczy to kończyn objętych niedowładem. Wraz z wiekiem narastają również zaniki mięśniowe 

spowodowane ich nieczynnością lub nieprawidłową pracą. Związane z tym są również wady 

postawy spowodowane nieprawidłową stabilizacją tułowia i często przymusową pozycją siedzącą 

lub leżącą.

Mózgowe porażenie dziecięce jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród dzieci. 

Dotyka ono 1,3 – 2,9/1000 dzieci. Jednak postacie tego zaburzenia są różne. Podczas pracy z taką 

osobą należy wziąć pod uwagę jej indywidualne ograniczenia a także możliwości. Nawet przy 

ciężkich uszkodzeniach wytrwała praca przynosi zaskakujące efekty. Osoby z tego typu 

uszkodzeniami dużo lepiej niż osoby pełnosprawne wyczuwają strach i niechęć u innych osób co w 
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znacznym stopniu wpływa na jakość pracy z nimi. Z powodu uszkodzenia mózgu mogą mieć 

trudności z panowaniem nad emocjami. Wyraża się to nadpobudliwością lub apatią. Często można 

się też spotkać z reakcjami niedostosowanymi do sytuacji takimi jak nieadekwatny śmiech lub 

płacz. 

3. Amputacje: jest zabieg odjęcia kończyny w celu poprawy stanu zdrowia, poprawy funkcji 

lub kosmetycznym. Amputacje dzielimy na zaplanowane i urazowe. 

Amputacje zaplanowane wykonywane są na poziomach z wyboru, tak aby zachować jak największą 

funkcjonalność amputowanej kończyny. Funkcje, oraz postępy w rehabilitacji często uzależnione są 

od metody przeprowadzonej operacji.

Tabela 1 Porównanie metod amputacji: konwencjonalnej i fizjologicznej.

AMPUTACJA KONWENCJONALNA AMPUTACJA FIZJOLOGICZNA

- blizna przechodzi przez szczyt kikuta, brak 

wczesnego zaprotezowania

- brak plastyki mięśni ogranicza możliwość 

formowania kikuta

- duże zagrożenie przykurczami, konieczna 

profilaktyka przeciwprzykurczowa

- sygnalizuje się pacjenta o utracie kończyny

- utrzymujący się ból

- utrzymujący się obrzęk 

- może dochodzić do opóźnienia gojenia się 

rany

- wczesne protezowanie, na stole operacyjnym, 

tzw. pylonem 

- dobrze formowane kikuty, uwzględniające 

mechanikę stawu powyżej amputacji zapewniają 

ruchomość kończyny i często eliminują 

konieczność formowania kikuta

- profilaktyka przeciwprzykurczowa minimalna, 

zagrożenie przykurczami niewielkie

- nie sygnalizuje się pacjenta o utracie kończyny

- mniejszy ból

- mniejszy obrzęk

- nie dochodzi do opóźnienia gojenia się rany
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Amputacje urazowe – przeprowadza się w przypadku zagrożenia życia, zgorzeli, ciężkiego 

uszkodzenia kończyny i nie ma szans na jej rekonstrukcję. Wykonuje się je jak najbardziej 

obwodowo. 

W każdym przypadku amputacji dąży się do tego aby kikut była jak najbardziej funkcjonalny. 

Powinien cechować się:

• Możliwością przenoszenia obciążenia osiowo i na ścianach bocznych.

• Właściwie ukształtowaną masą mięśniową, nadającej mu prawidłowy kształt, 

umożliwiającej zachowanie sprężystości i jędrności. Właściwie ukształtowana masa 

mięśniowa ułatwia zaprotezowanie.

• Prawidłowym ukrwieniem.

• Prawidłowym unerwieniem.

• Przesuwalną i nie bolesną skórą, z blizną nie stwarzającą problemów czynności kikuta.

• Pełnym zakresem ruchów w stawie powyżej poziomu amputacji.

• Pełną siłą mięśni sterujących kikutem.

Aby kikut miał jak najwięcej cech funkcjonalny zostały określone poziomy amputacji 

stwarzające do tego jak najlepsze warunki, zarówno dla kończyny dolnej jak i górnej.

Poziomy amputacji dla kończyny dolnej:

• Amputacja palców – upośledza chód w fazie odbicia, nie podlega protezowaniu, ubytek 

wypełnia się wkładką do obuwia.

• Amputacja Lisfranck’a – między kośćmi stępu a śródstopia, podobnie jak amputacja palców 

nie podlega protezowaniu, upośledza pracę obu stawów skokowych. 

• Amputacja Schoparta – miedzy kością skokowa a kością łódkowatą i bocznie na linii stawu 

piętowo – sześciennego, jest rzadko wykonywana, również nie podlega protezowaniu. W 

tym przypadku zostaje zniesione odbicie, hamowanie jest ograniczone.

• Amputacja na poziomie stawu skokowego:
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◦ według Syme’a – zostaje usunięta stopa wraz z kostkami kości podudzia, trudna do

protezowania, ale bardzo dobra funkcjonalnie, małe ryzyko wystąpienia przykurczów, 

możliwość obciążania osiowego.

◦ według Pirogowa – pozostawia się obie kostki podudzia, pomiędzy którymi umieszcza 

się obróconą kość piętowa, łatwa do protezowania, można obciążać osiowo, minusem są 

częste zwichnięcia kości piętowej oraz częste problemy z ukrwieniem kości piętowej, co 

łączy się z jej martwica i koniecznością usunięcia.

• amputacje na poziomie podudzia – nie wykonuje się jej w rejonie końca dalszego kości 

podudzia ze względu na brak masy mięśniowej. Wyróżniamy kikuty długie 1/3 i 2/3 

długości oraz krótkie do 1/3 długości kości podudzia. Im kikut jest krótszy, tym krótsza 

dźwignia dla mięśni uda, co zmniejsza ich siłę zwłaszcza mięśnia prostego uda. Im krótszy 

kikut tym większa tendencja do przykurczu zgięciowego stawu kolanowego. Wymaga 

protezowania.

• Amputacje przez staw kolanowy:

◦ Wariant A obejmuje usunięcie kości podudzia i chrząstki kłykci kości udowej

◦ Wariant B – usunięcie kości podudzi, podłożenie rzepki pod kość udową. Minusem jest 

częste występowanie niestabilności. Trudne do protezowania.

• Amputacje na poziomie uda -  im kikut dłuższy tym bardziej funkcjonalny, im krótszy tym 

większa tendencja do przykurczu zgieciowo – odwiedzeniowo –rotacyjnie zewnętrznego. 

Nie stosuje się amputacji w pobliżu końca dalszego kości udowej ze względu na brak mięśni 

w tym rejonie. Konieczne jest protezowanie.

• Wyłuszczenie w stawie biodrowym – protezowanie wymaga stosowania kosza biodrowego 

oraz sztucznego stawu biodrowego i kolanowego. Wyróżniamy dwie metody wyłuszczenia 

w stawie biodrowym:

◦ całkowite usuniecie kości udowej
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◦ pozostawienie szyjki i głowy kości udowej.

Poziomy amputacji dla kończyny górnej:

Amputacja w obrębie ręki:

• amputacja kciuka, zostawia się możliwie jak najwięcej

• amputacja palców, podlega protezowaniu jeżeli nie dotyczy wszystkich palców

• amputacja śródręcza, trudna do zaprotezowania.

• Wyłuszczenie w stawie promieniowo – nadgarstkowym – usunięte są kości nadgarstka i 

wyrostki rylcowate obu kości przedramienia. Zachowany jest ruch odwracania i nawracania 

przedramienia. Protezę stanowi tzw. ręka protezowa. Może być kosmetyczna lub 

funkcjonalna, mająca różne możliwości chwytu.

• Amputacje w obrębie przedramienia: im krótszy kikut, tym większa utrata ruchów pronacji i 

supinacji. Protezuje się podobnie jak przy wyłuszczeniu w stawie promieniowo – 

nadgarstkowym.

• Wyłuszczenie w stawie łokciowym z zachowaniem chrząstki stawowej.

• Amputacje ramienia –  wykonywane w połowie długości kości ramiennej pozwala na lepsze 

mechanikę stawu barkowego ze względu na zachowaną masę mięśniową. Im wyżej 

przeprowadzona amputacja tym mniej tkanki mięśniowej i złabsza ruchomość stawu 

barkowego. Stosuje się protezę ze sztucznym stawem łokciowym i ręką protezową. Można 

stosować protezy funkcjonalne.

• Wyłuszczenie w stawie barkowym – często obejmuje również łopatkę, przeprowadza się 

najczęściej w przypadku nowotworów lub ciężkich urazów kończyny. 

4. Osoby niewidome i słabowidzące: utrata jednego z najważniejszych zmysłów, wzroku, 

ma zdecydowanie negatywny wpływ na rozwój psychomotoryczny człowieka. Często obserwuje się 

znaczne zaburzenia rozwoju motorycznego na skutek ograniczenia ruchu oraz łączności z 
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otoczeniem. Do głównych skutków niepełnosprawności wzroku należą: wady postawy, słaba 

wydolność organizmu, niski poziom sprawności ruchowej, ograniczona orientacja przestrzenna i 

zmysł równowagi, słaba koordynacja ruchowa, podatność na choroby, zaburzenia życia 

społecznego i sfery emocjonalnej. [24] Charakterystyczna sylwetka niewidomego – pochylona do 

przodu lub zbyt wysoko unoszona głowa, często powiększona kifoza piersiowa i lordoza lędźwiowa 

oraz wysunięte do przodu ramiona – znacząco wpływa na nieprawidłowy sposób poruszania się, 

będąc przy tym niejednokrotnie przyczyną zaburzeń lokomocji. Postawa ta wynika z ciągłej obawy 

przed przeszkodami i powoduje zwiększone napięcie mięśni, a tym samym ich szybsze zmęczenie 

[20].

Według [Grzegorzewskiej] chód niewidomego „nie jest automatyczny tak jak możliwość 

widzących. Ruchy dotykowe jego nóg odbywają się z pewną powolnością i jakby z 

zastanowieniem, przy czym stopy unosi on stosunkowo niewiele. Wskutek tego chód niewidomego 

traci na lekkości, krok wydaje się wahający i niepewny. Cała jego sylwetka nie ma tej swobody, co 

u widzących – jest bardziej sztywna. Bocznych ruchów ciała brak zupełnie (u widzących mają one 

ułatwiać rozglądanie się naokoło). Niewidomy trzyma głowę sztywno podniesioną. Układ jego rąk 

w czasie chodzenia jest charakterystyczny: w celu uchronienia się od nieprzyjemnych wstrząsów, a 

także dla zbierania wrażeń dotykowych trzyma on jedną lub obie ręce wysunięte sztywno naprzód, 

niekiedy podnosząc je do poziomu głowy. Występują przy tym boczne ruchy rąk w celu zbadania 

otaczającej przestrzeni”. Osoby niewidome wykazują również trudność w uczeniu się nowych 

wzorców ruchowych ze względu na brak kontroli wzroku podczas nauki. Często występują 

problemy z pamięcią ruchową i powtarzaniem skomplikowanych aktów ruchowych.

Nieco inaczej motoryczność wygląda u osób, które wzrok utraciły po okresie dzieciństwa. 

Stereotyp chodu jest zbliżony do osób widzących, lepsza jest wytrzymałość, koordynacja i 

orientacja przestrzenna, co skutkuje większymi możliwościami w nauce nowych wzorców. Jednak 

również w takim przypadku można zauważyć brak płynności i wolniejsze uczenie się niż u osób 
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widzących.

Utrata wzroku skutkuje również zmianami w osobowości i zachowaniach społecznych. 

Zmiany te mogą prowadzić do obniżenia poziomu adaptacji do aktualnych warunków i sytuacji. 

Niewidomy, w niektórych sytuacjach staje się bezradny i uzależniony od innych co negatywnie 

wpływa na postrzeganie własnej osoby. Utrata wzroku pociąga za sobą również konsekwencje 

społeczne takie jak:

• utratę pozycji w rodzinie

• trudności i zrywanie kontaktów z widzącymi

• stopniowe wycofywanie się z życia społecznego

• utratę umiejętności czytania i pisania

• ograniczenie możliwości korzystania z rozrywek kulturalnych i zajęć sportowo 

turystycznych [24].

Znaczący wpływ na powyższe reakcje ma nie tyle postawa niewidomego co postawa otaczających 

go osób widzących.  Otoczenie społeczne „blokuje” niekiedy zaspokojenie potrzeb warunkujących 

równowagę osobowości i zdrowie psychiczne niewidomych. Zachowania takie jak przesadna 

opieka, rozczulanie się, natarczywe pytania o przyczyny niepełnosprawności, czy też dokuczanie i 

wyśmiewanie powodują nadmierne reakcje obronne u niewidomych i są źródłem kształtowania 

negatywnego wizerunku własnej osoby. [24]

Niewidomi mają mocno rozbudowane zdolności kompensacyjne. Do najważniejszych 

zmysłów biorących udział w tym procesie należą:

• Dotyk – jest zmysłem dominującym u niewidomych. Wyróżnia się dotyk bierny i czynny.. Z 

pierwszym mamy do czynienia przy zetknięciu z przedmiotem. Drugi często nazywany jest 

zmysłem dotykowo – ruchowym ponieważ jego udział widoczny jest podczas gdy 

przedmiot jest w ruchu. Dzięki takiemu zestawieniu osoba niewidoma ma możliwość 

poznać różne cechy przedmiotów. Receptory dotykowe zlokalizowane w kończynach 
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dolnych mają znaczenie przy ocenie podłoża po którym się porusza, właściwościach terenu, 

występujących przeszkodach. Specyficznym rodzajem dotyku są bodźce dostarczane za 

pomocą laski.

• Słuch – ma podstawowe znaczenie w orientacji przestrzennej. Pozwala na spostrzeganie 

zmian w otoczeniu jak również przeszkód i ustalenie ich lokalizacji. Bodźce akustyczne 

pozwalają na dynamiczne postrzeganie zmiennej rzeczywistości. 

• „Zmysł przeszkód” - występuje niemal u wszystkich niewidomych. Polega na uczuciu 

lekkiego ucisku lub mrowienia w obrębie górnej części twarzy na chwilę przed zetknięciem 

się z przeszkodą. Ma to duże znaczenie podczas orientacji w przestrzeni.

• Zmysł kinestetyczny – jego receptory zlokalizowane są w mięśniach, ścięgnach i stawach. 

Przekazują bodźce podczas poruszania się prowadząc do powstania pamięci ruchowej. W 

orientacji przestrzennej i poruszaniu się główne znaczenie mają receptory kinestetyczne 

kończyn dolnych. Pamięć mięśniowa powstaje podczas cyklicznych, powtarzanych tych 

samych ruchów w czasie chodu. Niewidomi, po znanym terenie, poruszają się głównie na 

podstawie pamięci mięśniowej, co w znacznym stopniu odciąża od nieustannego napięcia i 

koncentracji uwagi.

• Zmysły, węchu, temperatury, czucia powierzchownego oraz dobrze rozwinięta wyobraźnia, 

stanowią dodatkową pomoc i uzupełnienie w lokomocji i orientowaniu się w przestrzeni.
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 4 Badania ankietowe

 4.1 Materiał i metody 
Badaniami objęto grupę 74 osób, z tego 44 osoby niepełnosprawne ruchowo i 30 osób 

pełnosprawnych. 

W badaniu ankietowym brały udział osoby z zaburzeniami motorycznymi zarówno 

wrodzonymi jak i nabytymi. W grupie osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych 50% 

badanych stanowił kobiety i 50% mężczyźni. Grupa badawcza obejmowała osoby w wieku od 16 

do 55 lat, średnio 31±10,5. Najwięcej osób obejmowała grupa 25 i 26 lat (załącznik 2).

Ryc. 21  Wiek badanych, n=74

Grupę porównawczą tworzyły osoby pełnosprawne fizycznie, pływające na kajakach lub 

kanadyjkach, w tym instruktorzy rekreacji ruchowej ze specjalnością kajakarstwo. W wyborze 

takiej grupy kierowałam się tym, iż osoby takie posiadają wiedzę dotyczącą kajakarstwa opartą w 

dużej mierze na własnych doświadczeniach. Pozwala to na nie tylko subiektywną ocenę czy ten 

rodzaj aktywności może być dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ale także na 

obiektywne spojrzenie na możliwości adaptacji kajaka bądź kanadyjki, poparte własną wiedzą na 
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ten temat.

W grupie niepełnosprawnych ruchowo osoby najczęściej dotknięte były następującymi 

schorzeniami:

Tabela 2. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności badanych

RODZAJ 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆI

STOPIEŃ 

NIEPEŁNOSP

RAWNOŚCI**

POMOCE PRZY 

LOKOMOCJI

STOPIEŃ 

SAMODZIELNOŚCI*

ILOŚĆ 

OSÓB

NIEWIDOMI lekki

lekki

średni

nie

tak (biała laska)

tak (biała laska)

2

1

2

4

2

4
PARAPLEGIA średni

średni

ciężki

tak (wózek)

tak (wózek)

tak (wózek)

1

2

3

2

6

2
TETRAPLEGIA bardzo ciężki tak (wózek) 4 2
MÓZGOWE PORAŻENIE 

DZIECIĘCE
lekki

średni

ciężki

tak (kula)

tak (wózek lub kule)

tak (wózek)

1

2

3

1

6

5
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA średni

ciężki

bardzo ciężki

tak (kule)

tak (kule)

tak (wózek)

1

2

4

1

2

2
AMPUTACJE:

OBU KOŃCZYN DOLNYCH

JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ

WRODZONY BRAK 

KOŃCZYN GÓRNYCH

średni

średni

średni

tak (wózek)

tak (kule, proteza)

nie 

1

2

2

1

1

1

INNE:

ARTROGRYPOZA

STWARDNIENIE ROZSIANE
ciężki

bardzo ciężki

tak

tak (wózek)

3

4

1

1
*Stopień samodzienośći (opracowanie własne): ** opracowanie własne

1 – osoba samodzielna

2 – potrzebuje pomocy w niektórych czynnościach

3 – potrzebuje pomocy przy większości czynności

4 – potrzebuje pomocy we wszystkich czynnościach
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 4.2 Metody i przebieg badań

Badania w formie ankiety zostały przeprowadzone na 44 osobowej grupie osób 

niepełnosprawnych ruchowo oraz 30 osobowej grupie osób zdrowych, czynnie uprawiających 

kajakarstwo w formie turystyki kwalifikowanej. 

W analizie dany zastosowano typowe testy statystyczne wchodzące w skład pakietu SPSS.

Wśród osób niepełnosprawnych badania były prowadzone:

• na obozie dla niepełnosprawnych Fundacji „KLIKA”. Obóz znajdował się w Rydzewie, 

koło Giżycka, nad jeziorem Niegocin. W czasie trwania turnusu uczestnikom zapewnione 

były takie formy aktywności ruchowej jak: żeglarstwo, kajakarstwo, pływanie. Oprócz 

badań ankietowych, miałam również możliwość obserwacji i dyskusji z poszczególnymi 

osobami, co w znaczący sposób wpłynęło na wyniki przeprowadzonych badań, pozwalając 

na sformułowanie dodatkowych wniosków. Grupa obejmowała 21 osób.

• W formie elektronicznej, rozsyłane do osób zainteresowanych przy pomocy narzędzi 

internetowych. Tą drogą otrzymałam informację od 23 osób. 

Wśród kajakarzy pełnosprawnych badania ankietowe prowadzone były wśród członków 

akademickich klubów kajakowych z całej Polski, głównie w Akademickim Klubie Turystyki 

Kajakowej „Bystrze” z Krakowa. Wśród tych osób miałam możliwość skonfrontować własne 

spostrzeżenia i doświadczenia z ich oceną możliwości adaptacji kajakarstwa dla osób z 

dysfunkcjami ruchowymi. 

Ankieta została opracowana przez autorkę pracy (załącznik nr 1). Składała się z 3 części:

• część I dotyczyła danych personalnych

• część II dotyczyła ogólnego stanu zdrowia

• część III dotyczyła aktywności fizycznej, w tym aktywności kajakowej
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 5 Wyniki badań

Ryc. 22 Ogólny stan zdrowia ankietowanych, niepełnosprawnych, n=44

Stan zdrowia ankietowanych, w grupie niepełnosprawnych, w ponad 68 % badani określali 

jako dobry. Nieco ponad 18% wykazywało średni stan zdrowia. Najmniej, bardzo dobry 

wykazywało 13,6%. Ogólny stan zdrowia oceniano w opracowanej przez autorkę 4-stopniowej 

skali. Ocena uwzględniała następujące czynniki:

• stosowanie używek (alkohol, nikotyna, narkotyki)

• obecność schorzeń i chorób przewlekłych

• przebyte hospitalizacje

• niepełnosprawność i jej stopień

• od jak dawna występuje niepełnosprawność

• stan zdrowia przed wystąpieniem niepełnosprawności

• samopoczucie: w chwili wypełniania ankiety i w poprzedzającym miesiącu

W grupie osób pełnosprawnych, u wszystkich ankietowanych stan zdrowia można określić 

jako bardzo dobry.
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Ryc. 23 Zależność: wykształcenie a sprawność fizyczna. Osoby niepełnosprawne n=44, osoby  
pełnosprawne n=30

Istnieje związek między wykształceniem a niepełnosprawnością. Zmienną zależną w tej 

tabeli jest wykształcenie, a niezależną niepełnosprawność. W grupie niepełnosprawnych najczęściej 

występującym jest wykształcenie średnie, w grupie pełnosprawnych – wyższe. Wynika z tego, że 

osoby niepełnosprawne mają niższe wykształcenie niż osoby pełnosprawne.Wykazanie istotności 

statystycznej nie było możliwe ze względu na zbyt małą grupę badawczą. Badania przeprowadzono 

na grupie w podobnym przedziale wiekowym. 
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Ryc. 24. Aktywność fizyczna a wykształcenie osób niepełnosprawnych, n=44.

Ryc. 24 obrazuje istnienie związku pomiędzy wykształceniem a aktywnością fizyczną. 

Osoby z wykształceniem średnim i wyższym częściej określają się jako aktywne fizycznie niż 

osoby z wykształceniem niższym – podstawowym i zawodowym. Świadczyć to może o wpływie 

wykształcenia na aktywność fizyczną u osób niepełnosprawnych. W grupie pełnosprawnych 

wszyscy ankietowani określali się jako aktywni fizycznie.
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Ryc. 25. Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością nabytą, n=24

Wśród osób niepełnosprawnych, w grupie badanej, osoby z niepełnosprawnością nabytą 

stanowiły 24 osoby, natomiast z niepełnosprawnością wrodzona 20 osób. Badając aktywność 

fizyczną w kontekście niepełnosprawności konieczne było rozdzielenie tych dwóch grup.

Z powyższego zestawienia wynika, że ankietowani nieaktywni fizycznie wcześniej, po 

wystąpieniu niepełnosprawności określają się jako osoby aktywne fizycznie. Wśród osób 

aktywnych przed wystąpieniem niepełnosprawności nieznaczna większość utrzymuje aktywność 

również później. W tym wypadku niestety nie istnieje możliwość zbadania istotności tego zjawiska 

ze względu na zbyta małą grupę badawczą.
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Ryc. 26. Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością wrodzoną, n=20

Wśród osób z niepełnosprawnością wrodzoną znaczna większość określa się jako aktywni 

fizycznie. Podobnie przedstawia się aktywność fizyczna ankietowanych w zestawieniu ogólnym co 

przedstawia poniższy wykres.

Ryc. 27.  Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych ogółem, n=44
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Ryc. 28. Aktywność kajakowa osób niepełnosprawnych ruchowo w grupie badanej, n=44

W grupie badanych część osób, 9,10% pływała na kajakach przed wystąpieniem 

niepełnosprawności. Żadna z tych osób nie zaprzestała kajakarstwa po wystąpieniu 

niepełnosprawności. Znaczna większość, ponad 80% osób z niepełnosprawnością ruchową, 

zarówno wrodzoną jak i nabytą pływa na kajakach. Jedynie 9% osób badanych nie miało nigdy do 

czynienia z kajakami.

Ryc. 29. Aktywność fizyczna niepełnosprawnych a ogólny stan zdrowia, n=44
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Powyższy wykres pokazuje, że najwięcej, 75% badanych, przyznających się do aktywności 

fizycznej wykazuje średni stan zdrowia. Wśród osób w stanie zdrowia bardzo dobrym i dobrym do 

aktywności fizycznej przyznaje się 67%.

Ryc. 30. Aktywność kajakowa niepełnosprawnych a ogólny stan zdrowia, n=44

W grupie badanej, jedynie wśród osób, których ogólny stan zdrowia można było określić 

jako dobry, nie wszyscy pływali na kajakach. Osoby w stanie zdrowia bardzo dobrym i średnim 

wszystkie przyznawały się do uprawiania kajakarstwa. Ze względu na zbyt małą grupę badawczą 

nie udało się wykazać istotności statystycznej tej zależności. 
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Ryc. 31  Subiektywna ocena korzyści wynikających z uprawiania kajakarstwa, n=74
(Grupa 1- odpowiedzi osób pełnosprawnych n=30, grupa 2- odpowiedzi osób niepełnosprawnych  

ruchowo n=44)

Ankietowani zostali poproszeni o zaznaczenie stwierdzeń najwłaściwiej, według nich, 

charakteryzujących kajakarstwo, jako aktywność ruchową korzystną dla osób z dysfunkcjami 

ruchowymi, z punktu widzenia rehabilitacji. Stwierdzenia dotyczyły rehabilitacji fizycznej oraz 

psychospołecznej.

Wykres 1 przedstawia ocenę korzyści związanych z uprawianiem sportów wodnych w grupie 

osób pełnosprawnych. Z zebranych danych wynika, że osoby zdrowe postrzegają kajakarstwo, jako 

dyscyplinę korzystną dla osób niepełnosprawnych z punktu widzenia szeroko pojętej rehabilitacji. 

Wykres 2 przedstawia taką samą ocenę według osób z dysfunkcjami ruchowymi. 
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Na wykresie oznaczono odchylenia standardowe dla poszczególnych stwierdzeń.

Kajakarstwo, jako aktywność korzystną z punktu widzenia rehabilitacji ruchowej określały 

następujące stwierdzenia: 

• poprawia siłę mięśni niezbędnych do lokomocji

• poprawia koordynację i równowagę

• poprawia ogólną sprawność fizyczną

• sprzyja poprawie ogólnego stanu zdrowia

Zarówno wśród osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych większość pozytywnie 

odpowiedziała na powyższe określenia. Pomiędzy odpowiedziami pierwszej i drugiej grupy nie 

wykazano istotnych statystycznie różnic(załącznik ). Pomimo tego, jak widać na wykresie, osoby 

pełnosprawne częściej dostrzegają korzyści wynikające z kajakarstwa niż osoby z dysfunkcjami 

ruchowymi. 

Dla określenia rehabilitacji psychospołecznej zaproponowano następujące stwierdzenia:

• pozwala poznać nowych ludzi

• pozwala na budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi

• korzystnie wpływa na samopoczucie

• uczy pokonywania barier i osiągania celów

• ułatwia akceptację własnej niepełnosprawności 

Pomimo, iż nie wykazano istotnych statystycznie różnic dla powyższych stwierdzeń 

(załącznik), można zauważyć, że osoby zdrowe w większym stopniu dostrzegają  pozytywny 

wpływ kajakarstwa na samopoczucie i relacje społeczne niż osoby niepełnosprawne. Również 

więcej osób pełnosprawnych niż niepełnosprawnych uważa ,że kajakarstwo może być pomocne w 

akceptacji własnej niepełnosprawności.

Ankietowanym zaproponowano również stwierdzenie, iż kajakarstwo poprawia jakość życia. 

Na jakość życia składają się wszystkie ujęte w a ankiecie określenia [19]. Mimo to wśród osób 
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zdrowych 53,3% uznało, że kajakarstwo ma wpływ na jakość życia. Wśród niepełnosprawnych 

ruchowo tylko 22,7%  udzieliło takiej odpowiedzi. Jest to różnica istotna statystycznie (p=0,007). 

Porównując odpowiedzi na to stwierdzeni z pozostałymi określeniami widać znaczącą różnicę w 

ilości pozytywnych odpowiedzi. Może to wynikać z niewłaściwego zrozumienia stwierdzenia lub 

ze zbyt małego wpływu kajakarstwa na ogólne poczucie zadowolenia.

Tabel 3. Subiektywna ocena korzyści wynikających z uprawiania kajakarstwa – zestawienie  
statystyczne odpowiedzi ankietowanych

Niepełnosprawni
Pełnosprawni *

Odpowiedzi 
TAK
n                     %

Istotność dokładna 
jednostronna wg
testu Fishera

Pozwala poznać nowych np  n=44 34                77,3 0,241
ludzi p    n=30 26                86,7 Brak istotności 
Pozwala na budowanie pozytywnych np  n=44 36                81,8 0,399
relacji z innymi ludźmi p    n=30 23                76,7 Brak istotności
Korzystnie wpływa na samopoczucie np  n=44 38                86,4 0,483

p    n=30 25                83,3 Brak istotności
Sprzyja poprawie ogólnego stanu np  n=44 32                72,7 0,500
zdrowia p    n=30 21                70,0 Brak istotności
Poprawia siłę mięśni niezbędnych np  n=44 32                72,7 0,273
do lokomocji p    n=30 19                63,3  Brak istotności
Poprawia koordynację i równowagę np  n=44 30                68,2 0,299

p    n=30 23                76,7 Brak istotności
Poprawia ogólną sprawność fizyczną np  n=44 26                59,1 0,156

p    n=30 22                73,3 Brak istotności
Uczy pokonywania barier i osiągania np  n=44 32                72,7 0,218
celów p    n=30 25                83,3 Brak istotności
Poprawia jakość życia np  n=44 10                22,7 0,007

p    n=30 16                53,3 Znaczna istotność
Ułatwia akceptację własnej np  n=44 18                40,9 0,207
niepełnosprawności p    n=30 16                53,3 Brak istotności
*np – niepełnosprawni
    p – pełnosprawni 
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Z populacji osób z dysfunkcjami ruchowymi wydzielono trzy grupy niepełnosprawności:

• niewidomi (n = 10)

• osoby z paraplegią (n = 10)

• osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym (n = 12)

Tabela 4. Zestawienie odsetkowe pozytywnych odpowiedzi charakteryzujących kajakarstwo, wśród  
najczęściej występujących rodzajów niepełnosprawności w grupie badanej w odniesieniu do stanu  
zdrowia

NIEWIDOMI PARAPLEGIA MPDz

Pozwala poznać nowych ludzi:
ilość osób
%

10
100%

5
50%

6
50%

Pozwala na budowanie pozytywnych relacji z 
innymi ludźmi:
ilość osób
%

10
100%

5
50%

9
75%

Korzystnie wpływa na samopoczucie:
ilość osób
%

10
100%

10
100%

9
75%

Sprzyja poprawie ogólnego stanu zdrowia:
ilość osób
%

8
80%

10
100%

9
75%

Poprawia siłę mięśni niezbędnych do lokomocji:
ilość osób
%

8
80%

10
100%

6
50%

Poprawia koordynację i równowagę:
ilość osób
%

6
60%

10
100%

9
75%

Poprawia ogólną sprawność fizyczną
ilość osób
%

8
80%

10
100%

5
40%

Uczy pokonywania barier i osiągania celów:
ilość osób
%

8
80%

10
100%

9
75%

Poprawia jakość życia:
ilość osób
%

4
40%

3
30% 25%

Ułatwia akceptację własnej niepełnosprawności:
ilość osób
%

6
60%

7
70%

5
40%
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Tabela 5. Ogólny stan zdrowia

OGÓLNY STAN ZDROWIA NIEWIDOMI PARAPLEGIA MPDz

BARDZO DOBRY 4 osoby, 40% - -
DOBRY 6 osób, 60% 10 osób, 100% 8 osób, 67%
ŚREDNI - - 4 osoby, 33%
ZŁY - - -

 

Osoby niewidome w porównaniu do pozostałych odznaczały się najlepszym stanem zdrowia, 

określanym jako bardzo dobry i dobry. U wszystkich, biorących udział w ankiecie, osób po urazach 

rdzenia ogólny stan zdrowia można określić jako dobry. Osoby z mózgowym porażeniem 

dziecięcym w niektórych przypadkach wykazywały średni stan zdrowia. Jako dysfunkcja 

występująca od urodzenia i obejmująca różne formy niesprawności, może stanowić największe 

obciążenie dla organizmu w porównaniu do dwóch pozostałych.

W trzech wyżej wymienionych grupach porównano odpowiedzi dotyczące subiektywnej 

oceny kajakarstwa z punktu widzenia rehabilitacji. Najbardziej pozytywnie kajakarstwo oceniał 

osoby z bardzo dobrym i dobrym stanem zdrowie. Osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, 

jako potencjalnie najbardziej obciążone niepełnosprawnością, dostrzegały mniej korzyści z 

kajakarstwa niż pozostałe dwie grupy.
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Tabela 6. Trudności występujące w kajakarstwie według ankietowanych.

RODZAJ DYSFUNKCJI TRUDNOŚCI ILOŚĆ OSÓB RODZAJ TRUDNOŚCI

NIEWIDOMI, 
n = 10

TAK
NIE  

0
10

brak

PARAPLEGIA, 
n = 10

TAK
NIE 

6
4

Wsiadanie i wysiadanie, ryzyko odleżyn

MÓZGOWE PORAŻENIE 
DZIECIĘCE, n = 12

TAK
NIE 

8
4

Wsiadanie i wysiadanie, chwyt wiosła

DYSTROFIA 
MIĘŚNIOWA, n = 5

TAK
NIE 

2
3

Utrzymanie i chwyt wiosła

TETRAPLEGIA, n = 2 TAK
NIE 

2
0

Wsiadanie i wysiadanie, chwyt i utrzymanie 
wiosła

AMPUTACJE KOŃCZYN 
DOLNYCH, n = 2

TAK
NIE

0
2

brak

AMPUTACJE KOŃCZYN 
GÓRNYCH, n = 1

TAK 
NIE 

1
0

Przystosowanie protezy do chwytu wiosła

ARTROGRYPOZA,
n = 1

TAK 
NIE 

1
0

Wsiadanie i wysiadanie, pozycja w kajaku, 
chwyt wiosła

STWARDNIENIE 
ROZSIANE, n = 1

TAK
NIE 

1
0

Wsiadanie i wysiadanie, utrzymanie wiosła

W badaniu ankietowym respondenci zostali poproszeni o ocenę trudności w przystosowaniu 

kajakarstwa do ich indywidualnych potrzeb. Powyższa tabela przedstawia występujące trudności 

oraz ilość osób które je określiło w danej grupie. 
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 6 Dyskusja 
Możliwość adaptacji kajakarstwa dla potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi w większości 

przypadków może stwarzać pewne trudności. Ograniczenia najczęściej związane są z:

• brakiem wiedzy na temat budowy kajaka i zasad dobierania sprzętu. 

• niewielką liczbą osób zajmujących się problematyką kajakarstwa i osób niepełnosprawnych, 

mogących pomóc w dobraniu odpowiedniego sprzętu.

• małą popularnością sportów kajakowych wśród niepełnosprawnych.

• niechęcią osób niepełnosprawnych do przełamywania barier technicznych.

• brakiem umiejętności w zakresie dopasowania sprzętu – nie wystarczy sama znajomość 

sprzętu kajakowego, konieczna jest również znajomość ograniczeń osób z dysfunkcjami 

ruchowymi, tak aby zaadaptowany sprzęt był bezpieczny i wygodny.

• ograniczenia psychiczne osób z dysfunkcjami ruchowymi – niska samoocena, niechęć do 

podejmowania aktywności fizycznej, niechęć do nawiązywani kontaktów społecznych.

• postawą osób pełnosprawnych – przekonanie o niedostępności kajakarstwa dla osób z 

dysfunkcjami ruchowymi, strach przed możliwym wypadkiem, brak zrozumienia 

specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych.

• ograniczeniami finansowymi. 

Pomimo tych ograniczeń coraz więcej organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne 

ruchowo podejmuje próby adaptacji kajaków dla własnych potrzeb. Coraz większa jest tolerancja i 

wiedza osób zdrowych na temat potrzeb niepełnosprawnych, a co za tym idzie większe możliwości 

pomocy. Tworzone są kluby kajakowe zrzeszające osoby niepełnosprawne. Z przykrością 

stwierdzam, że w Krakowie, pomimo prężnej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

ruchowo, kajakarstwo nie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Kajakarstwo z powodzeniem może pełnić rolę rehabilitacji ruchowej. Wiosłowanie zarówno 

w kajaku jak kanadyjce wymusza pracę wielu grup mięśniowych. Są to gównie mięśnie obręczy 
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barkowej, brzucha i grzbietu. Jednak na zasadzie synergizmu i irradiacji, zjawiska 

wykorzystywanego w metodzie PNF*, izometrycznie pracują również mięśnie nóg. Wzmocnienie 

mięśni obręczy barkowej i tułowia ma szczególne znaczenie dla osób z dysfunkcją kończyn 

dolnych, poruszających się o kulach lub na wózku. W takim przypadku to te mięśnie przejmują 

dominującą rolę w lokomocji. Ponadto kajakarstwo jako wysiłek długotrwały ma charakter 

wytrzymałościowy. Ma to wpływ na kondycję i poprawia ogólny stan zdrowia. 

Przeszkodę w tym zakresie może stanowić brak wyszkolonej kadry mogącej przekazać 

wiedzę na temat techniki wiosłowania oraz korzyści wynikających z prawidłowej techniki.

Badania miały na celu również wyjaśnić w jaki sposób aktywność kajakowa może wpływać 

na jakości życia. To ostatnie pojęcie odnosi się zarówno do ogólnego stanu zdrowia w kontekście 

fizycznym jak i psychicznym. Na zdrowie psychiczne u osób niepełnosprawnych maja wpływ takie 

czynniki jak: 

• satysfakcja z życia

• koncepcja własnej osoby

• zdrowie i funkcjonowanie

• czynniki społeczne i ekonomiczne [19].

Czynnikami społecznymi może być pełnienie ról społecznych zarówno w środowisku 

rodzinnym jak i zawodowym, ale również role pełnione w w danej grupie (np. przyjaciół, 

rówieśniczej). 

Analiza odpowiedzi dotyczących kajakarstwa w kontekście stanu zdrowia wykazuje, że 

największą aktywnością fizyczną odznaczają się osoby, których ogólny stan zdrowia można 

określić jako średni. Może to wynikać z faktu, że osoby te, pomimo dysfunkcji chcą dążyć do jak 

największej sprawności i przez to poprawić swoją jakość życia. Osoba, która doznała 

niepełnosprawności poszukuje nowych wartości w życiu i nowych celów. Często takim celem jest 

* PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Proprioceptywne, nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, jest 
metodą fizjoterapeutyczną, mającą na celu przywracanie utraconej funkcji.  
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aktywność fizyczna, mająca wpływ na poprawę sprawności i stanu zdrowia [19]. 

Warto zauważyć, że wśród tej grupy badanych zdecydowana większość przyznaje, że pływa 

na kajakach przynajmniej raz w roku.

W ankiecie w pytaniu nr 19 zestawione zostały określenia dotyczące kajakarstwa w 

ogólnym kontekście jakości życia oraz samo pojęcie jakości życia. Na określenia:

• pozwala poznać nowych ludzi

• pozwala na budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi

• korzystnie wpływa na samopoczucie

• sprzyja poprawie ogólnego stanu zdrowia

• poprawia siłę mięśni niezbędnych do lokomocji

• poprawia koordynację i równowagę

• poprawia ogólną sprawność fizyczną

• uczy pokonywania barier i osiągania celów

• ułatwia akceptację własnej niepełnosprawności

zdecydowana większość ankietowanych, zarówno w grupie pełnosprawnych jak i 

niepełnosprawnych odpowiedziała pozytywnie. Świadczy to o pozytywnym wpływie kajakarstwa 

na jakość życia. Jednocześnie jedynie niewielka część osób (22% w grupie niepełnosprawnych i 

50% zdrowych) zaznaczyła samo pojęcie „jakości życia” jako właściwe dla kajakarstwa. Występuje 

tu więc pewna rozbieżność. Może ona wynikać z błędnego rozumienia pojęcia, lub z jego dużo 

szerszego znaczenia, na które kajakarstwo wywiera tylko niewielki wpływ.

Na podstawie wyników ankietowych i obserwacji wnioskuję, że kajakarstwo może pełnić 

rolę rehabilitacji społecznej. Kontakty z osobami zarówno zdrowymi, jak i niepełnosprawnymi uczą 

budowania więzi z innymi ludźmi. Pozytywne nastawienie osób pełnosprawnych korzystnie 

wpływa na samoocenę. Ponadto takie relacje pomagają w akceptacji własnej niepełnosprawności, 

podobnie jak możliwość pokonywania barier i osiągania celów. Takim celem może być właśnie 
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umiejętność pływania kajakiem.

Kajakarstwo osób niepełnosprawnych w Polsce jest mało popularne. Niewiele jest 

naukowych opracowań na ten temat. Kluby kajakowe, zrzeszające osoby niepełnosprawne 

ruchowo, swoją działalność opierają na eksperymencie, nie koniecznie dostrzegając wszystkie 

korzyści jakie taka aktywność za sobą niesie. Brakuje kadry ukierunkowanej na pracę z osobami z 

dysfunkcjami ruchowymi w zakresie sportów kajakowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji z dnia 27 czerwca 2001r. dotyczącej kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w 

dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania, instruktorem sportu 

osób niepełnosprawnych może być osoba, która ukończyła studia na kierunku fizjoterapia, bądź 

specjalistyczny kurs zakończony egzaminem. Jednak dotyczy to niewielkiej grupy sportów i nie 

obejmuje kajakarstwa. Powyższe rozporządzenie nie reguluje również zasad pracy z osobami 

niepełnosprawnymi w zakresie rekreacji. Za grupę osób uprawiających turystykę kwalifikowaną 

jaką jest kajakarstwo, odpowiedzialność na wodzie bierze instruktor rekreacji ruchowej ze 

specjalnością kajakarstwo. Jednakże szkolenie instruktorskie nie obejmuje zagadnień pracy z 

osobami niepełnosprawnymi.

Sporty kajakowe, tzw „adaptive paddling”* w Stanach Zjednoczonych są popularne wśród 

osób z dysfunkcjami ruchowymi. Świadczą o tym liczne publikacje, zarówno w formie poradników 

dla instruktorów jak i licznych artykułów poglądowych dostępnych również w internecie. 

Prekursorem tego ruchu jest amerykańska kajakarka J. Zeller. Jako osoba po urazie rdzenia 

kręgowego zainteresowała się problemem dostosowania kajakarstwa dla potrzeb osób z 

dysfunkcjami. Na podstawie własnych doświadczeń napisała wiele artykułów i przewodników 

metodycznych, w tym będące podstawą niniejszej pracy opracowanie „Canoing and Kayaking for 

People with Disabilitis”. 

American Canoe Assocciation stworzyło specjalny program szkolenia osób 

* Adaptive paddling – określenie sportów wodnych, gdzie łódka poruszana jest przy pomocy wolnego wiosła, 
zaadaptowanych dla potrzeb osób niepełenosprawnych.
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niepełnosprawnych ruchowo. Szkolenia prowadzą wykwalifikowani w tym zakresie instruktorzy.

W Polsce coraz szersze jest zainteresowanie turystyką kwalifikowaną osób z 

niepełnosprawnością ruchową. Przytoczyć mogę jeden z artykułów, którego treść świadczy o 

dostrzeżeniu korzyści wynikających z aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych:

„Turystyka dla osób niepełnosprawnych jest nie tylko atrakcyjnym sposobem spędzania

wolnego czasu, ale również jedną z form rehabilitacji. Obcowanie z naturą, przyrodą, przemierzanie

kolejnych szlaków i tras pomaga w odzyskiwaniu sprawności fizycznej, wpływa także na 

funkcjonowanie psychiczne niepełnosprawnego turysty.”[4]

Autorka powyższego artykułu podkreśla również problem integracji społecznej i 

negatywnego postrzegania niepełnosprawnych przez osoby zdrowe: „Niepełnosprawnych 

postrzegamy przez pryzmat wielu ujednolicających tę grupę stereotypów.

Większość z nich ukształtowały różne wyobrażenia, czasem przekazywane z pokolenia

na pokolenie, a niemające zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Taki stan rzeczy ma źródło

w stwierdzeniu, iż rzeczywistość jest dla człowieka zbyt skomplikowana, by mógł sobie wyrobić

adekwatną opinię i wyważone zdanie na każdy temat. Aby poznać i zrozumieć otaczający

świat, tworzy się heurystyki, wykorzystuje skróty poznawcze, zamyka codzienność w zestawie

gotowych stereotypów, co G.W. Allport nazwał „prawem najmniejszego wysiłku””[4]. Podczas 

pisania pracy niejednokrotnie spotkałam się z podobnymi opiniami wśród pełnosprawnych 

kajakarzy. Jest to z pewnością przyczyną tak małej dostępności kajakarstwa dla osób z 

dysfunkcjami ruchowymi.

„Spływy kajakowe dla osób niepełnosprawnych są organizowane w naszym kraju od 

niedawna. W tę społeczną działalność aktywnie włączają się instruktorzy i przodownicy turystyki

kajakowej PZK, PTTK, TKKF. Wszyscy działają na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa,

propagując najczęściej wspólne organizowanie imprez, stosując metody i doświadczenia zdobyte

w macierzystych organizacjach.”[5] Cieszy podjęcie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
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w postaci organizacji spływów kajakowych. Zbierając materiały do pracy nawiązałam kontakt z 

powyższymi organizacjami. Tego typu imprezy są organizowane przynajmniej raz w roku, jednak 

są skierowane głównie do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Problemy i potrzeby osób z 

dysfunkcjami ruchowymi często były niedostrzegane. Najczęstszą odpowiedzią na moje pytania: 

czy organizowane są spływy dla osób z dysfunkcjami ruchowymi – było: „jest to przedsięwzięcie 

zbyt trudne do zrealizowania i zbyt niebezpieczne”.
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 7 Wnioski 

• Turystyka i sport kajakowy w Polsce są mało popularne wśród osób z dysfunkcjami 

ruchowymi. 

• Wypowiedzi osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych ruchowo wskazują na korzystny 

wpływ kajakarstwa na usprawnianie osób z dysfunkcjami ruchowymi.

• Osoby niepełnosprawne ruchowo w znacząco mniejszym stopniu niż ich zdrowi koledzy 

dostrzegają pozytywny wpływ kajakarstwa na jakość życia

• Kajakarstwo może pełnić rolę rehabilitacji psychospołecznej. Korzystny wpływ na psychikę 

i relacje społeczne ma przebywanie w grupie, zarówno osób zdrowych jak i 

niepełnosprawnych.

• Zaadaptowanie kajakarstwa dla potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi może stanowić 

problem ze względu na ograniczenia finansowe i brak powszechnej wiedzy na ten temat.

• Osoby z dysfunkcjami ruchowymi rzadko zdają sobie sprawę z korzyści wynikających z 

regularnego pływania kajakiem lub kanadyjką. Ograniczają się do spływów raz do roku, nie 

wykorzystując w pełni możliwości kajakarstwa.

• Konieczne są dobre rozwiązania techniczne, organizacyjne i uregulowania prawne 

ułatwiające dostęp osobom z dysfunkcjami ruchowymi do tej formy rehabilitacji

• Szkolenia instruktorskie nie obejmują zagadnień pracy z osobami z dysfunkcjami 

ruchowymi. Efektem tego jest brak odpowiednio wyszkolonej kadry.
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 11 Załączniki

 11.1  Ankieta
DANE PERSONALNE

1. Wiek ...... lat

2. Płeć

Kobieta

Mężczyzna

3. Stan cywilny

panna/kawaler

zamężna/żonaty

z partnerem

w separacji

po rozwodzie

wdowa/wdowiec

4. Wykształcenie

wyższe

wyższe licencjat

średnie ogólnokształcące

zawodowe

podstawowe

5. Jaki jest Pana/Pani status zawodowy?

praca zawodowa

praca tymczasowa

praca w zakładzie pracy chronionej

warsztaty terapii zajęciowej

uczeń/student

nie pracuję/nie uczę się

6. Czy podczas pracy/nauki korzysta Pan/Pani ze specjalistycznego sprzętu 

umożliwiającego pracę lub innych udogodnień?

tak, proszę podać jakich ....................................................................................................

nie 
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OGÓLNY STAN ZDROWIA

1. Czy:

pali Pan/Pani papierosy ......................... tak nie okazjonalnie

pije Pan/Pani alkohol ............................ tak nie okazjonalnie

bierze Pan/Pani narkotyki ...................... tak nie okazjonalnie

2. Schorzenia

alergia ......................................... tak nie 

choroby serca ............................. tak nie 

nadciśnienie tętnicze .................. tak nie 

Cukrzyca .................................... tak nie 

Astma ......................................... tak nie 

schorzenia kostno-stawowe ........ tak nie 

schorzenia neurologiczne ........... tak nie 

schorzenia psychiczne ................ tak nie 

choroby/wady wzroku ................ tak nie 

choroby/wady słuchu ................. tak nie 

inne (proszę podać jakie) ...................................................................................................

3. Czy przebywał/a Pan/Pani w szpitalu?

tak ile razy .......... jaki okres czasu .........................

nie  

4. Czy jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną?

tak nie 

5. Rodzaj niepełnosprawności 

narząd wzroku

tetraplegia

paraplegia

amputacja

MPD

choroba przewlekła (proszę podać jaka) ........................................................................

narząd słuchu

inne (proszę podać jakie) ................................................................................................

6. Czy podczas poruszania się używa Pan/Pani pomocy (np. wózek, balkonik, kule)

tak (proszę podać jakie) ..................................................................................................

nie 
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7. Proszę napisać na czym polega Pana/Pani niepełnosprawność:

................................................................................................................................................

8. Czy w życiu codziennym potrzebuje Pan/Pani pomocy innych?

Tak – potrzebuje pomocy we wszystkich czynnościach

Tak – potrzebuje pomocy w większości czynności

Tak – potrzebuje pomocy w niektórych czynnościach

Nie – jestem osobą samodzielną

9. Od jak dawna jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną?

.............. lat

10. Jeżeli nie jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną od urodzenia, jak ocenia Pan/Pani swój 

stan zdrowia przed wystąpieniem niepełnosprawności?

bardzo dobry

dobry

średni

zły

11. Proszę określić jakie było Pana/Pani samopoczucie w ciągu ostatniego miesiąca, w skali 

0 – 10, gdzie 0 oznacza bardzo złe, 10 bardzo dobre:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bardzo złe bardzo dobre

12. Proszę określić jakie obecnie jest Pana/Pani samopoczucie:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bardzo złe bardzo dobre

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

13. Czy przed wystąpieniem niepełnosprawności był/a Pan/Pani osobą aktywną fizycznie?

tak nie 

14. Czy obecnie jest Pan/Pani osobą aktywną fizycznie?

tak nie 

15.  Czy kiedykolwiek pływał/a Pan/Pani na kajakach lub kanadyjkach?

tak nie 

16. Czy przed wystąpieniem niepełnosprawności pływał/a Pan/Pani na kajakach lub 

kanadyjkach?

tak nie 

17. Czy zaadaptowanie kajakarstwa do Pana/Pani typu niepełnosprawności sprawia 
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jakąkolwiek trudność?

tak nie

18. Czy według Pana/Pani kajakarstwo jest formą aktywności dostępną dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo?

tak nie 

19. Z pośród poniższych zdań proszę zaznaczyć te, które najwłaściwiej charakteryzują 

kajakarstwo jako formę aktywności korzystnej dla osób niepełnosprawnych:

pozwala poznać nowych ludzi

pozwala na budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi

korzystnie wpływa na samopoczucie

sprzyja poprawie ogólnego stanu zdrowia

poprawia siłę mięśni niezbędnych do lokomocji

poprawia koordynację i równowagę

poprawia ogólną sprawność fizyczną

uczy pokonywania barier i osiągania celów

poprawia jakość życia

ułatwia akceptację własnej niepełnosprawności

20. Jak często pływa Pan/Pani na kajakach lub kanadyjkach:

raz w roku

kilka razy w roku

raz w miesiącu

częściej niż raz w miesiącu
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 11.2 Wiek ankietowanych

 Częstość Procent

Procent 

ważnych

Procent 

skumulowany
Ważne 16 3 4.1 4.1 4.1

18 3 4.1 4.1 8.1
20 5 6.8 6.8 14.9
21 2 2.7 2.7 17.6
22 3 4.1 4.1 21.6
24 5 6.8 6.8 28.4
25 6 8.1 8.1 36.5
26 6 8.1 8.1 44.6
27 4 5.4 5.4 50.0
28 4 5.4 5.4 55.4
29 1 1.4 1.4 56.8
30 3 4.1 4.1 60.8
32 1 1.4 1.4 62.2
33 2 2.7 2.7 64.9
34 4 5.4 5.4 70.3
36 3 4.1 4.1 74.3
37 1 1.4 1.4 75.7
38 3 4.1 4.1 79.7
44 3 4.1 4.1 83.8
45 4 5.4 5.4 89.2
49 2 2.7 2.7 91.9
52 3 4.1 4.1 95.9
53 2 2.7 2.7 98.6
55 1 1.4 1.4 100.0
Ogółem 74 100.0 100.0  
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