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STRESZCZENIE

Przedmiotem  rozważań  w  poniższej  pracy  jest  możliwość  uprawiania  żeglarstwa 

morskiego przez osoby niewidome i słabo widzące.

Praca  składa  się  z  czterech  rozdziałów  poprzedzonych  wstępem,  w  którym 

przedstawiono wybrane zagadnienia,  związane z uprawianiem żeglarstwa morskiego przez 

osoby niepełnosprawne.

W  pierwszym  rozdziale  przedstawione  zostały  metody  badawcze  zastosowane  

w pracy,  nakreślony  został  cel  pracy,  którym  jest  promowanie  zagadnień  integracji  osób 

niewidomych  poprzez  żeglarstwo.  Projekt  zorganizowania  załogi  jachtu  pełnomorskiego  

w  połowie  składającą  się  z  osób  z  dysfunkcją  wzroku,  jest  pierwszym  takim pomysłem 

zaplanowanym w Polsce, nie mającym odpowiedników w innych krajach Europy.

W drugim rozdziale  podjęto  próbę  opisania  historii  powstania  projektu,  głównych 

założeń  oraz  przedstawiono  problemy,  z  jakimi  spotkali  się  uczestnicy  rejsów.  

W rozdziale tym znajdują się także szczegółowe informacje dotyczące każdego z etapów. 

Trzeci  rozdział  dotyczy  wyników  badań  przeprowadzonych  wśród  uczestników 

wszystkich edycji.  Głównym zagadnieniem były rejsy morskie osób z dysfunkcją wzroku  

na żaglowcu  „Zawisza Czarny”. 

W czwartym rozdziale, w oparciu o wybrane pozycje z literatury,  autorka omówiła 

zagadnienia  dotyczące  rehabilitacji  osób  niewidomych  oraz  podsumowała  pracę.  

Ukazując,  iż dzięki pomocy wielu osób żeglarstwo morskie może być sportem nie tylko dla 

wybranych. 

Pracę kończy spis wykorzystanej literatury, fotografii i załączników.

Słowa kluczowe:

żeglarstwo  ,żeglarstwo  morskie,  niepełnosprawność,  osoby  niewidome,  s/y  „Zawisza 
Czarny”,  Projekt  „Zobaczyć  Morze”,  kpt.  Janusz  Zbierajewski,  Romuald  Roczeń, 
rehabilitacja, 
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WSTĘP

Z roku na rok, zarówno w Polsce, jak i na świecie, pojawia się coraz więcej jachtów 

na akwenach nie tylko śródlądowych, ale i morskich. Wzrasta zainteresowanie uprawianiem 

żeglarstwa. W programach telewizyjnych i radiowych prezentowane są liczne relacje z regat 

i wydarzeń żeglarskich przyciągających liczne rzesze ludzi...Jednak nie wszyscy rozumieją 

żeglarstwo w jednakowy sposób... To, co według definicji jest dziedziną sportu, turystyki  

i  rekreacji,  polegającą  na  pływaniu  na  statkach  o  napędzie  żaglowym  [6],  

dla  jednych  jest  tylko  dyscypliną,  dla  innych  formą  spędzania  czasu  wolnego,

 a dla jeszcze innych po prostu sposobem na życie. Wspólnym mianownikiem miłośników 

i pasjonatów żeglarstwa jest specyficzny system wartości. Kształtował się on przez setki lat. 

Zasady i zwyczaje przetrwały po dziś dzień, dzięki weryfikacji  w przeróżnych sytuacjach. 

Wielowiekowa  tradycja  i  doświadczenie  umożliwiło  ludziom  pokonywanie  barier  lęku  

i strachu. Wiele osób uważa, że żeglarstwo to sport dla wybranych. Czy słusznie ?

„Kiedy pierwszy raz "zobaczyłem morze" zrozumiałem, jak inne były moje (osoby 

zupełnie niewidomej) wyobrażenia o pływaniu. Zrozumiałem, że żaden niewidomy, który nie 

popłynie - nie zrozumie.  Nie da się opowiedzieć,  nie da się nawet przybliżyć dźwięków,  

nutki  niepokoju,  smaczków  niepewności,  woli  zwycięstwa  nad  sobą.  To  piorunująca 

mieszanka doznań, które składają się na wspomnienia z rejsów.” To urywek ze wspomnień 

Romana  Roczenia  [21],  jednego  z  uczestników  projektu  „Zobaczyć  Morze”.  

W  literaturze  dotyczącej  problemów  niepełnosprawnych,  nie  znajdziemy,  niestety,  

wielu  informacji  na  temat  żeglarstwa  osób  niewidomych  [15].  Z  tego  też  względu 

przybliżenie  założeń  projektu  „Zobaczyć  Morze”  będzie  cennym  wkładem  w  integrację 

świata żeglarzy sprawnych i niepełnosprawnych..
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1. METODYKA BADAŃ

1.1 CEL PRACY

Celem pracy  pod  tytułem  „Żeglarstwo  morskie  osób  niewidomych  na  przykładzie 

projektu „Zobaczyć Morze” jest przedstawienie oraz promowanie zagadnień integracji osób 

niewidomych poprzez żeglarstwo. Projekt zabierania na pokład jachtu pełnomorskiego załogi 

w połowie  składającej  się  z  osób z  dysfunkcją  wzroku,  jest  pierwszym takim pomysłem 

zaplanowanym w Polsce, nie mającym odpowiedników w innych krajach Europy.

Reasumując założony cel, postawiono następujące pytania badawcze:

• Jakie są powody powstania projektu „Zobaczyć Morze”?

• Jakie są główne założenia projektu „Zobaczyć Morze”?

• Jakie  są  motywy  uprawiania  żeglarstwa  morskiego  przez  osoby  niewidome  

i niedowidzące?

• Czy żeglarstwo morskie będzie dostępne nie tylko dla wybranych osób niewidomych?

• Czy żeglarstwo jest formą rehabilitacji?

1. 2 MATERIAŁ I METODY BADAWCZE

1. 2. 1 MATERIAŁY BADAWCZE

W  pracy  wykorzystano  autorską  ankietę  (p.  zał.  nr  1  i  2),  która  została 

przeprowadzona  wśród  uczestników  wszystkich  edycji  rejsów  „Zobaczyć  Morze”.  

Badania  zostały  wykonane  za  pośrednictwem  Internetu,  gdyż  ułatwiło  to  ankietowanym 

wypełnienie kwestionariusza. Wśród 75 ankietowanych 33 to osoby widzące, a 42 niewidome 

i  słabo  widzące;  wśród  kobiet  zanotowano  24  niewidome  oraz  15  widzących,  

a także 18 niewidomych i 18 widzących mężczyzn.

1. 2. 2 METODY: TECHNIKI BADAWCZE
Zgodnie z definicją A. Kamińskiego [8],  za techniki badawcze uważa się: czynności 

praktyczne,  regulowane  starannie  wypracowanymi  dyrektywami,  pozwalającymi  

na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów".

Do technik badań zalicza  się:  obserwacje,  wywiad,  ankietę,  badanie  dokumentów, analizę 

treści. 
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W  pracy wykorzystano następujące techniki badawcze:

• Ankieta, 

• Obserwacja, 

• Analiza treści.  

Ankieta  składała  się  z  20  pytań  ankietowych  i  4  pytań  metryczkowych.  

W  niektórych  zagadnieniach  użyto  kafeterii  półotwartej.  Umożliwiło  to  ankietowanym 

zaznaczenie  swojego zdania  na dane tematy,  jeśli  nie  mieściły się  one w proponowanych 

odpowiedziach. Wykorzystano także kafeterię komunikatywną, która pozwoliła wybrać kilka 

odpowiedzi na raz, a później przeanalizować częstotliwość owych wyborów.

 Problematyka ankiety dotyczyła zagadnień takich jak:

• doświadczenie żeglarskie

• sposób propagowania Projektu,

• oczekiwań podczas rejsu,

• zmian, jakie powinny nastąpić przy kolejnych rejsach,

• przystosowania infrastruktury portowej dla osób pełnosprawnych 

i niepełnosprawnych,

• informacji zawartych w badaniach metryczkowych.

8



2. ZAŁOŻENIA PROJEKTU „ZOBACZYĆ MORZE”

2. 1  HISTORIA

Realizacja  Projektu  jest  unikatowym  przedsięwzięciem  na  skale  europejską.  

W różnych państwach europejskich organizowane były rejsy dla niepełnosprawnych, ale nikt 

do  tej  pory  nie  zrealizował  rejsu  skierowanego  tylko  do  osób  niewidomych.  

O projekcie  „Zobaczyć  Morze”  zaczęło  się  mówić  w 2006 roku,  kiedy to  polski  artysta- 

Romuald  Roczeń,  wraz  z  kilkoma  zaprzyjaźnionymi  żeglarzami  oraz  Tawerną  Gniazdo 

Piratów, stworzyli  projekt przeznaczony dla osób z dysfunkcją wzroku. Koncepcja całego 

projektu  została  nakreślona  dzięki  takim osobom jak:  j.  kpt.  ż.  w.  Janusz  Zbierajewski,  

Marek Szurawski i Romuald Roczeń [21].

Romuald  Roczeń,  bard  morski,  śpiewający  o  pracy  na  morzu,  wielokrotnie  był 

świadkiem  różnych  opowieści  morskich,  ale  jego  niepełnosprawność  uniemożliwiała  mu 

zetknięcie się z rzeczywistością. Wielokrotnie też zadawał pytania „A czy ja mógłbym kiedyś 

z wami popłynąć?".  Zawsze padała odpowiedź: "No jasne, stary.  Jak będziemy się gdzieś 

wybierali  na morze -  zadzwonimy"-  ale nikt  nigdy nie dzwonił.  Obawiano się opieki nad 

niepełnosprawnym  kolegą.  Ludzie  widzący,  jeśli  nie  mają  kogoś  niepełnosprawnego  

w rodzinie  lub wśród sąsiadów, to  na widok niewidomego na ulicy,  czują  się  nieswojo,  

nie wiedzą czy mu pomóc, czy może sobie tego nie życzy.  Tak było z Romkiem – mimo 

upływu czasu, nikt do niego nie dzwonił”[14].

Podczas  jednego  ze  spotkań,  legenda  polskiej  pieśni  morskiej  Marek  Szurawski, 

założyciel zespołu „Stare Dzwony” spytany o to samo, odpowiedział "Daj mi numer telefonu, 

zadzwonię".  Świadomość  tego,  że  telefon  nie  zadzwoni  była  duża,  jednak  po  pół  roku 

przyszła wiadomość o organizowanym na „Zawiszy Czarnym” rejsie-seminarium naukowym 

z Walencji przez Ibizę, Majorkę, Minorkę, do Marsylii. Romuald Roczeń został wciągnięty 

na listę uczestników rejsu.  Tak zaczęła  się  przygoda żeglarska niewidomego artysty[21].  

Roman  Roczeń  płynął  jako  załoga,  a  kapitan  Janusz  Zbierajewski  dowodził  żaglowcem 

„Zawisza Czarny”.  Po wielu godzinach spędzonych w autokarze,  obaj panowie wiedzieli  

na co mogą liczyć.  Roman opowiedział,  w jaki sposób osoby niewidome poznają  świat.  

„My,  widzący,  nie  zdajemy  sobie  sprawy,  że  świat  w  sensie  poznawczym  jest  dla 

niewidomego  taki  duży,  jaki  jest  zasięg  jego rąk.  To znaczy niewidomy wie  dokładnie,  

jak wygląda jego mieszkanie, ale nie wie, jak wygląda jego dom. (…) W związku z tym,  
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na małej łódce niewidomy może w krótkim czasie opanować, co jest co, ale "Zawisza" jest 

za duży, nie da się objąć rękami” [18].

Najważniejszym  zadaniem  było  zapoznanie  Romka  z  jachtem,  aby  poczuł  

się swobodnie, a zarazem bezpiecznie. Podjął się tego człowiek, który spędził na „Zawiszy” 

prawie całe życie - bosman Henryk Sienkiewicz. Po godzinie zwiedzania, nie można było 

powiedzieć, że jeszcze jakiś czas temu Romek nie wiedział w jaki sposób ma się poruszać- 

teraz  czuł  się  jak u siebie  w mieszkaniu.  „Wtedy się  przekonałem,  że  niewidomy może  

na morzu, na statku wykonywać wszystkie funkcje, jakie wykonuje reszta załogi, z jednym 

wyjątkiem: nie może pełnić służby na oku, bo nie wypatrzy statku idącego na zderzenie,  

ale poza tym robi wszystko.” Słowa te były zalążkiem pomysłu. Z biegiem czasu założenia 

rejsu się zmieniały,  ale pomysł  był od samego początku taki, aby pokazać morze ludziom 

niewidomym. Po kilku spotkaniach i „burzach mózgów”[19], dwie głównodowodzące osoby 

doszły  do  wniosku,  iż  trzeba  zabrać  na  pokład  taką  ilość  ludzi  niewidomych,  aby  było  

ich więcej niż ludzi widzących. Umożliwi to zaangażowanie ludzi widzących, a za razem  

nie  będzie  żadnego  dodatkowego  podziału.  Wybrano  jacht,  który  miał  spełniać  kilka 

podstawowych kryteriów m.in. miało być bezpiecznie i miło [2]. Wybór dość szybko padł  

na szkoleniowy jacht „Zawisza Czarny”. 

Dzięki  staraniom  ZHP  i  Ministerstwa  Żeglugi  od  1961  roku  pływa  jako  statek 

szkoleniowy. Statek został wybudowany w Stoczni Gdańskiej w 1952 roku. Lugrotrawler ten 

w  założeniach  miał  pływać  jako  statek  rybacki,  natomiast  zła  stateczność  kadłuba 

spowodowała jego wycofanie z rybołówstwa. Ministerstwo Żeglugi, które w tamtym czasie 

zarządzało statkiem, oddało jacht w ręce ZHP. W tym czasie żaglowiec przeszedł gruntowny 

remont,  aby móc służyć  jako statek szkoleniowy.  15 lipca 1961 roku została  podniesiona 

polska bandera. Od tego czasu statek ten pływa jako harcerski żaglowiec szkoleniowy [3].  

S/y  „Zawisza  Czarny”  ma  w  swoim  dorobku  wiele  nagród,  jak  i  wspaniałych  rejsów,  

m.in. opłynięcie kuli ziemskiej, kilkukrotne pokonanie przylądka Horn oraz wzięcie na swój 

pokład osób niewidomych [23].

Żaglowiec  ten  ma  jeszcze  jedną  ważną   zaletę  -  posiada  kubryk.  Z  definicji  jest  

to  „wspólne,  przynajmniej  kilkunastoosobowe  pomieszczenie  załogi  (z  wyłączeniem 

oficerów) na żaglowcu, zwykle usytuowane w jego dziobowej części, najczęściej wyposażone 

w stałe koje, stół, ewentualnie szafki na rzeczy osobiste” [1]. Miejsce to umożliwiło osobom 

widzącym  przekonać  się,  iż  niewidomi  to  tacy  sami  ludzie,  którzy  potrafią  śmiać  się,  

grać  w  karty,  cieszyć  się  z  nowego  dnia,  ale  także  mieć  chorobę  morską.  

Osobom niewidomym dało to także pewność, że w pobliżu jest osoba widząca, która może 
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pomóc w niedogodnej sytuacji.  Pomieszczenie to można najlepiej  opisać słowami „ukryty 

sposób  podglądu  wszystkich”,  a  zarazem spełnia  idealnie  elementarną  cechę  -  integrację 

załogi. Wszyscy uczestnicy podzieleni zostali na wachty: 4 osoby niewidome, 3 widzące oraz 

jako ósmy,  oficer,  który dowodzi.  Dzięki  temu podziałowi,  na każdą  wachtę przypadało  

4  godziny  pracy  i  płynna  zmienność  czasu  służby.  Każda  wachta  dzieli  między  sobą 

obowiązki  związane  z  różnymi  pracami,  m.in.  nawigacją,  sprzątaniem,  gotowaniem oraz 

pomocą załodze stałej. „Taka proporcja pozwala bezpiecznie prowadzić wszelkie czynności 

związane z pływaniem, a jednocześnie zabrać na pokład maksymalną  liczbę niewidomych 

uczestników” [21].

2. 2 REJSY
Aby  móc  przyjąć  załogantów  na  pokład  „Zawiszy  Czarnego”,  trzeba  było 

przygotować jednostkę odpowiednio do potrzeb. Nastąpiło to w dużej mierze dzięki pomocy 

sponsorów  i  ludzi  dobrej  woli.  Firma  Furuno-Polska,  która  jest  światowym  liderem  

w łączności i elektronice na statkach, przygotowała i w dużym stopniu ufundowała GPS,  

a  także  kompas  elektromagnetyczny.  Urządzenia  te  umożliwiły  „odsłuchanie”  danych 

potrzebnych do prowadzenia jachtu [16]. Pracownicy Instytutu Biocybernetyki  i Inżynierii 

Biomedycznej  Polskiej  Akademii  Nauk-  Jarosław  Glapiński  i  Konrad  Łukaszewicz, 

opracowali i  przygotowali  wskaźnik wychylenia płetwy steru, jak również zaprojektowali  

i wykonali system komunikacji z urządzeniami nawigacyjnymi [21].  W ten sposób osoby 

niepełnosprawne  wchodząc  na  pokład  żaglowca  miały  możliwość  być  pełnowartościową 

częścią załogi. Kolejnym ważnym wydarzeniem było przygotowanie w języku Braille’a opisu 

i  rozmieszczenia  poszczególnych  żagli  i  lin.  Ostatnim  ważnym  zadaniem  było 

przetłumaczenie  map  na  alfabet  Braille’a.  Mapy te  różniły  się  od  innych  wypukłą  siatką 

geograficzną.  Obowiązkiem  każdego  oficera  było  przyklejanie  na  koniec  każdej 

wachty  litery  "g"  Braille'a  na  miejscu  dotychczasowej  pozycji.  Ten  mały  kwadracik 

stworzony z czterech kropek umożliwiał każdemu uczestnikowi weryfikacje pozycji [19].

Podczas  pierwszego  rejsu  w 2006 roku załoga  odwiedziła  porty  Bałtyku  z  zatoką 

Kattegat  i  Skagerrak.  Podczas  drugiej  edycji  rejsu  w  2007  roku  potrzebne  były  obszary 

zarówno Morza Bałtyckiego jak i Północnego. W 2008 roku planowany jest udział Zawiszy 

Czarnego i jego niespotykanej załogi, w międzynarodowych regatach żeglarskich Tall Ships’ 

Races na Morzu Północnym. Na koniec każdego rejsu wszyscy uczestnicy otrzymują opinię 
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z rejsu, gdzie zostają zawarte informacje dotyczące trasy, terminu oraz godzin spędzonych  

na morzu.

Oprócz  załogi  niewidomej,  na  pokładzie  znajduje  się  około  12  osób  widzących.  

Osoby te, decydując się na udział w projekcie, mają świadomość,  iż rejs ten jest inny niż 

wszystkie.  Poza  zwykłymi  obowiązkami,  trzeba  pomagać  i  zapoznać  osoby  niewidome  

z żeglarstwem. Nagrodą za ten wysiłek jest zawsze satysfakcja. Po rejsie, jednogłośnie można 

usłyszeć od uczestników widzących pochwały i zdecydowane „tak” na pytanie o ich udział w 

kolejnym projekcie. Żadna nagroda nie jest cenniejsza od  wypowiedzianych słów jednego z 

uczestników: „Pokazaliście mi, jak można żyć. Dziękuje” [19]. 

Zdjęcie nr 1. Mapa z wypukłą siatką geograficzną
Źródło: www.zobaczycmorze.pl

W organizacji rejsów bierze również udział Fundacja Gniazdo Piratów. Przyczynia się 

ona  do  organizacji  całego  Projektu,  począwszy od  pierwszej  edycji  rejsu,  poprzez  dalsze 

wspieranie i realizację kolejnych imprez, jak również zaangażowała się w pomoc w uzyskaniu 

dofinansowania  do  kolejnych  rejsów na  s/y  „Zawisza  Czarny”  z  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.  Od  2007  roku  projekt  Zobaczyć  Morze  jest 

wspierany także przez Polski Związek Żeglarski. Otrzymuje on od PZŻ wsparcie logistyczne 

jak również merytoryczne.
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Co roku na pokładzie Zawiszy pojawiają się kolejni dziennikarze, którzy zachwyceni 

pomysłem, wysyłają z pokładu żaglowca relacje. Podczas pierwszego rejsu gościła telewizja 

TVN. W 2007 roku patronat medialny przejął Program Trzeci Polskiego Radia. 

Podsumowując cały projekt, raz jeszcze warto zwrócić uwagę na główne cele, które 

stawiają sobie organizatorzy Projektu Zobaczyć Morze tj;

-„umożliwienie  osobom  niewidomym  bezpośredniego  kontaktu  z  otwartym  morzem  

i żeglarstwem poprzez uczestnictwo w rejsie pełnomorskim”, 

- „wpływanie na integrację międzygrupową osób pełnosprawnych z osobami niewidomymi 

oraz środowisk osób z dysfunkcjami wzroku z Polski i zagranicy”, 

-„wpływanie na wzrost wiedzy osób pełnosprawnych o zakresie możliwości wykonywania 

czynności w życiu codziennym lub w specyficznych warunkach, poprzez osoby niewidome 

i słabo widzące”, 

-„upowszechnienie w środowisku osób zawodowo związanych z żeglugą pełnomorską wiedzy 

i umiejętności pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi na otwartym morzu”, 

-„udostępnienie osobom niewidomym polskiego i europejskiego dorobku kultury i sztuki 

morskiej materialnej i niematerialnej oraz wiedzy o tradycjach i historii żeglarstwa” [21]. 

Cele  postawione  przez  organizatorów  są  bardzo  ambitne.  Umożliwiają  wszystkim 

uczestnikom sprawdzenie siebie, a zarazem przeżycia niezwykłej przygody. 

2. 2. 1 REJS 2006
Trasa  pierwszego  rejsu  prowadziła  od  Gdyni  poprzez,  Kopenhagę,  Goeteborg  

i zakończona została w Oslo. Odbyło się to w terminie  26 maja - 5 czerwca 2006 roku.  

Załoga  została  podzielona  na  4  wachty,  w  każdej  z  wacht  były  4  osoby  niewidome  

i  3  widzące.  Ze  względu na  historyczny  wymiar  tego  wydarzenia,  autorka  pracy uznała  

za stosowne wymienić  wszystkie  osoby biorące udział  w projektach  w latach  2006-2008.

 W skład pierwszej załogi wchodzili [21]:

Kapitan - Janusz Zbierajewski

Chief (zastępca kapitana) - Dariusz Krzemiński

Starszy mechanik – Ryszard Grzenkowski

Motorzysta – Paweł Więcław

Motorzysta – Adrian Graczyk

Bosman - Ireneusz Moskal

Młodszy bosman – Łukasz Krasoń
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Kuk – Przemysław Bocheński

Ekipa telewizyjna TVN:

Operator – Piotr Bujnowski

Dźwiękowiec – Piotr Fede

I oficer - Zuzanna Łopieńska

II Oficer - Dominik Jaworski

III oficer - Jarosław Przybysz

IV Oficer - Małgorzata Nowotna

I Wachta 

• Marcin Płuciennik 
• Remigiusz Bekasiak 
• Krzysztof Skórzewski 
• Jarosław Gniatkowski 
• Justyna Kucińska 
• Magdalena Radwańska 
• Bartłomiej Lenarth 
• Krzysztof Kłos 

II Wachta 

• Olga Jabłońska 
• Tomasz Jarnicki 
• Grzegorz Jaworski 
• Barbara Szymańska-Fionik 
• Stanisław Nowakowski 
• Kamila Przygoda 
• Sylwester Piekarski

III Wachta 

• Julia Jezioro 
• Andrzej Konopczyński 
• Michał Wegnerowicz 
• Karolina Perdek 
• Romuald Roczeń 
• Henryk Rzepka 
• Tomasz Strzymiński 
• Jacek Renard

IV Wachta 

• Piotr Małkowski 
• Paweł Pluszczyk 
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• Robert Krzemiński 
• Mirosław Kucharczyk 
• Arkadiusz Pszczółkowski 
• Anna Rozborska 
• Jacek Zadrożny

Cały  rejs  przebiegł  spokojnie,  bez  jakiś  większych  niespodzianek.  Każdego  dnia 

uczestnicy  poznawali  coraz  dokładniej  jacht  i  z  dnia  na  dzień  dostrzegali  morze.  

Po  dopłynięciu  do  Oslo,  gdzie  rejs  miał  mieć  swój  finał,  uczestnicy  spotkali  się  

z niewidomymi Norwegami. Zapoczątkowało to stworzeniem nowego pomysłu, aby polscy 

i norwescy niewidomi wspólnie mogli wziąć udział w rejsie morskim. Ostatniego wieczoru, 

oficerowie  wraz  z  kapitanem  i  organizatorem  zebrali  się  w  mesie,  by  móc  wstępnie 

podsumować całe przedsięwzięcie. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że pomysł i realizacja 

zakończyła się owocnie. Żaglowiec” Zawisza Czarny” sprawdził się po raz kolejny i pokonał 

w  różnych  warunkach  680  mil  morskich  mając  na  pokładzie  osoby  niewidome.  

Obawy, że coś komuś może się stać, były nieuzasadnione. Ostatnie słowa Romka, o których 

wspominał Janusz Zbierajewski brzmiały: "Na szczęście nic się nikomu nie stało, a przez cały 

czas się tego bałem". Niestety, wypadku nie udało się uniknąć. Według. relacji uczestników 

rejsu, było już po północy, kiedy Roman Roczeń dosiadł się do ludzi siedzących na rufie,  

aby móc przypomnieć sobie raz jeszcze chwile z „rejsu marzeń”. „Ktoś poprosił: "Romek, 

zaśpiewaj coś". "OK - powiedział- zaraz przyniosę gitarę". Wszedł na spardek i idąc w stronę 

dziobu potknął się i  spadł po schodach na pokład śródokręcia -  na głowę.” Wypadek ten 

spowodował  poważny  uszczerbek  na  zdrowiu.  Rehabilitacja  trwa  ponad  2  lata.  

W  tym  ciężkim  okresie,  mógł  liczyć  na  przyjaciół.  Zostało  zorganizowanych  wiele 

przedsięwzięć-  koncertów,  akcji  promocyjnych  jak  również  wydano  trójpłytowy  album  

pt. „Zobaczyć Morze”[19], podczas których zbierano pieniądze na kosztowną rehabilitację.  

Siła, wiara i determinacja doprowadziły do realizacji kolejnego rejsu. Główny pomysłodawca 

powrócił na pokład żaglowca i popłynął w swój kolejny rejs. 
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Zdjęcie nr 2. Mapa pierwszego rejsu 2006
Źródło: www.zobaczycmorze.pl 

Podsumowaniem  rejsu  był  m.  in.  reportaż  dziennikarzy  telewizji  TVN  [18].  

Warto także wspomnieć, iż kapitan Janusz Zbierajewski w 2006 roku został uhonorowany 

Nagrodą Specjalną  TVP S..A  za  Rejs  Roku 2006.  Nagroda ta  jest  o  tyle  prestiżowa,  iż 

spośród wielu propozycji, projekt ten został pozytywnie przyjęty w środowisku żeglarskim, 

natomiast dla organizatorów projektu nie nagrody są cenne, ale efekt ich pracy [17].
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Zdjęcie nr 3. Dyplom Specjalnej nagrody honorowej Telewizji Polskiej za Rejs Roku 
2006.
Źródło: www.zobaczycmorze.pl

2. 2. 2 REJS 2007
Liczba  zainteresowanych  osób,  przerosła  oczekiwania  wszystkich.  Już  podczas 

pierwszego rejsu organizatorzy zadecydowali o powodzeniu i kontynuacji projektu w latach 

następnych.  Po negocjacjach z  przedstawicielami  różnych urzędów, został  stworzony plan 

pracy na rok 2007. Druga edycja projektu została podzielona na dwa etapy:

Etap I- Gdynia – Kopenhaga – Skagen – Amsterdam w terminie 12-22 czerwca

17



Etap II- Amsterdam- Helgoland-Kilonia- Kopenhaga-Gdynia w terminie 23 czerwca- 02 lipca 

Podczas tej edycji na pokład Zawiszy weszły 32 osoby niewidome, które „zobaczyły 

morze” [21].

Zdjęcie nr 4.Mapa pokonanej trasy w 2007 roku..
Źródło: www.zobaczycmorze.pl 

Kapitan - Janusz Zbierajewski

Chief (zastępca kapitana) – Dariusz Krzemiński

Bosman – Robert Krzemiński

Starszy mechanik – Ryszard Grzenkowski

Motorzysta – Marcin Tomczyński

Kuk – Ewa Politykin

Ekipa TVP Sport:

Operator – Andrzej Gier

Dźwięk i reżyseria – Beata Cichoń

I oficer – Bogdan Łojowski

II Oficer – Jadwiga Przybyłowska

III oficer – Robert Stańczyk

IV Oficer – Marek Strzelczyk
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I Wachta 
- Jan Szuster
- Piotr Perdek
- Barbara Fechner
- Bogusław Besz
- Robert Sopinski
- Dorota Wojtyńska
- Henryk Merchel

II Wachta 
- Ireneusz Mańk
- Adam Wróblewski
- Henryk Rzepka
- Helena Wolan
- Tomasz Bilecki
- Marcin Bielewicz
- Anna Czerska

III Wachta 
- Michał Bałamut

- Krystyna Rzerzyńska
- Jarosław Deska
- Kazimierz Góra
 -Agnieszka Jarońska
- Andrzej Pauli

IV Wachta 
- Elżbieta Kot
- Salomea Walkowiak
- Sylwester Piekarski
- Dorota Wesołowska
- Damian Kramski
- Julia Prus [21]

Uczestnicy  pierwszego  etapu,  po  171  godzinach  na  morzu  szczęśliwie  zawinęli  

do Amsterdamu. W tym czasie żaglowiec Zawisza Czarny pokonał 915 mil morskich [21].

II etap II edycji Projektu Zobaczyć Morze przyniósł kolejne doświadczenia i pomysły. 

Wzięli w nim udział [21].
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Kapitan - Janusz Zbierajewski

Chief (zastępca kapitana) - Feliks Szczot

Bosman – Robert Krzemiński

Starszy mechanik – Ryszard Grzenkowski

Motorzysta – Marcin Tomczyński

Kuk – Ewa Politykin

I oficer – Dariusz Kluczka

II oficer – Bartłomiej Tajchman

III oficer – Janusz Nedoma

IV oficer – Krzysztof Reich

I Wachta 
- Jacek Piotrowski
- Adam Wołczyński
- Justyna Kucińska
- Anna Manowska
- Kamila Oporczyk

Włodzimierz Szczęsny 

II Wachta 
- Stanisław Spólnik
- Michał Rabiej
- Ryszard Sawa
- Maciej Krasowski
- Olgierd Młynarski
- Karolina Kocko
- Renata Sznajder

III Wachta
- Agnieszka Wołczyńska
- Bartłomiej Lenarth
- Sebastian Kowalczyk
- Dominika Jezior

- Katarzyna Gajewska
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- Marcin Nogal
- Łukasz Grzonkowski 

IV Wachta 
- Barbara Kozłowska
- Romuald Roczeń

- Jarosław Gniatkowski
- Anna Rawska
- Magdalena Roczeń
- Julia Prus

Zdjęcie nr 5. Mapa trasy pierwszego etapu rejsu w 2007 roku.
Źródło: www.zobaczycmorze.pl 

Podczas  II  edycji  projektu,  na  pokład  żaglowca  weszły  dwie  ekipy  radiowo- 

telewizyjne.  Pierwszą  ekipą  było  Polskie  Radio-  Program  Trzeci,  które  objęło  patronat 

medialny nad całym projektem. Wysłanniczka Trójki - Julia Prus, relacjonowała na żywo 

przebieg rejsu. Co drugi dzień można było usłyszeć audycję dotyczącą Projektu w porannych 

audycjach „Zapraszamy do Trójki”. Po zakończeniu przedsięwzięcia stworzone zostały dwa 

radiowe  reportaże,  które  osiągnęły  pozytywny  odzew  w  polskim  społeczeństwie.  

Podczas tych wystąpień, uczestnicy rejsu opowiadali historie, zdarzenia oraz swoje odczucia 

i  zauważalne  zmiany,  jakie  nastąpiły  po  powrocie.  Wspomniane  zostały  m.in.  osoby,  
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które przed rejsem, nie potrafiły pogodzić się z tym, co ich spotkało. Przykładem może być 

historia  jednej  z  uczestniczek.  Obecnie  uśmiechnięta  i  pełna  optymizmu  kobieta.  

Trudno  sobie  wyobrazić,  że  jeszcze  kilka  miesięcy  przed  rejsem,  była  zamknięta  

na  jakiekolwiek  propozycje.  Przez  osiem  lat  choroby  ograniczyła  swój  świat  do  tego  

co mieści się w mieszkaniu. Nie wychodziła z domu, nie widziała sensu życia, ale propozycja 

udziału w rejsie,  diametralnie  zmieniła  jej  podejście  -  otworzyła  ją na ludzi.  Bodziec ten 

spowodował, iż teraz jest pierwsza, aby wyjść i spotkać się ze swoimi znajomymi, aby pomóc 

innym  potrzebującym  dając  wiarę  i  nadzieje,  że  to,  co  się  stało,  nie  jest  końcem,  

ale początkiem innego życia. ” Zamkniesz oczy… i muszę sobie radzić. Jesteś Ty i nic się nie 

zmieniło”. 

Bardzo  ważną  częścią  załogi  stanowiły  osoby  zatrudnione  w  Telewizji  Polskiej. 

Członkowie tej ekipy zebrali materiał i stworzyli film dokumentalny, który został pokazany 

w TVP Sport, jak również na wielu imprezach. Obecność pracowników Telewizji Polskiej 

nadała rangę temu projektowi. Z dużej ilości  ciekawych przedsięwzięć,  redakcja Telewizji 

Sport  wydelegowała  swoich  ludzi,  aby  mogli  upamiętnić  rejs  osób  niewidomych. 

Organizatorzy Projektu mają nadzieję, iż materiał ten umożliwi i pokaże m.in. urzędnikom 

państwowym,  iż projekt ten ma na celu rehabilitacje,  rozpowszechnienie  i  zaznajomienie  

się z problemami osób niewidomych,  a także ogólnospołeczną akcję dla osób widzących  

„ludzi  niewidzących  nie  należy  się  bać”.  Podczas  każdego  rejsu  osoby  widzące  miały 

możliwość  sprawdzenia,  że  człowiek  niewidomy  jest  takim  samym  pełnowartościowym 

członkiem  załogi,  który  w  wielu  sytuacjach  potrafi  się  lepiej  zachować  i  odnaleźć,  

niż niejeden pełnosprawny. 

2. 2. 3 REJS 2008
Plany na tegoroczną III edycję rejsów „Zobaczyć Morze”, dają wiarę w to, iż będzie 

to przedsięwzięcie ogólnoświatowe. Jeden z trzech etapów zaplanowany jest na trasie regat 

Tall  Ships’ Races. Podczas zlotu żaglowców na trasie Bergen - Den Helder, na pokładzie 

jachtu „Zawisza Czarny” będzie znajdowało się kolejnych 16 niewidomych śmiałków, którzy 

oprócz  przeżycia  przygody,  będą  rywalizować  z  innymi  załogami.  Do tej  pory jedynymi 

żaglowcami na świecie,  które zabierały osoby niepełnosprawne były STS „Lord Nelson”  

i STS „Tenacious” . Jachty te przystosowane są do osób niepełnosprawnych. Udział polskiego 

żaglowca z  osobami  niewidomymi  na pokładzie,  ma na celu pokazać innym uczestnikom 
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regat, a także całemu społeczeństwu integracje osób widzących i niewidomych, a co za tym 

idzie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych [21].

Operacja Żagiel ma na celu propagowanie idei wychowania młodzieży na pokładach 

wielkich  żaglowców.  Głównym  organizatorem  tego  przedsięwzięcia  jest  Sail  Training 

International.  Zrzesza ono w swoich kręgach 20 organizacji  europejskich wraz z  Kanadą, 

Stanami Zjednoczonymi oraz Australią i Bermudami [22].

Zdjęcie nr 6. Mapa trasy pierwszego etapu rejsu w 2008 roku.
Źródło: www.zobaczycmorze.pl 

W rejsie 2008 udział wezmą [21]:

Kapitan – Janusz Zbierajewski 

Chief (zastępca kapitana) – Feliks Szczot

Bosman – Robert Krzemiński
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Młodszy bosman  –Michał Rabiej

Starszy mechanik – Ryszard Grzenkowski

Kuk – Ewa Politykin

Ekipa TVP Polonia:

Ope”rator – Agnieszka Klupś

Dźwiękowiec – Wojciech Klup

I oficer  Dominik Jaworski  

II oficer Zuzanna Łopieńska 

III oficer Robert Stańczyk  

IV oficer Krzysztof Skórzewski      

I Wachta 

- Grzegorz Przychodzeń 
- Katarzyna Grzywa        
- Arkadiusz Pszczółkowski 
- Wojciech Ławnikowicz 
- Maria Miedzianowska 
- Dariusz Tabiś          
- Roman Roczeń 

II Wachta
- Janusz Kwiatkowski
- Anna Rawska           
- Andrzej Konopczyński        
- Joanna Kwiatowska        
- Jarosław Gniatkowski          
- Stein Erik Skotkjerra  (Norwegia)     
- Ida Martine Nilsen  (Norwegia)          

III Wachta 
- Magdalena Roczeń         
- Konrad Łukaszewicz   
- Aleksandra Pszczółkowska  
- Eidsæter Hege  (Norwegia)          
- Kvarme Per Fredrik  (Norwegia)          
- Magdalena Marciniszyn      
- Mirosław Kucharczyk      
- Aleksandra Szostak   
         
IV Wachta
- Katarzyna Sęktas   
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- Agata Zaczek           
- Dariusz Kantor            
- Zofia Ryczewska              
- Grzegorz Kubalski             
- Kazimierz Góra
- Dominika Pudlarz

Zdjęcie nr 7. Mapa trasy drugiego etapu rejsu w 2008 roku.
Źródło: www.zobaczycmorze.pl 

Kapitan – Janusz Zbierajewski 

Chief (zastępca kapitana) – Feliks Szczot

Bosman – Robert Krzemiński

Młodszy bosman  –Michał Rabiej

Starszy mechanik – Ryszard Grzenkowski

Kuk – Ewa Politykin

I oficer Robert Stańczyk 

II oficer Dariusz Kluczka

III oficer Jagoda Przybyłowska 

IV oficer Marek Grzywa 

I Wachta
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- Katarzyna Nicka  
- Julia Jezioro    
- Zuzanna Adamska    
- Krzysztof Kłos  
- Bartek Lenarth   
- Tomasz Bilecki     
- Dorota Wojeńska    
- Magdalena Kozłowska
           
II Wachta

- Anna Czerska 
- Jakub Szczerba    
- Marcin Sekular   
- Piotr Zbierajewski   
- Monika Szwiec
- Anna Wróblewska     
- Karolina Perdek   
- Łukasz Iwancio     

III Wachta     
- Michał Sekular   
- Agata Grzywa
- Mariola Kaczmarska   
- Monika Dubiel
- Roksana Smolińska
- Karolina Rudolf
- Urszula Rorbach    
- Radosław Dębiec
           
IV Wachta
- Jacek Szczerba   
- Marta Trzcionka    
- Michał Szpyrka
- Michał Bałamut
- Linka Sebastian    
- Mirosław Jakubowski
- Harvey Jeff   (Wielka Brytania)
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Zdjęcie nr 8. Mapa trasy trzeciego etapu rejsu w 2008 roku.
Źródło: www.zobaczycmorze.pl 
Kapitan – Janusz Zbierajewski 

Chief (zastępca kapitana) – Dariusz Krzemiński

Bosman – Robert Krzemiński

Młodszy bosman  –Michał Rabiej

Pomoc techniczna – Marcin Nogal

Starszy mechanik – Ryszard Grzenkowski

Kuk – Ewa Politykin

Ekipa dokumentalna:

Reżyser – Lech Mikulski

Operator – Zofia Kucharska-Kowalik

Dźwiękowiec –Kacper Fertacz

I oficer Robert Stańczyk 

II oficer Jerzy Domagała

III oficer Robert Sopiński            

IV oficer Andrzej Cylwik

I Wachta
- Krzysztof Wacławek   
- Piotr Zasadzki             
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- Aleksandra Krzemińska           
- Henryka Szałecka         
- Barbara Fechner            
- Henryk Merchel           
- Marek Surma         
      
II Wachta
- Małgorzata Makowska     
- Michał Wegnerowicz        
- Katarzyna Jach              
- Agnieszka Mularewicz         
- Ireneusz Mańk            
- Sylwester Piekarski       
- Stanisław Nowakowski    
      
III Wachta
- Robert Sopiński    
- Arkadiusz Norymberg
- Magdalena Jasyn
- Dorota Wojtyńska           
- Mariusz Jankowski      
- Artur Rutkowski           
- Przemysław Rogalski       
- Salomea Walkowiak        
Alicja Czap
      
IV Wachta
- Sylwia Owczarczyk  
- Tomasz Honkisz    
- Aleksandra Czarcinska    
- Tadeusz Piotrowski       
- Katarzyna Gajewska        
- Alessandro  Antonello (Włochy)
- Przemysław Nowaczyk   

3. WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
Zgodnie  z  przyjętą  definicją,  według  której,  za  metody  badawcze  uważa  się  „zespół 

teoretycznie  uzasadnionych  zabiegów  koncepcyjnych  i  instrumentalnych  obejmujących 

najogólniej  całość  postępowania  badacza,  zmierzającego  do  rozwiązania  określonego 

problemu naukowego” dokonano właściwego wyboru, aby osiągnąć cel niniejszej pracy [11].

Badania  ilościowe  przeprowadzono  w  formie  standaryzowanej  ankiety,  polegającej  

na samodzielnym wypełnieniu przez badanego specjalnych kwestionariuszy. Ankieta została 

rozesłana w formie elektronicznej, co umożliwiło samodzielne wypełnienie kwestionariusza 

przez osoby niewidome lub słabo widzące. Wyniki badań zweryfikowano w trybie krytycznej 
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analizy i oceny literatury.  Badania zostały przeprowadzone wśród uczestników wszystkich 

edycji Projektu „Zobaczyć Morze”. Badania były reprezentatywne, a grupa została wybrana 

 spośród  wszystkich  uczestników,  którzy  wypełnili  ankietę.  Pytania  pojawiające  

się  w  ankiecie  spełniają  kryterium  trafności,  ponieważ  tematyka  wiązała  

się z zainteresowaniami respondentów. Została zachowana zgodność z założonymi celami.

Spośród  75  opracowanych  ankiet  -  42  zostały   wypełnione  przez  osoby  niewidome  

i słabo widzące,  33 ankiety wypełniły osoby widzące. Ankiety dla osób widzących różniły 

się  kilkoma  pytaniami  w  stosunku  do  ankiet  dla  osób  niewidomych.  Zadanych  zostało  

20  pytań  oraz  badania  metryczkowe.  W ankiecie  udział  wzięło  24  kobiet  niewidomych  

oraz  15  kobiet  widzących,  a  także  18  niewidomych  mężczyzn  i  18  widzących.  

Ankietowani pochodzą zarówno z metropolii, dużych miast, a także miast poniżej 50 tysięcy 

mieszkańców.  

 Na  pytanie  dotyczące  wykształcenia,  osoby  niewidome  stwierdziły,  iż  większość  

z  nich  ma  wykształcenie  średnie  lub  wyższe,  tylko  6  % ma  wykształcenie  zawodowe.  

W sytuacji  osób widzących,  odpowiedzi były podobne,  5% posiada wykształcenie  średnie 

ogólnokształcące, 20% niepełne wyższe, a 75% wykształcenie wyższe. Osoby uczestniczące 

w projekcie Zobaczyć Morze wykonują zawody o różnych profilach: ekonomicznym 40 % 

osoby  widzące  oraz  15%  osoby  niewidzące;  ścisłym  29%  osób  widzących  i  18%  osób 

niewidzących;  humanistycznym  24%  osób  widzących,  a  także  12%  osób  niewidzących; 

sportowym tylko 2% osób widzących i aż 6% osób niewidzących; inne 5% osób widzących 

i  aż  49%  osób  niewidomych.  Warto  również  wspomnieć,  iż  jeden  z  uczestników 

niewidomych  miał  skończone  dwa  fakultety:  ekonomiczny  oraz  turystykę  i  rekreację. 

Ostatnim  pytaniem  metryczkowym  dotyczącym  każdego  uczestnika  była  informacja  

o  doświadczenie  żeglarskie.  Z  przeprowadzonej  ankiety wynika,  iż   żaden z  uczestników 

niewidomych  nie  posiadał  stopnia  żeglarskiego,  w przeciwieństwie  do  „widzącej”  załogi. 

Liczba osób posiadających stopień żeglarza jachtowego wyniosła dziesięć, co stanowi 24% 

przebadanych uczestników, sternika jachtowego posiadało dwadzieścia trzy osoby - 55%,  

sześć  osób  -  14%  posiadało  jachtowego  sternika  morskiego  oraz  trzy  osoby  -  7%,  

które posiadały najwyższy stopień żeglarski kapitana jachtowego. Aby uzyskać węższy obraz 

uczestników całego projektu, zadano również pytanie dotyczące czasu spędzonego na morzu. 

Odpowiedzi  wskazują na to,  iż osoby widzące posiadają duże doświadczenie  żeglarskiej.  

Dla  nikogo  nie  był  to  pierwszy  raz,  17  %  ankietowanych  zaznaczyło,  iż  kontakt  

z żeglarstwem ma od 3 lat, a  83% badanych twierdzi, iż pływa ponad 3 lata.
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Od jakiego czasu Pan/i żegluje?

0%0%0% 17%

83%

pierwszy raz 
od roku
od dwóch lat
od trzech lat
powyżej trzech lat

Wykres  nr  1. Odpowiedź  osób  widzących  na  pytanie  dotyczące  czasu  uprawiania 
żeglarstwa.  
Źródło: opracowanie własne 

Porównując  odpowiedzi  w  obu  ankietach,  można  zauważyć,  iż  odpowiedzi  osób 

widzących i niewidzących bardzo się od siebie różnią. Aż 70% uczestników niewidomych 

miało po raz pierwszy kontakt z żeglarstwem, 24 % uczestniczyło rok wcześniej w rejsach 

i tylko 6% żegluje dłużej niż 3 lata.

Od jakiego czasu Pan/i żegluje?

70%

24%

0%

0%
6%

pierwszy raz 
od roku
od dwóch lat
od trzech lat
powyżej trzech lat

Wykres nr 2. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące czasu uprawiania 
żeglarstwa.
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Źródło: opracowanie własne 

W pytaniu dotyczącym czasu uprawiania żeglarstwa można zauważyć,  iż projekt 

ten  został  skierowany  do  właściwych  osób,  gdyż  celem  całego  przedsięwzięcia  jest 

udostępnienie  osobom niewidomym rzeczy,  do których  same zazwyczaj  nie  mogą dojść,  

a  także  pokazanie  wszystkim  ludziom,  iż  osoba  niewidoma  jest  dokładnie  takim  samym 

wartościowym członkiem załogi, jak osoba widząca.

Drugie pytanie  skierowane do osób widzących brzmiało  „Ile dni w ciągu roku 

spędza  Pan/i  na  żaglach”? Z  uzyskanych  wyników,  można  zauważyć,  iż  osoby biorące 

udział w rejsie mają duże doświadczenie. Aż 40% ankietowanych spędza powyżej miesiąca 

na wodnych akwenach, 41% poświęca powyżej  2 tygodni,  aby móc uprawiać żeglarstwo  

i  19%  badanych  zaznaczyło  odpowiedź,  mówiącą  o  tym,  iż  poświęcają  do  2  tygodni  

na żeglarstwo.

Wykres nr 3. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące czasu spędzonego na 
jachtach.
Źródło: opracowanie własne 
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Pytanie dla osób niewidomych dotyczyło zagadnienia związanego z zainteresowaniem 

się  żeglarstwem.  Z  przeprowadzonych  badań  wynika,  iż  w  większości,  bo  aż  55% 

ankietowanych  chciało  przeżyć  przygodę,  33%  badanych  pojawiło  się  na  pokładzie  

s/y „Zawisza Czarny” dzięki znajomym niepełnosprawnym, którzy poinformowali  o takim 

projekcie, 9% dowiedziało się od znajomych pełnosprawnych, a 3% przebadanych z innych 

względów,  tj.  uczestnictwo  w  obozach  żeglarskich  organizowanych  przez  jedno  

ze stowarzyszeń zajmujących się osobami niewidomymi CROSS, które działa przy Polskim 

Związku  Niewidomych.  Z  tego  pytania  wynika,  iż  w  różnych  środowiskach  znajdują  

się żeglarze, którzy umożliwiają zaznania przygody żeglarskiej.

Co spowodowało, że zainteresował/a się Pan/i 
żeglarstwem?

9%

33%
55%

3%

znajomi
pełnosprawni
znajomi
niepełnosprawni
chęć przeżycia
przygody
inne

Wykres nr 4. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące powodu 
zainteresowanie się żeglarstwem
Źródło: opracowanie własne  

Następne  pytanie  dla  osób  widzących  dotyczyło  rodzaju  jednostek,  na  których 

pływają i szkolą swoje umiejętności. Wyniki świadczą o tym, iż to zarówno na Warmii  

i Mazurach, a także na akwenach morskich w kraju i zagranicą najczęściej pływają uczestnicy 

projektu  -  53%  odpowiedzi.  Niewiele  mniej  pływa  najczęściej  tylko  po  akwenach 

śródlądowych. 7% ankietowanych więcej czasu spędza na morzu - na wielkich żaglowcach. 

Żaden z uczestników nie pływa regularnie na jednostkach regatowych.
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Na jakich jednostkach pływa Pan/i najczęściej?

40%

0%

7%

53%

jachty śródlądowe

jachty regatowych

jachty morskie

jachty śródlądowe i
morskie

Wykres nr 5. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące  wyboru jednostek, 
na których, najczęściej ankietowani pływają.
Źródło: opracowanie własne 
Pytanie  trzecie  w  ankiecie  dla  niewidomych  dotyczyło  podobnego  zagadnienia,  

jak  pytanie  drugie.  „W  jaki  sposób  zainteresował/a  się  Pan/i  żeglarstwem?”. 

Krąg osób niewidomych jest bardzo prężnie działającą jednostką. Dlatego też, autorka chciała 

dowiedzieć  się,  kto  lub  co  spowodowało  zainteresowanie  uczestników  żeglarstwem. 

Najwięcej,  bo  aż  49%  uczestników  wybrało  odpowiedź  „inne”,  opisując  jakie  sytuacje 

spowodowały  zainteresowanie  się  tą  dyscypliną  sportu.  Jeden  z  uczestników  stwierdził,  

iż sam grał  muzykę  żeglarską i  chciał  sprawdzić o czym śpiewa, inny,  bywał  wcześniej  

na  obozach  organizowanych  przez  stowarzyszenie  niewidomych,  dzięki  któremu 

zainteresował  się  pływaniem  po  różnych  akwenach.  Dzięki  znajomym,  aż  30% 

ankietowanych  zainteresowało  się  żeglarstwem.  Rodzina  oraz  spotkania  w  tawernach 

żeglarskich  zaowocowały,  iż  9% uczestników  w ten  sposób  poznało  tajniki  żeglarstwa.  

Tylko 3% uczestników zostało zainteresowanych w stowarzyszeniach i instytucjach.
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W jakich rejsach uczestniczy Pan/i najczęsciej?

31%

0%

29%
7%

14%

19%

33%

Wielkie Jeziora Mazurskie

sztuczne zalewy

Morze Bałtyckie

inne

WJM i Morze Bałtyckie

WJM, Sztyczne zalewy i
Morze Bałtyckie

W jaki sposób zainteresował/a się Pan/i 
żeglarstwem?

30%

9%
3%9%

49%

 znajomi
rodzina
klub/stowaryszenie
tawerna żeglarska
inne

Wykres nr 6. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące sposobu 
zainteresowania się żeglarstwem.
Źródło: opracowanie własne 

Pytanie  czwarte  (w  ankiecie  skierowanej  do  osób  widzących),  dotyczyło  

„W jakich rejsach uczestniczy Pan/i najczęściej?”.  Z przeprowadzonych badań wynika,  

iż  najczęściej,  bo  aż  33%  uczestników  projektu  pływa  zarówno  po  Wielkich  Jeziorach 

Mazurskich, Morzu Bałtyckim, a także po sztucznych zalewach. 31% deklaruje, iż najczęściej 

pojawia  się  na  Warmii  i  Mazurach,  prawie  tyle  samo  ankietowanych  najczęściej  pływa  

po Morzu Bałtyckim, tylko 7 % pływa po innych akwenach.
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Wykres  nr  7. Odpowiedź  osób  widzących  na  pytanie  dotyczące  w jakich  rejsach 
ankietowani uczestniczą najczęściej.
Źródło: opracowanie własne 

Czwarte  pytanie  (w  ankiecie  przeznaczonej  dla  niewidomych),  dotyczyło 

„Skąd  dowiedział/a  się  Pan/i  o  projekcie  Zobaczyć  Morze?”. Aż  55  %  uczestników 

dowiedziało się tzw.  „drogą pantoflową”,  dzięki  znajomym,  o organizacji  całego projektu 

Zobaczyć Morze. 30% załogi niewidomej zdobyło tę wiedzę dzięki rozpowszechnieniu całego 

zamysłu  w  Internecie,  12  %  uzyskało  podstawową  wiedzę  w  telewizji,  podczas  wielu 

programów, publikacji i spotkań. Jednym z ważniejszych programów, był reportaż ukazany 

w  telewizji  „Superwizjerze”  TVN  oraz  telewizji  TVP  Sport.  Dzięki  takim  reportażom, 

organizatorzy całego projektu pragną dojść do jak największej rzeszy ludzi niewidomych. 

Skąd dowiedział/a się Pan/i o projekcie?

55%

0%

0%

30%

12% 3%
znajomi
tawerna
gazeta
internet
TV
inne

Wykres nr 8. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące  źródła informacji 
na temat Projektu Zobaczyć Morze.
Źródło: opracowanie własne 

Kolejne  pytanie  (w  ankiecie  przeznaczonej  dla  osób  widzących),  wiązało  

się  z  poprzednim  problemem  badawczym.  Pytanie  dotyczyło  poznania  powodów,  

dla których uczestnicy widzący podjęli się wzięcia udziału w innowacyjnym projekcie.  

W tym problemie, prawie każdy badany miał inne powody. Dla 38% badanych, najważniejsze 

w  całym  projekcie  było  poznanie  nowych  ludzi  i  chęć  przeżycia  przygody,  dla  22  % 

ankietowanych,  najważniejsze  było  poznanie  nowych  ludzi,  dla  21  %  zdobycie  nowego 

doświadczenia, a 19% uczestników widzących zaznaczyło odpowiedź „inne’. Zawarte zostały 
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tutaj takie argumenty jak zrealizowanie reportażu dla jednej ze stacji radiowych, pokonanie 

własnych słabości, chęć zrozumienia osób niewidomych czy też pomoc w realizacji trudnych 

rejsów.

Co spowodowało, ze zdecydowa/ał się Pan/i na udział w 
projekcie? 

0%22%

21%

19%

19%

19%
38%

chęć przeżycia przygody

poznanie now ych ludzi

now e dośw iadczenie

inne

chęć przeżycia przygody,
poznania now ych ludzi oraz inne 

chęć przyżycia przygody oraz inne

Wykres  nr  9. Odpowiedź  osób  widzących  na  pytanie  dotyczące  decyzji,  
aby uczestniczyć w Projekcie Zobaczyć Morze.
Źródło: opracowanie własne 

Takie samo pytanie zadano również uczestnikom niewidomym. Większość ankietowanych,  

aż  34%  uważa,  iż  uczestnictwo  w  takim  projekcie,  daje  możliwość  przeżycia  nowego 

doświadczenia. Dla 21% badanych, wzięcie udziału w rejsie wiązało się z chęcią uczestnictwa 

w przygodzie, dla 9%, inny czynnik spowodował udział w projekcie. Ostatnia, najliczniejsza 

grupa,  gdyż  aż  36% uczestników  uważa,  iż  Projekt  Zobaczyć  Morze  dał  im  możliwość 

zarazem przeżycia przygody, otworzenie się na nowych ludzi, jak również przeżycia wielu 

innych ważnych czynników, których nie sposób wymienić.
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Co spowodowało, że zdecydował/a się Pan/i na udział w 
projekcie?

21%

0%

34%

9%

30%

6%

36%

chęć przeżycia przygody poznanie now ych ludzi

now e dośw idczenie inne

chęć przeżycia przygody, poznania now ych ludzi oraz inne chęć przyżycia przygody oraz inne

Wykres nr 10. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące decyzji, aby 
uczestniczyć w Projekcie Zobaczyć Morze.
Źródło: opracowanie własne 

Kolejne pytanie zostało zadane obu grupom. Dotyczyło zagadnienia związanego 

z  oczekiwaniami  podczas  całego  przedsięwzięcia.  Wyniki  ankiety  osób  widzących, 

świadczą  o  tym,  iż  największym  oczekiwaniem  wśród  tej  grupy  było  zapoznanie  

się z problemami i codziennym życiem osób niepełnosprawnych. Odpowiedzi takiej udzieliło 

ponad  43%  ankietowanych.  Wiele  osób  twierdzi,  że  warto  również  zdobyć  nowe 

doświadczenie.  Dla  10%  badanych  uczestnictwo  w  rejsie  wiązało  się  również  

z odwiedzeniem nowych portów. Większość osób wybierała co najmniej jedną odpowiedź, 

gdyż nie byli wstanie wskazać konkretnego oczekiwania. 

W porównaniu do osób widzących, osoby niewidome, w większości - 72%  twierdzą, 

iż  wyjazd  ten  miał  spełnić  ich  oczekiwania  pod  względem  „żeglarskiej  przygody”.  

Większość osób nie miało do tej pory styczności z żeglarstwem morskim. Rejs ten umożliwił 

zarówno  zmierzenie  się  z  przeciwnościami  aury  pogodowej,  a  także  pokonanie  wielu 

własnych  barier.  19%  oczekiwało  rozrywki,  relaksu  oraz  przeżycia  przygody.  

Dla  9%  ankietowanych,  rejs  wiązał  się  zarówno  z  przeżyciem  ciekawej  przygody,  

jak i  pobytem na żaglowcu.

37



Czego oczekiwał/a Pan/i podczas rejsu?

0%0%

72%

3%

6%19%

rozrywki relaksu
żeglarskiej przygody inne
rozrywki, relaksu i przygody rozrywki i przygody

Czego oczekiwał/a Pan/i podczas rejsu?

43%

0%10%12%
5%

14%

14% 2%

zapoznania się z problemami osób niepełnospraw nych

zdobycia now ego dośw iadczenia

odw iedzenia now ych portów

inne

zapozniania się z problemami osób niepełnospraw nych, zdobycia now ego dośw iadczenia

zapozniania się z problemami osób niepełnospraw nych, zdobycia now ego dośw iadczenia,
odw iedzenia now ych portów
zapoznianie się z problemami osób niepełnospraw nych, inne

zdobycia now ego dośw iadczenia, inne

Wykres nr 11. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące oczekiwań podczas 
rejsu.
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres nr 12. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące oczekiwań 
podczas rejsu.
Źródło: opracowanie własne 

Następne  pytanie  na  wykresie  nr  13,  dotyczyło  oceny Projektu  Zobaczyć  Morze.  

„Czy  udział  w rejsie  spełnił  Pani/a  oczekiwania?”.  Każdy  z  uczestników  wydał  ocenę 

pozytywną.  Ciąg  dalszy  pytania  związany  był  ze  wskazaniem czynności,  która  sprawiała 

uczestnikom rejsu najwięcej przyjemności. Aż 62% uczestników, stwierdziło jednoznacznie, 

iż udział w projekcie dał im możliwość zapoznania się z innymi ludźmi i zrozumienia wielu 

problemów osób niepełnosprawnych.  Dla 38%, rejs pozwolił  przełamać bariery związane  

ze strachem w kontaktach  z  ludźmi  i  zdobycia  nowego doświadczenia.  Odpowiedzi  osób 

niewidomych,  również  wskazują  prawie  jednoznaczny wynik,  aż  85%  ankietowanych,  

uznało,  iż  rejs  umożliwił  im  sprawdzenie  się  w  różnych  sytuacjach,  czasami  bardzo 

nieoczekiwanych.  Podczas tych  kilku rejsów, pojawiły się osoby,  które nie były w stanie 

wykonać podstawowych czynności domowych. Na pokładzie żaglowca „Zawisza Czarny”, 

musieli  sprostać  obowiązkom  załogi  tj.  gotowanie,  sterowanie,  analizowanie  prognoz 

meteorologicznych. 

Warto  przytoczyć  słowa  jednego  z  niewidomych  uczestników,  zamieszczone  

w ankiecie „to bardzo ciekawe doświadczenie móc obserwować zwycięstwa i porażki, radości 

i niepokoje. To są odczucia typowe dla uczestników podobnych rejsów. Niewidomi dołączyli 

do  tego  grona.”  Podobnie  odczucia  towarzyszyły  wszystkim  podczas  pobytu  w  portach. 

Każdy  z  uczestników  wychodził  do  miasta,  aby  móc  zwiedzić  nieznane  zakątki  miasta, 

zobaczyć  niewidziane  dotąd  zabytki,  tj  kopenhaską  syrenkę,  holenderskie  kanały  i  wiele 

innych. Dla 6% rejs ten miał na celu zmaganie się z nieokrzesanym żywiołem, jakim jest 

woda.  Reszta  odpowiedzi  w  stosunkowo  podobnej  liczbie  dotyczyła   kontaktu  z  innymi 

uczestnikami, odwiedzenie nieznanych portów, jak również możliwość sprawdzenia samego 

siebie. 
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Czy udział w rejsie spełnił Pani/a oczekiwania?
0% 6% 0%

85%

3% 6%

kontakt z innych ludzi
zmagania z żywiołem
odwiedzenie zagranicznych portów
sprawdzenie samego siebie
inne
kontakt z innymi, odwiedzenie portów, sprawdzenie samego siebie

Wykres nr 13. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące oczekiwań 
podczas rejsu.
Źródło: opracowanie własne 

Wykres nr 14. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące oczekiwań podczas 
rejsu.
Źródło: opracowanie własne 
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Czy udział w rejsie spełnił Pani/a oczekiwania?
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Co było najtrudniejsze dla całej załogi?

0%

35%

44%

3%

18%

sterow anie przemieszczanie się po pokładzie obsługa żagli naw igacja inne

Jeden z uczestników napisał w ankiecie „Ciekawiło mnie, czy to tylko mi odbiło, czy paru 

jeszcze  innym.  Potem okazało  się,  że  to  genialna  forma  rehabilitacji  tak  niewidomych,  

jak i widzących w kwestii postrzegania tych pierwszych” [źródło własne]. Słowa te skazują 

na  to,  iż  dla  obu  grup  jest  to  dobra  forma  rehabilitacji.  Każdy  może  zapoznać  

się z problemami i różnymi sytuacjami,  jakie napotyka się zarówno w życiu codziennym  

jak i podczas rejsu. Potwierdza to inny załogant, pisząc w ankiecie, iż dzięki takiej inicjatywie 

miał możliwość po raz pierwszy zobaczenia czym jest prawdziwe morskie żeglarstwo.

Kolejne pytanie dotyczyło  możliwości,  bądź też ich braku w podczas całego rejsu. 

„Proszę zaznaczyć, które z podanych czynności sprawiły Pani/u największe trudności?”. 

Według widzących uczestników, aż 44% stwierdziło, iż najtrudniejszą czynnością dla całej 

załogi  była  obsługa  żagli.  Wiąże  się  to  z  kilkoma  kwestiami.  Po  pierwsze,  trzeba  znać 

rozłożenie  kilkudziesięciu  lin  na  pokładzie.  Wiedzieć  która,  i  za  co  odpowiada.  

Po drugie, utrudnieniem był brak możliwości opisania koloru danej liny. Podczas wszystkich 

edycji  projektu,  zdarzyło  się  wiele  śmiesznych  sytuacji  związanych  z  szybkim opisaniem 

koloru  każdego  sznurka.  Osoby  widzące,  nie  mające  wcześniej  styczności  z  osobami 

niewidzącymi, w naturalny sposób próbowały opisywać kolor każdej liny, z której trzeba było 

skorzystać,  co - jak wiadomo -  nie ułatwiało dotarcia do odpowiedniego miejsca.

Wykres nr 15. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące czynności, które były 
najtrudniejsze dla całej załogi.
Źródło: opracowanie własne 
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Które czynności sprawiały Pani/u największą trudność?

15%

9%

43%

6%

27%

sterow anie

przemieszczanie się po
pokładzie
obsługa żagli

naw igacja

inne

Dla  35%  ankietowanych,  trudną  czynnością  było  przemieszczanie  się  po  pokładzie.  

Na wszystkich  polskich żaglowcach  znajdują  się  schody i  trzeba  pokonywać  wysokości,  

a do tego wszystkiego jeszcze buja, jest mokro i ślisko. 18% badanych uznało, że nie było  

w ogóle takiej czynności, która sprawiała jakąkolwiek trudność całej załodze, tylko dla 3 % 

ankietowanych,  najtrudniejszą  czynnością  była  nawigacja.  Po  pierwsze  trzeba  nauczyć  

się  podstawowych  zasad  nawigacji,  a  po  opanowaniu  tego,  trzeba  poprowadzić  jacht  

we właściwym kierunku.

Takie samo pytanie zostało zadane osobom niewidzącym, „które czynności sprawiły Pani/u 

największą  trudność?”.  Uzyskane  odpowiedzi,  odzwierciedlają  wyniki  poprzednie.  

43%  ankietowanych  uznało,  obsługę  żagli,  jako  najtrudniejszą  czynność.  27%  badanych 

wskazało  odpowiedź  inne  nie  precyzując  jakie  .  Trzeba  podkreślić  jedną  istotna  rzecz,  

iż w pytaniu nie pojawiła się odpowiedź „żadne”, dlatego też większość z osób zaznaczała  

tę odpowiedź z naciskiem, iż żadna czynność nie sprawiała im trudności. Dla 15% badanych 

największym problemem było poradzenie i zaznajomienie się z osprzętem, umożliwiającym 

sterowanie osobom niewidomym. Tylko dla 9% niewidomych, przemieszczanie po pokładzie 

i tylko dla 6%-nawigacja sprawiała największe trudności.

Wykres nr 16. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące czynności, które 
sprawiły najwięcej trudności.
Źródło: opracowanie własne 
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Kolejne pytanie dotyczyło  „oceny przygotowania żaglowca s/y Zawisza Czarny  

do  rejsu  „Zobaczyć  Morze”?”.  Osoby  widzące  w  większości  oceniły  przygotowanie 

żaglowca na ocenę dobrą. Wiele rzeczy jest jeszcze do poprawy, natomiast wymaga to czasu, 

aby  móc  znaleźć  inne  rozwiązanie.  Dla  17%  ankietowanych,  stan  godziwego  jachtu 

odpowiadał ocenie bardzo dobrej i dla podobnej liczby osób - 14% badanych stwierdziło,  

iż stan wymaga wielu zmian, wystawiając tym samym ocenę dostateczną.

Wykres nr 17. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące oceny przygotowania 
jachtu do Projektu Zobaczyć Morze.
Źródło: opracowanie własne 
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Jak ocenia Pan/i przygotowanie jachtu s/y Zawisza Czarny?

17%

69%

14% 0%

bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie



Inną ocenę wydała załoga niewidoma, 52% uznało, iż żaglowiec był dobrze przygotowany, 

a 48 % uczestników było zachwyconym stanem Zawiszy Czarnego. Nikt nie wydał oceny 

dostatecznej i niedostatecznej.

Jak ocenia Pan/i przygotowanie jachtu s/y 
Zawisza Czarny?

48%

52%

0%

0%
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie

Wykres nr 18. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące oceny 
przygotowania jachtu do Projektu Zobaczyć Morze.
Źródło: opracowanie własne 

Przechodząc do kolejnego pytania, warto podkreślić, że 93% uczestników na pytanie 

dotyczące „stosunku liczby osób widzących do niewidzących” odpowiedziało pozytywnie, 

uważając,  że  nie  potrzeba  wprowadzać żadnych  zmian.  5% przebadanych  osób twierdzi,  

iż  podczas  rejsu  powinno  być  jednak  więcej  osób  widzących,  aby  było  bezpieczniej,  

za  to  2%  ankietowanych  uważa,  że  można  zabrać  na  pokład  większą  liczbę  osób 

niewidomych.  Aby  uzyskać  dokładniejsze  wyniki,  warto  zwrócić  uwagę,  iż  100% 

ankietowanych niewidomych zdeklarowało stosowną liczbę załogi widzącej do niewidzącej. 
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Przeciwnego zdania jest 7% osób widzących, którzy twierdzą, iż powinno się lekko zmienić 

skład załogi.

Stosunek liczby osób widzących do 
niewidomych?

93%

5% 2%

taki sam więcej osób pełnosprawnych więcej osób niepełnosprawnych

 Wykres nr 19. Odpowiedź wszystkich badanych, na pytanie dotyczące  stosunku 
liczby osób widzących do niewidzących.
Źródło: opracowanie własne 

Następne  pytanie  w  ankiecie  skierowanej  do  osób  niewidomych  dotyczyło  

„Czy poniesione koszty związane z uczestnictwem w rejsie są adekwatne do warunków 

zapewnionych  przez  organizatora?”.  Wszyscy  uczestnicy  jednoznacznie  stwierdzili,  

iż koszt rejsu, dzięki wielu sponsorom był  o wiele niższy niż normalny rejs szkoleniowo-

stażowy. W uzasadnieniu warto również podkreślić taką odpowiedź, że „żadne pieniądze nie 

przekładają się na to co można zyskać dzięki  wejściu na pokład i uczestnictwie w takim 

rejsie”. 
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Zmiany w przyszłych edycjach Projektu
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Pytanie  zadanie  osobom  widzącym  dotyczyło  zagadnienia  związanego  

z  wprowadzeniem zmian podczas następnych rejsów „Zobaczyć Morze”.  Zdaniem 57% 

ankietowanych, warto byłoby zadbać o lepsze przystosowanie jachtu, wiąże się to ze zmianą 

jednostki  i  zbudowaniem  całkowicie  nowego  modelu  dostosowanego  do  osób 

niepełnosprawnych.  Na świecie  pływają  dwa żaglowce  w pełni  przygotowane  do potrzeb 

osób  niepełnosprawnych  STS  Lord  Nelson  i  STS  Tenacious.  Mogą  one  zabrać  

na  swój  pokład  osoby  z  różnym  stopniem  niepełnosprawności.  Oba  z  nich  pływają  pod 

banderą  Wielkiej  Brytanii.  Aby  załoga  niepełnosprawna  miała  możliwość  wykonywania 

wszystkich  czynności  związanych  z  żeglowaniem.  Zamontowano  specjalne  windy,  

które umożliwiają osobie na wózku przemieszczać się z pokładu na pokład, szeroki bukszpryt 

pozwala wjechać nań wózkiem aby móc sklarować żagle. Dla osób głuchoniemych powstały 

specjalne alarmy, które informują o nadchodzącym sygnale [20].

Kontynuując  pytanie,  które  przedstawia  wykres  nr.  20  trzeba  wspomnieć  o  19% głosów 

oddanych na poprawę bezpieczeństwa. Ten aspekt dla wszystkich organizatorów jest bardzo 

ważny i  dlatego z  roku na rok widać zmiany idące w dobrym kierunku.  12% badanych  

nie  widzi  żadnych  błędów,  które  należałoby  poprawić.  Dla  12%  ankietowanym  był  zły 

termin, trasa rejsu czy dobór uczestników.

Wykres nr 20. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące zmian w kolejnych 
edycjach Projektu Zobaczyć Morze.
Źródło: opracowanie własne 
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Czy przygotowywali się Państwo do udziału w 
projekcie?

24%

76%

tak
nie

Kolejne pytanie  skierowane do osób widzących związane było z  przygotowaniem  

się osób widzących do nietypowego rejsu.  „Czy przygotowywał/a się Pan/i  do udziału  

w rejsie „Zobaczyć Morze?”  Wykres nr 21 przedstawia odpowiedzi na to pytanie. 76 % 

ankietowanych  stwierdziło,  że  nie  przygotowywało  się  w  żaden  sposób  do  rejsu,  

natomiast 24% ankietowanych wykonało pracę, aby zdobyć dodatkową wiedzę. 

Wykres nr 21. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące przygotowania do 
udziału w projekcie
Źródło: opracowanie własne 
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Co powinno ulec zmanie podczas kolejnego rejsu?
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Jakie są szanse na powodzenie projektu?

64%

36%

0%0%

bardzo dobrze dobrze brak powodzenia nie mam zdania

Pytanie dla osób niewidomych dotyczyło „Co powinno ulec poprawie podczas następnych 

rejsów „Zobaczyć Morze?”.  Ponad 46% ankietowanych uważa, że nie trzeba wprowadzać 

żadnych zmian, 32% badanych zwróciłoby uwagę na lepsze przystosowanie jachtu do osób 

niewidomych i 19 % uważa, iż można byłoby wprowadzić inne zmiany. Tylko 3% uważa,  

że warto byłoby zadbać jeszcze bardziej o sprawy bezpieczeństwa.  

Wykres nr 22. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące zmian podczas 
kolejnych rejsów  Zobaczyć Morze
Źródło: opracowanie własne 

Następne  pytanie  dotyczyło  dalszych  sukcesów  całego  projektu.  Pytanie  zadane  osobom 

widzącym, związane było z  „Oceną możliwości powodzenia projektu „Zobaczyć Morze  

w Polsce?” 64% przebadanych osób stwierdziło, iż projekt ten ma bardzo duże możliwości, 

dla  36%  ankietowanych,   projekt  został  oceniony  dobrze.  Nie  było  żadnego  głosu 

oceniającego negatywnie to przedsięwzięcie. 
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W jaki sposób przygotowywał/a się Pani do rejsu?
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19%
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inne

Wykres nr 23. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące szans powodzenia 
projektu w przyszłości.
Źródło: opracowanie własne 

Dla  odmiany,  pytanie  zadane  osobom  niewidomym  dotyczyło  informacji,  

w jaki sposób człowiek,  który do tej  pory nie był  nigdy na żaglowcu, miał  przygotować  

się do udziału w pełnomorskim rejsie. 78% twierdzi, iż przygotowywało się w inny sposób, 

niż  szkolenie  żeglarskie,  poprawa  kondycji  fizycznej  czy  kontakt  z  innymi  żeglarzami,  

19%  zdobyło  podstawowe  informacje  od  bardziej  doświadczonych  żeglarzy,  

a tylko 3% ankietowanych doszkalało się na kursach.

Wykres nr 24. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące sposobu 
przygotowania się do rejsu.
Źródło: opracowanie własne 

Kolejnym etapem badań, było zebranie wiedzy od wszystkich uczestników na temat 

dostępności żeglarstwa i infrastruktury portowej w odwiedzanych portach.
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Jaki jest Pana/i zdanie poziomu infrastruktury 
portowej dla osób niepełnosprawnych w 

odwiedzonych polskich portach?
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bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 
niedostateczny 

Wykres nr 25. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące poziomu 
infrastruktury portowej dla osób niepełnosprawnych w polskich portach
Źródło: opracowanie własne 

Odpowiedzi  na  pytanie  zadane  osobom  widzącym,  dotyczyło  „Jaki  jest  Pani/a 

zdanie  na  temat  poziomu  infrastruktury  portowej  dla  osób  niewidzących  

w odwiedzonych polskich portach?”  Odpowiedzi  przedstawione  są  na wykresie  nr  25. 

54%  uznało,  iż  jest  on  niedostatecznie  przygotowany.  W  niewielu  miejscach  znajdują  

się łazienki, toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych. 29% badanych uważa, iż stan 

ten jest zadowalający, tylko 17% oceniło poziom infrastruktury jako dobry.

Osoby  niewidome  ustosunkowały  się  do  pytania  związanego  z  możliwością  

„dostępu  do  żeglarstwa”. W  większość  70%  została  wybrana  odpowiedź,  że  tylko  

w  nielicznych  miejscach,  osoby  niewidome  mogą  skorzystać  z  tego  rodzaju  sportu.  

30%  ankietowanych  uważa,  iż  ten  sport  jest  przeznaczony  tylko  dla  „wybranych”,  

gdyż  ich  niepełnosprawność  uniemożliwia  im  wejście  na  pokład  i  bycie  stuprocentową 

załogą.  Wyjątek  stanowią  osoby  posiadające  własny  jacht,  który  zawsze  musi  być 

dostosowany.  Mają  nadzieje,  iż  projekt  ten  umożliwi  wszystkim  chętnym  sprawdzenie 

własnych możliwości na otwartym morzu
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Jak ocenia Pan/i dostępność żeglarstwa dla osób 
niewidzących w Polsce?
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Wykres nr 26. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące problemu 
dostępności żeglarstwa dla osób niepełnosprawnych w Polsce.
Źródło: opracowanie własne 

Następne  pytanie  dotyczyło  „oceny  poziomu  infrastruktury  portowej  dla  osób 

niepełnosprawnych  w odwiedzanych  portach  zagranicznych”.  Niestety  po  raz  kolejny 

odpowiedzi nie są pozytywne. Tylko 10% uważa, iż odwiedzone porty zagraniczne posiadają 

odpowiednie  przystosowanie  do  osób  niepełnosprawnych.  47%  ocenia  negatywnie,  

a 43% uważa iż dostatecznie jest przygotowana infrastruktura portowa.
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Jakie jest Pani/a zdanie na temat przystosowania 
portów polskich do osób niepełnosprawnych?
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Wykres nr 27. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące poziomu 
infrastruktury portowej dla osób niepełnosprawnych w zagranicznych portach.
Źródło: opracowanie własne 

Analizując  ankietę,  autorka  pracy chciała  uzyskać  informacje,  jak  również  spostrzeżenia  

od osób, dla których ten projekt powstał. Dlatego też obie grupy dostały podobne pytania.  

15  pytanie  skierowane  do  osób  niewidomych,  dotyczyło  zagadnienia  związanego  

z rozwojem dostosowania infrastruktury portowej w odwiedzanych polskich portach.  

Ankietowani odpowiadali równie, o czym świadczą wyniki. Dla 49% porty polskie są dobrze 

przystosowane do osób niepełnosprawnych, zaledwie 7% uważa, że są one niedostatecznie 

przygotowane.  Dla  17%  ankietowanych,  trudno  określić  w  jakim  stopniu  są  one 

przystosowane, gdyż nie mieli możliwości sprawdzenia.

Wykres nr 28. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące poziomu 
infrastruktury portowej dla osób niepełnosprawnych w polskich portach
Źródło: opracowanie własne 

Kolejne pytanie związane było z „Jakie jest Pani/a zdanie na temat przystosowania 

portów  zagranicznych  do  osób  niepełnosprawnych?”  Większość  osób  oceniło 

przygotowanie,  a  co  za  tym  idzie  i  przystosowanie  portów  zagranicznych  pozytywnie.
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Ocena przystosowania portów zagranicznych dla 
osób niepełnosprawnych
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48%  przebadanych  uczestników  wydała  ocenę  dobrą,  21%  uważa,  iż  porty  te  posiadają 

udoskonalenia, ale brakuje im jeszcze wielu rozwiązań, które obecnie stoją na przeszkodzie, 

aby  osoba  niepełnosprawna,  miała  szanse  wejść  sama  na  teren  portu.  

Natomiast  24% ankietowanych  nie  potrafiło  ocenić  przystosowania  zagranicznych  portów 

pod względem osób niepełnosprawnych.

Wykres nr 29. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące poziomu 
infrastruktury portowej dla osób niepełnosprawnych w polskich portach
Źródło: opracowanie własne 

Ostatnie dwa omówione pytania,  zostały również umieszczone w ankiecie dla osób 

widzących. Porównanie obu odpowiedzi,  umożliwili  porównanie wyników obserwatorów - 

jakimi  są  osoby  widzące,  do  rzeczywistych  odbiorców  -  jakimi  są  osoby  niewidome  

czy niepełnosprawne.
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Wykres nr 30. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące poziomu 
infrastruktury portowej dla osób pełnosprawnych w polskich portach
Źródło: opracowanie własne 

Jak  widać  powyżej,  wyniki  u  obu  grup  różnią  się.  Osoby  widzące  oceniły  poziom 

infrastruktury  portowej  w  polskich  portach  w  29%  na  dobrą,  natomiast   71%  uznało,  

iż jest ona jedynie dostateczna lub też niedostateczna.

Ostatnie  pytanie  w tej  części  ankiety,  dotyczyło  również  tego tematu.  „Jakie jest  Pani/a 

zdanie  na  temat  poziomu  infrastruktury  portowej  dla  osób  pełnosprawnych  

w odwiedzanych zagranicznych portach?”
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Jakie dysfuncje uniemożliwiają uprawianie 
żeglarstwa morskiego?
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Wykres  nr  31.  Odpowiedź  osób  widzących  na  pytanie  dotyczące  poziomu 
infrastruktury  portowej  dla  osób  pełnosprawnych  w  zagranicznych  portach
Źródło: opracowanie własne 

Osoby widzące,  uważają  w 74%, iż  poziom jest  odpowiedni,  wydając  tym samym ocenę 

dobra.  Dla  17%  ocena  ta  jest  zadowalająca,  a  tylko  nieliczni  uznają  infrastrukturę  

w zagranicznych portach  jako bardzo dobrą.

Przechodząc  do  następnej  części  ankiety,  warto  zweryfikować  pytania,  które  pojawiają  

się  od  samego  początku  projektu.  „Czy  żeglarstwo  mogą  uprawiać  osoby 

niepełnosprawne”. 

W wielu sytuacjach, okazało się, że można przełamać swoje największe bariery, ale jak widzą 

to uczestnicy, którzy pojawili się na pokładzie żaglowca” Zawisza Czarny”?

Wszyscy uczestnicy uważają jednoznacznie, że żadna osoba nie może być dyskryminowana, 

jedyna rzecz, którą trzeba wykonać, to rozpowszechnić tę tezę na terenie całej Polski.

Wykres nr 32. Odpowiedź osób widzących na pytanie, które z dysfunkcji 
uniemożliwiają uprawianie żeglarstwa.
Źródło: opracowanie własne 

Kolejne  pytanie  dotyczyło,  „Czy  są  jakieś  dysfunkcje,  które  uniemożliwiają 

uprawianie  żeglarstwa?” Dla  74%  nie  ma  takiego  upośledzenia,  które  wykluczałoby 

uczestnictwa w rejsach morskich.  Dla 10% ankietowanych utratę słuchu lub ruchu utrudnia 
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uprawianie  żeglarstwa.  3%  ankietowanych  uważa,  że  upośledzenie  umysłowe  i  inne 

dysfunkcje, np. złożone, mogą utrudnić  osobom uczestnictwo w żeglarstwie morskim.

Jedne  z  ostatnich  pytań  zadanych  osobom  niewidzącym  dotyczyło:  

„Czy  ich  zdaniem,  żeglarstwo  jest  sposobem  rehabilitacji?” Stanowcza  większość,  

gdyż 85% uznało, tę formę rekreacji,  jako bardzo dobry sposób rehabilitacji,  choć czasem 

bardzo  wymagający.  Możliwość  kontaktu  z  innymi  ludźmi,  chęć  pokonywania  barier,  

które  wcześniej  wydawały  się  nie  do  pokonania,  bliski  kontakt  z  nieokrzesaną  naturą,  

a również wiele innych czynników miały możliwość wpłynąć na wszystkich uczestników,  

do których  ten projekt  jest  kierowany.  Dla 6% badanych,  nie  jest  to  sposób rehabilitacji, 

podobną grupę stworzyli ludzie, którzy nie mają zdania na ten temat.

Wykres nr 33. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące możliwości 
rehabilitacji poprzez uprawianie żeglarstwa.
Źródło: opracowanie własne 

Kolejne pytanie w ankiecie skierowanej dla osób niewidomych dotyczyło problemu 

dysfunkcji, które mogą uniemożliwić uprawiania żeglarstwa. 85% osób niewidomych 

uważa, że nie ma takiej dysfunkcji, która uniemożliwiłaby uczestnictwa w rejsie morskim. 

„Jeżeli  załoga jest w stanie realizować wszystkie funkcje. Nie ma przeszkód by żeglowały 

osoby niewidzące, niesłyszące czy z innymi ograniczeniami, jeśli wszystkie funkcje 

są realizowane.” [źródło własne] Są to słowa jednego z uczestników rejsu. 

Dla 6% ankietowanych, dysfunkcja ruchu może utrudnić uczestnictwo w rejsie morskim. 
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Podczas mocniejszych przechyłów, osoby pełnosprawne mają problem z zachowaniem 

równowagi, a tym bardziej osoby, które mają problem z dysfunkcją ruchu. 

Również dla 6% ankietowanych, inne dysfunkcje mogą spowodować utrudnienia 

w żeglarstwie. Po raz drugi pojawia się informacja, iż byłyby to dysfunkcje złożone. 

Dla 3% badanych upośledzenie umysłowe mogłoby uniemożliwić takiej osobie czynne 

uprawianie żeglarstwa.

Wykres nr 34. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące, które z dysfunkcji 
uniemożliwiają uprawianie żeglarstwa.
Źródło: opracowanie własne 

Przedostatnie pytanie skierowane do osób niewidomych związane było z podjęciem 

decyzji,  „Czy  popłynął/popłynęłaby  Pan/i  na  kolejny  rejs  „Zobaczyć  Morze?”. 

Całej  przebadana  grupa,  stwierdziła  jednoznacznie,  iż  jeżeli  istniałaby  taka  możliwość 

pojawiliby się raz jeszcze na pokładzie żaglowca Zawisza Czarny i wyruszyli w nieznane.

Ostatnie  pytanie  w  obu  ankietach dotyczyło „Co  jest  dla  Pana/i  najważniejsze  

w żeglarstwie ?”  Pytanie zostało opracowane za pomocą metody statystycznej Hi kwadrat. 

Ankietowani zaznaczali od 1 do 3 odpowiedzi. Liczby od 1 do 16 na wykresie odpowiadają 

następującym punktom:

1 - dzięki uprawianiu żeglarstwa, czuje, że jestem w czymś dobry/a,
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2 - lubię poczuć smak adrenaliny,

3 - żeglarstwo morskie umożliwia mi kontakt z naturą,

4 - żeglarstwo morskie pozwala mi uciec od problemów dnia codziennego,

5 - z chęcią wracam do wspomnień z rejsów,

6 - żeglarstwo morskie pozwala mi lepiej poznać samego siebie,

7 - uprawiając żeglarstwo mam możliwość zrelaksowania się,

8 - żeglarstwo morskie umożliwia mi kształtowanie swojego charakteru,

9 - kiedy jestem na morzu, staram się sam rozwiązywać problemy,

10  - żeglarstwo morskie daje mi możliwość doświadczenia samotności, której nie zawsze 

mogę zaznać na lądzie,

11  - żeglarstwo morskie daje mi poczucie spełnienia,

12  - żeglarstwo morskie to chęć walki z żywiołem i sprostanie wyzwaniu,

13  - żeglarstwo umożliwia mi poznanie nowych, ciekawych ludzi,

14  - żeglarstwo pozwala mi pomóc drugiej osobie,

15  - żeglarstwo morskie to dla mnie dobra zabawa,

16  - żeglarstwo uczy pracy w grupie.

Co jest dla Pani/a najważniejsze w żeglarstwie?
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Wykres nr 35. Odpowiedź  ankietowanych na pytanie dotyczące, jakie czynniki 
uważają za najważniejsze w żeglarstwie.
Źródło: opracowanie własne 
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PODSUMOWANIE 

Reasumując pracę dotyczącą Projektu Zobaczyć Morze, warto poruszyć jeszcze jedno 

ważne  zagadnienie,  jakim  jest  rehabilitacja.  Jednym  z  głównych  celów  Projektu,  

była m.in. „rehabilitacja niewidomych przez konieczność zmagania się z trudami dotąd nie 

poznanymi” [21]. Definiuje się ją zazwyczaj, przedstawiając jej cel. Może on być rozumiany 

jako ”maksymalne usprawnienie osoby poszkodowanej na zdrowiu i stworzenie jej warunków 

dla normalnego życia wraz z pełnosprawnymi (na równych prawach i możliwie obowiązkach) 

[7]. Chodzi o usprawnienie osoby poszkodowanej pod względem fizycznym (motorycznym), 

psychicznym i społecznym. Czyni się to poprzez stosowanie odpowiednich śródków i usług, 

które  umożliwiają  jednostce  upośledzonej  uzyskać  fizyczną,  ekonomiczną  i  socjalną 

samodzielność”[5].  Uważa on również,  iż  przygotowanie  obejmuje  „samodzielne  radzenie 

sobie w życiu codziennym, korzystanie z równych form kształcenia, wykonywanie pracy oraz 

umiejętności uczestnictwa w formach rekreacji”[4]. Najważniejszym zadaniem rehabilitacji 

jest przyczynienie się do zmniejszenia negatywnych skutków niepełnosprawności, gdyż wiąże 

się  ona  z  indywidualnymi  potrzebami  i  możliwościami  danego  człowieka.  

Światowa  Organizacja  Zdrowia  dopowiada,  iż  jest  to  działanie  „kompleksowe  

i  skoordynowane  z  zastosowaniem  środków  medycznych,  pedagogicznych,  społecznych  

i  zawodowych”[9].  Jeszcze  jednym  ważnym  aspektem,  który  poruszyło  Zgromadzenie 

Ogólne  ONZ jest  to,  iż  rehabilitacja  „umożliwia  osobom niepełnosprawnym osiągnięcie  

i  utrzymanie  optymalnego  poziomu  funkcjonowania  fizycznego,  narządów  zmysłów, 

intelektualnego,  psychicznego  i/lub  społecznego,  między  innymi  poprzez  dostarczenie 

urządzeń umożliwiających im większą niezależność”[13].

Realizując  cel  pracy,  warto  wspomnieć  szerzej  o  rehabilitacji  społecznej,  która  znalazła  

się  w  Projekcie.  Głównym  zadaniem  rehabilitacji  społecznej  jest  integracja  osoby 

niepełnosprawnej z otaczającym go środowiskiem. W wielu pozycjach książkowych można 
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spotkać  się  ze stwierdzeniem,  iż  integracja  uważana jest  jako „realne współuczestnictwo  

w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym, pozwalające osiągnąć wysoką jakość życia” 

[10].  Osoby niepełnosprawne  uczy  się  samodzielności  w podejmowaniu  różnych  decyzji. 

Przykładem takiego działania był współudział osób niewidomych i słabo widzących w życiu 

załogi. Zarówno w nawigacji, życiu codziennym, ale również w kambuzie, stawianiu żagli 

czy  zwiedzaniu  miast  Europy.  Najważniejszym  elementem w rehabilitacji  społecznej  jest 

poziom adaptacji, aby każdy mógł pełnić te same funkcje. 

W projekcie Zobaczyć Morze, organizatorzy i pomysłodawcy musieli skoncentrować 

się jeszcze na ważnej kwestii. Aby móc zrozumieć innych niewidzących, warto raz jeszcze 

powtórzyć słowa, które pojawiły się w poprzednich rozdziałach. Wzrok pełni wiele funkcji, 

o których osoba widząca nie zawsze ma pojęcie.  Człowiek widzący określa rzeczywistość 

dzięki wielu bodźcom, za które odpowiedzialne są receptory. Ich zadanie polega na ustaleniu 

danej  informacji,  zbadaniu  jej  oraz  przekazaniu  do  mózgu.  Na  podstawie  tej  wiedzy,  

mózg  człowieka  wytwarza  subiektywny  obraz  rzeczywistości.  Brak  posiadania  jednego  

ze zmysłów zatraca  całościowy proces  postrzegania  świata.  Do najważniejszych  zmysłów 

zalicza  się m.in.:  słuch i  wzrok,  węch,  smak,  dotyk.  Utrata  jednego z  nich,  dezinformuje 

rzeczywistość,  a  zarazem rzutuje  na wiele  czynników,  tym bardziej  ważnych  na  morzu.  

Jak osoba niewidoma,  może ustrzec się   nadchodzącej  fali,  w jaki sposób może odróżnić 

jedną linę od drugiej. W tych sytuacjach pojawia się problem, w jaki sposób można zastąpić 

właściwości wzroku. Organizatorzy Projektu, dzięki doświadczeniu starali się w jak najlepszy 

sposób przystosować żaglowiec do nietypowej załogi. 

Analizując  postawione pytania  badawcze,  można odpowiedzieć,  iż  taki  projekt  był 

bardzo  potrzebny,  gdyż  z  roku  na  rok,  pojawia  się  coraz  większe  zainteresowanie  

i propagowanie sportu niepełnosprawnych. Głównymi przyczynami i założeniami powstania 

Projektu Zobaczyć Morze, była chęć pokazania osobom niewidomym, jak „smakuje morze” 

oraz przełamanie stereotypu, iż osoby te nie mogą być częścią załogi jachtu pełnomorskiego. 

Cel  został  zrealizowany  już  podczas  pierwszego  rejsu  w  2006  roku.  W kolejnych  latach 

organizacja rejsów staje się coraz bardziej popularna i rozpowszechniana nie tylko na terenie 

Polski.

Na  pytanie  „Jakie  są  motywy  uprawiania  żeglarstwa  morskiego  przez  osoby 

niewidome  i  niedowidzące?”,  odpowiedzieli  sami  uczestnicy  rejsu.  Głównymi  motywami 

uprawiania  żeglarstwa  jest  chęć  przeżycia  przygody,  zdobycia  doświadczenia  oraz 

przełamanie  swoich  barier.  Pobyt  na  żaglowcu  „Zawiszy  Czarnym”  udowodnił  im,  

60



ale  również  całemu  środowisku,  iż  osoba  niewidoma,  może  stanąć  na  „najwyższym 

wierzchołku” i może dokonać rzeczy niemożliwych.

Dzięki  takim projektom i  pomocy wielu  osób,  a  także  mediów i  firm,  żeglarstwo 

morskie  będzie  coraz  bardziej  dostępne  dla  niewidomych.  Z  przeprowadzonych  badań, 

wynika,  że  jeszcze  jest  to  sport  dla  wybranych,  którzy  np.  posiadają  własny  jacht,  

ale czas pokaże. Wiele aspektów wskazuje, iż zamysł całego przedsięwzięcia pokona trudy 

i  rozpowszechni i  udostępni żeglarstwo wśród ludzi niewidomych,  aby każdy niewidzący, 

który chce uczestniczyć w rejsie mógł powiedzieć „See the sea”. 
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Spis wykresów i zdjęć

Wykresy strona

Wykres nr 1. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 28
czasu uprawiania żeglarstwa.
                
Wykres nr 2. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 29
 czasu uprawiania żeglarstwa.

Wykres nr 3. . Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 30
czasu spędzonego na jachtach.

Wykres nr 4. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 31
powodu zainteresowanie się żeglarstwem.

Wykres nr 5. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące  31
wyboru jednostek, na których, najczęściej ankietowani pływają.

Wykres nr 6. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 32
sposobu zainteresowania się żeglarstwem.

Wykres nr 7. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 33
w jakich rejsach ankietowani uczestniczą najczęściej.

Wykres nr 8. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 34
 źródła informacji na temat Projektu Zobaczyć Morze.

Wykres nr 9. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 35
decyzji, aby uczestniczyć w Projekcie Zobaczyć Morze.

Wykres nr 10. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 36
decyzji, aby uczestniczyć w Projekcie Zobaczyć Morze.

Wykres nr 11. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 37
oczekiwań podczas rejsu.
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Wykres nr 12. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 37
oczekiwań podczas rejsu.

Wykres nr 13. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 39
oczekiwań podczas rejsu.

Wykres nr 14. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 39
oczekiwań podczas rejsu.

Wykres nr 15. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 40
czynności, które były najtrudniejsze dla całej załogi.

Wykres nr 16. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 41
czynności, które sprawiły najwięcej trudności.

Wykres nr 17. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 42
oceny przygotowania jachtu do Projektu Zobaczyć Morze.

Wykres nr 18. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 43
oceny przygotowania jachtu do Projektu Zobaczyć Morze.

Wykres nr 19. Odpowiedź wszystkich badanych, na pytanie dotyczące  44
stosunku liczby osób widzących do niewidzących.

Wykres nr 20. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 45
przygotowania do udziału w Projekcie Zobaczyć Morze.

Wykres nr 21. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 46
oceny przygotowania jachtu do Projektu Zobaczyć Morze.

Wykres nr 22. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 46
zmian podczas kolejnych rejsów Zobaczyć Morze.

Wykres nr 23. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 47
szans powodzenia projektu w przyszłości.

Wykres nr 24. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 48
sposobu przygotowania się do rejsu.

Wykres nr 25. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 48
poziomu infrastruktury portowej dla osób niepełnosprawnych 
w polskich portach.

Wykres nr 26. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 48
problemu dostępności żeglarstwa dla osób niepełnosprawnych w Polsce.

Wykres nr 27. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 49
poziomu infrastruktury portowej dla osób niepełnosprawnych 
w zagranicznych portach.
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Wykres nr 28. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 50
poziomu infrastruktury portowej dla osób niepełnosprawnych 
w polskich portach.

Wykres nr 29. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 51
poziomu infrastruktury portowej dla osób niepełnosprawnych 
w polskich portach.

Wykres nr 30. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 52
poziomu infrastruktury portowej dla osób pełnosprawnych 
w polskich portach.

Wykres nr 31. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące  52
poziomu infrastruktury portowej dla osób pełnosprawnych 
w zagranicznych portach.

Wykres nr 32. Odpowiedź osób widzących na pytanie dotyczące 53
które z dysfunkcji uniemożliwiają uprawianie żeglarstwa.

Wykres nr 33. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 54
możliwości rehabilitacji poprzez uprawianie żeglarstwa.

Wykres nr 34. Odpowiedź osób niewidomych na pytanie dotyczące 55
które z dysfunkcji uniemożliwiają uprawianie żeglarstwa.

Wykres nr 35. Odpowiedź  ankietowanych na pytanie dotyczące 56
jakie czynniki uważają za najważniejsze w żeglarstwie.

Zdjęcia
Zdjęcie nr 1. Mapa z wypukłą siatką geograficzną 12
Źródło: www.zobaczycmorze.pl

Zdjęcie nr 2. Mapa pierwszego rejsu 2006 15
Źródło: www.zobaczycmorze.pl

Zdjęcie nr 3. Dyplom Specjalnej nagrody honorowej 16
Telewizji Polskiej za Reks Roku 2006.
Źródło: www.zobaczycmorze.pl

Zdjęcie nr 4. Mapa pokonanej trasy w 2007 roku. 17
Źródło: www.zobaczycmorze.pl

Zdjęcie nr 5. Mapa trasy pierwszego etapu rejsu w 2007 roku. 20
Źródło: www.zobaczycmorze.pl

Zdjęcie nr 6. Mapa trasy pierwszego etapu rejsu w 2008 roku. 22
Źródło: www.zobaczycmorze.pl

64



Zdjęcie nr 7. Mapa trasy drugiego etapu rejsu w 2008 roku. 24
Źródło: www.zobaczycmorze.pl

Zdjęcie nr 8. Mapa trasy trzeciego etapu rejsu w 2008 roku. 25
Źródło: www.zobaczycmorze.pl

Załączniki

Załącznik nr 1. Ankieta dla osób widzących

ANKIETA
Rejsy morskie osób z dysfunkcją wzroku na s/y Zawisza Czarny

Niniejsza ankieta  jest  anonimowa.  Wyniki  zostaną wykorzystane w pracy  magisterskiej.  
Bardzo proszę o szczere odpowiedzi, gdyż tylko takie mają dla mnie wartość badawczą.
Z  żeglarskimi  pozdrowieniami  „ahoj”  Ewa  Skrzecz  studentka  Akademii  Wychowania  
Fizycznego w Warszawie.

Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź - wstawiając „x”.

1. Od jakiego czasu Pan/i żegluje?
 pierwszy raz
 od roku
 od dwóch lat
 od trzech lat
 więcej………, ile

2. Ile dni w roku spędza Pan/i na żaglach?
 do tygodnia
 do 2 tygodnia
 powyżej 2 tygodni
 powyżej miesiąca

3. Na jakich jednostkach pływa Pan/i najczęściej?
 jachty śródlądowe
 jachty regatowych
 jachty morskie
 inne …………….
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4. W jakich rejsach uczestniczył/a Pan/i najczęściej?
Wielkie Jeziora Mazurskie
 sztuczne zalewy
 Morze Bałtyckie 
 inne………………………….

5. Co spowodowało, że zdecydował/a się Pan/i na udział w projekcie „Zobaczyć morze”?
 chęć przeżycia przygody
 poznanie nowych ludzi
 nowe doświadczenie
 inne…………………….

6. Czego oczekiwał/a Pan/i podczas projektu „Zobaczyć morze”?
 zapoznanie się z problemami osób niepełnosprawnych
 zdobycia nowego doświadczenia morskiego
 odwiedzenia nowych portów 
 inne…………………

7. Czy udział w rejsie „Zobaczyć morze” sprawił Panu/i przyjemność?
 tak
 nie

Jeżeli odpowiedział/a Pan/i TAK, to co sprawiło Panu/i największą przyjemność podczas 
rejsu „Zobaczyć morze”? 
możliwość przeżycia przygody
zmaganie z żywiołem
pokonanie własnych barier
kontakt z innymi osobami
inne…………………..
Jeżeli zaznaczył/a Pan/i NIE, to proszę uzasadnić odpowiedź
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

8. Proszę zaznaczyć, które z podanych czynności były najtrudniejsze dla całej załogi?
sterowanie
przemieszczanie się po pokładzie
przygotowanie kambuza
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obsługa żagli
nawigacja
inne………………

9. Jak ocenia Pan/i przygotowanie żaglowca” Zawisza Czarny” do rejsu 
„Zobaczyć morze”?
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie

10. Jaki powinien być Pana/i zdaniem, stosunek liczby osób pełnosprawnych do osób 
niewidomych na żaglowcu „Zawisza Czarny”?
taki sam
więcej osób pełnosprawny
więcej osób niewidomych

11. Jakie zmiany powinny nastąpić w następnym rejsie „Zobaczyć morze”?
poprawa bezpieczeństwa
lepsze przystosowanie jachtu
wybór trasy
inny termin
dobór uczestników
inne………..
żadne

12. Czy przygotowywał/a się Pan/i do udziału w rejsie „Zobaczyć morze”?
 tak
 nie
jak tak, to w jaki
sposób……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

13. Jak ocenia Pan/i możliwości powodzenia tego projektu w Polsce?
duże szanse na propagowanie żeglarstwa osób niewidomych
są szanse, ale potrzebne są dodatkowe środki finansowe, aby były one bardziej dostępne
nie mam zdania
nie ma szans powodzenia

14. Jakie jest Pana/i zdaniem poziom infrastruktury portowej dla osób 
niepełnosprawnych w odwiedzonych polskich portach?
bardzo dobry
dobry
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dostateczny
niedostateczny

15. Jakie jest Pana/i zdaniem poziom infrastruktury portowej 
dla osób niepełnosprawnych w odwiedzonych zagranicznych portach?
bardzo dobry
dobry
dostateczny
niedostateczny

16. Jakie jest Pana/i zdaniem poziom infrastruktury portowej dla osób pełnosprawnych 
w odwiedzonych polskich portach?
bardzo dobry
dobry
dostateczny
niedostateczny

17. Jakie jest Pana/i zdaniem poziom infrastruktury portowej dla osób pełnosprawnych 
w odwiedzonych zagranicznych portach?
bardzo dobry
dobry
dostateczny
niedostateczny

18. Czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem, że osoby niepełnosprawne mogą uprawiać 
żeglarstwo morskie?
tak, zgadzam się
nie, nie zgadzam się

19. Jakie dysfunkcje uniemożliwiają uprawianie żeglarstwa morskiego?
wzroku
słuchu
ruchu
upośledzenie umysłowe
inne
żadne
20.Co jest dla Pana/i najważniejsze w żeglarstwie. Proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi 
( max 3)
 dzięki uprawianiu żeglarstwa, czuje, że jestem w czymś dobry/a
 lubię poczuć smak adrenaliny
 żeglarstwo morskie umożliwia mi kontakt z naturą
 żeglarstwo morskie pozwala mi uciec od problemów dnia codziennego
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 z chęcią wracam do wspomnień z rejsów
 żeglarstwo morskie pozwala mi lepiej poznać samego siebie
 uprawiając żeglarstwo mam możliwość zrelaksowania się
 żeglarstwo morskie umożliwia mi kształtowanie swojego charakteru
 kiedy jestem na morzu, staram się sam rozwiązywać problemy
 żeglarstwo morskie daje mi możliwość doświadczenia samotności, której nie zawsze mogę 
zaznać na lądzie
 żeglarstwo morskie daje mi poczucie spełnienia
 żeglarstwo morskie to chęć walki z żywiołem i sprostanie wyzwaniu
 żeglarstwo umożliwia mi poznanie nowych, ciekawych ludzi

‘

 żeglarstwo pozwala mi pomóc drugiej osobie
 żeglarstwo morskie to dla mnie dobra zabawa
 żeglarstwo uczy pracy w grupie

METRYCZKA
płeć patent żeglarski
kobieta nie posiadam
mężczyzna żeglarz jachtowy

sternik jachtowy
jachtowy sternik morski
kapitan jachtowy

miejsce zamieszkania wykształcenie
wieś podstawowe
miasto poniżej 50 tysięcy mieszkańców zawodowe
miasto od 50 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców średnie ogólnokształcące
miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców średnie zawodowe

niepełne wyższe
wyższe

profil zawodowy
ekonomiczne
ścisłe
humanistyczne
sportowe
inne…………………
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Załącznik nr 2.

ANKIETA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH
Rejsy morskie osób z dysfunkcją wzroku na s/y Zawisza Czarny

Niniejsza ankieta jest anonimowa. Wyniki zostaną wykorzystane w pracy magisterskiej. 
Bardzo proszę o szczere odpowiedzi, gdyż tylko takie mają dla mnie wartość badawczą. 
Z żeglarskimi pozdrowieniami „ahoj” Ewa Skrzecz studentka Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie.

Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź - stawiając przy literze z nawiasem znak ! 
(wykrzyknik).

1. Od jakiego czasu Pan/pani żegluje?
a) pierwszy raz na jachcie
b) od roku
c) od dwóch lat
d) od trzech lat
e) więcej………, ile
2. Co spowodowało, że zainteresował/a się Pan/i żeglarstwem?
a) znajomi pełnosprawni
b) znajomi niepełnosprawni
c) chęć przeżycia przygody
d) inne……………………….

3. W jaki sposób zainteresował/a się Pan/i żeglarstwem?
a) przez znajomych
b) przez rodzinę
c) klub
d) tawernę żeglarską
e) inne……..

4. Skąd dowiedział/a się Pan/i o projekcie „Zobaczyć morze”?
a) od znajomych
b) z tawerny
c) z gazet
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d) z internetu
e) z TV
f) inne………..

5. Co spowodowało, że zdecydował/a się Pan/i na udział w projekcie „Zobaczyć morze”?
a) chęć przeżycia przygody
b) poznanie nowych ludzi
c) nowe doświadczenie
d )inne…………………….

6. Czego oczekiwał/a Pan/i podczas projektu „Zobaczyć morze”?
a) rozrywki
b) relaksu
c) żeglarskiej przygody
d) inne…………………

7. Czy udział w rejsie „Zobaczyć morze” spełnił Pana/i oczekiwania?
a) tak
b) nie
jeżeli, zaznaczył/a Pan/i odpowiedz TAK, proszę o zakreślenie jednej z odpowiedzi
a) możliwość przebywania wśród innych żeglarzy
b) zmaganie z żywiołem
c) możliwość odwiedzenia zagranicznych portów
d) możliwość sprawdzenia samego siebie
e) inne………………
jeżeli, zaznaczył/a Pan/i odpowiedz NIE, proszę 
uzasadnić………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

8. Proszę zaznaczyć, które z podanych czynności sprawiły Panu/i największe trudności?
a) sterowanie
b) obsługa żagli
c) nawigacja
d) poruszanie się po pokładzie
e) inne…………………..

9. Jak ocenia Pan/i przygotowanie żaglowca s/y „Zawisza Czarny” do rejsu „Zobaczyć 
morze”?
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) dostatecznie
d) niedostatecznie

10. Jaki powinien być Pana/i zdaniem, stosunek liczby osób pełnosprawnych do osób 
niewidomych na żaglowcu s/y „Zawisza Czarny”?
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a) 50% na 50%
b) więcej osób pełnosprawnych
c) więcej osób niewidomych

11. Czy poniesione koszty związane z uczestnictwem w rejsie są adekwatne do warunków 
zapewnionych przez organizatora?
a) tak (uzasadnij dlaczego)
…………………………………………………………………………
b) nie (uzasadnij dlaczego)
…………………………………………………………………………..
12. Co powinno ulec poprawie podczas następnego rejsu „Zobaczyć morze”?
a) sprawy bezpieczeństwa
b) lepsze przystosowanie jachtu dla osób niewidomych i niedowidzących
c) wybór trasy
d) zmiana termin
e) dobór uczestników
f) inne………..
g) żadne

13. W jaki sposób przygotowywał/a się Pan/i do rejsu „Zobaczyć Morze”?
a) szkolenie żeglarskie
b) poprawa kondycji fizycznej
c) kontakty z innymi niepełnosprawnymi żeglarzami
d) inne……………

14. Jak ocenia Pan/i dostępność żeglarstwa dla osób niewidzących w Polsce?
a) dostępne
b) dostępne, tylko w niektórych miejscach
c) dostępne tylko dla niektórych osób (np. posiadających jachty)
d) niedostępne

15. Jakie jest Pana/i zdanie na temat przystosowania portów dla osób niepełnosprawnych w 
odwiedzonych polskich portach?
a) bardzo dobry przystosowanie
b) dobry przystosowanie
c) dostateczny przystosowanie
d) niedostateczny przystosowanie

16. Jakie jest Pana/i zdanie na temat  przystosowania portów dla osób niepełnosprawnych w 
odwiedzonych zagranicznych portach?
a) bardzo dobry przystosowanie
b) dobry przystosowanie
c) dostateczny przystosowanie
d) niedostateczny przystosowanie

17. Jak ocenia Pan/i żeglarstwo jako sposób rehabilitacji?
a) odpowiednia metoda rehabilitacji
b) odpowiedni sposób, ale bardzo wymagający
c) nie mam zdania
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d) nie jest to rodzaj rehabilitacji

18. Jakie dysfunkcje uniemożliwiają uprawianie żeglarstwa morskiego?
a) wzroku
b) słuchu
c) ruchu
d) upośledzenie umysłowe
e) inne
f) żadne

19. Czy popłynął/popłynęłaby Pan/i na kolejny rejs „Zobaczyć morze”
a) tak
b) nie

20. Co jest dla Pana/i najważniejsze w żeglarstwie. Proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi 
( max 3)

a) dzięki uprawianiu żeglarstwa, czuje, że jestem w czymś dobry/a
b) lubię poczuć smak adrenaliny
c) żeglarstwo morskie umożliwia mi kontakt z naturą
d) żeglarstwo morskie pozwala mi uciec od problemów dnia codziennego
e) z chęcią wracam do wspomnień z rejsów
f) żeglarstwo morskie pozwala mi lepiej poznać samego siebie
g) uprawiając żeglarstwo mam możliwość zrelaksowania się
h) żeglarstwo morskie umożliwia mi kształtowanie swojego charakteru
i) kiedy jestem na morzu, staram się sam rozwiązywać problemy
j) żeglarstwo morskie daje mi możliwość doświadczenia samotności, której nie zawsze mogę 
zaznać na lądzie
k) żeglarstwo morskie daje mi poczucie spełnienia
l) żeglarstwo morskie to chęć walki z żywiołem i sprostanie wyzwaniu
ł) żeglarstwo umożliwia mi poznanie nowych, ciekawych ludzi
m) żeglarstwo pozwala mi pomóc drugiej osobie
n) żeglarstwo morskie to dla mnie dobra zabawa
o) żeglarstwo uczy pracy w grupie

METRYCZKA

płeć
a) kobieta
b) mężczyzna

patent żeglarski
a) nie posiadam
b) żeglarz jachtowy
c) sternik jachtowy
d) jachtowy sternik morski
e) kapitan jachtowy
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miejsce zamieszkania
a) wieś
b) miasto poniżej 50 tysięcy mieszkańców
c) miasto od 50 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców
d) miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców

wykształcenie
a) podstawowe
b) zawodowe
c) średnie ogólnokształcące
d) średnie zawodowe
e) niepełne wyższe
f) wyższe

profil zawodowy
a) ekonomiczne
b) ścisłe
c) humanistyczne
d) sportowe
e) inne…………………
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