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Z koñcem lata 2006 r.

Piotr Bulczak (Gluœ) rzuci³

pomys³ zorganizowania

przegl¹du filmów kajako-

wych – kino jest, filmów

te¿ parê siê znajdzie, wiêc

czemu nie. Nic konkretne-

go, ot, taki pomys³ przy

piwku.

M
nie przypad³o zadanie wyszu-

kania filmów. Nic prostszego,

pomyœla³em. Na kajak.org.pl

parê jest, na kilka godzin star-

czy i tyle, mamy imprezê. W sumie na tym

mo¿na by³oby zakoñczyæ: puœciæ parê fil-

mów, zgoniæ kilka osób do kina, jakieœ

piwko kupiæ i wszystko gra. Taka koncep-

cja przetrwa³a kilka tygodni, powoli jed-

nak zaczê³o wszystko wygl¹daæ znacznie

powa¿niej. Gluœ zaproponowa³ plastyka

i plakat, Krzysztof Ksi¹¿ek z PZKaj (sk¹d siê

dowiedzia³, nie wiem) regulaminy, nagrody

i formê konkursu, nasz prezes Przemys³aw

Siudem odlecia³ w œwiat jupiterów i czer-

wonych dywanów, a ja podczas porannej

kawki na gadu-gadu wci¹gn¹³em we

wszystko „Morzkulca”, a konkretnie

Agnieszkê Ga³kê. I tak, z ma³ej imprezki

w kinie urodzi³ siê „Kajak Jamboree

– Photo & Video Show” pod patronatem

Prezydenta Gdyni – Wojciecha Szczurka. 

Przegl¹d filmów przekszta³ci³ siê w kon-

kurs, a poniewa¿ nie chcia³em organizowaæ

jury dla oceniania filmów – w koñcu au-

torów jest kilku, w tym ja sam – wiêc taka

forma nie mia³aby sensu. Do³o¿yliœmy za to

konkurs fotograficzny, a filmy, jeœli ju¿ maj¹

byæ oceniane, niech oceni publicznoœæ.

Skoro jednak publicznoœæ ma decydowaæ

o filmach, to czemu nie o fotografiach? I tak

ju¿ zosta³o, dwie nagrody publicznoœci – za

najlepszy film i najlepsz¹ fotografiê oraz

trzy nagrody jury za najlepsze fotografie,

nagrody specjalne jury dla wyró¿niaj¹cych

siê filmów i/lub twórców plus piêæ nagród,

które mia³y zostaæ rozlosowane wœród osób

g³osuj¹cych. Na bogato wysz³o, a zaczy-

na³o siê tak niewinnie...

Impreza rozpoczê³a siê drugiego grud-

nia o godz. o 17. w Klubie Filmowym „¯y-

rafa” w Gdyni. Na konkurs zdjêæ otrzyma-

liœmy ponad setkê prac plus drugie tyle
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1. miejsce – Barbara NiedŸwiedzka.

2. miejsce – Henryk Brylski.



wystawionych poza konkursem – w sumie prezentowaliœmy grubo

ponad dwieœcie zdjêæ. Filmów uda³o siê zgromadziæ dok³adnie 22

– by³oby wiêcej, gdyby nie problemy ze strajkiem pocztowców i krót-

k¹ pamiêci¹ niektórych twórców (pozdrawiam Józka). Oprócz moich

produkcji, zg³oszonych jakoby z urzêdu i produkcji £ukiego (£u-

kasza Paj¹ka), bez których nie wyobra¿a³em sobie przegl¹du, ujaw-

nili siê nieznani mi wczeœniej autorzy, jak choæby Anna i Wies³aw

Michalak czy Jan Tomasik, zwany równie¿ „Szalonym Jaœkiem”.

Zw³aszcza ten ostatni podbi³ zgromadzon¹ w kinie publicznoœæ.

Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿emy uznaæ go za odkrycie roku. 

Ju¿ na samym pocz¹tku imprezy zaskoczenie: mamy pe³ne kino,

ludzie siedz¹ na pod³odze i dostawionych krzes³ach. Fakt, reklama

by³a, Radio Gdañsk tr¹bi³o, plakaty wisia³y, w Internecie by³o, no

ale w koñcu to andrzejkowy weekend i nie spodziewaliœmy siê zbyt

wielkiego odzewu, a jednak. Projekcje trwa³y od 17.30 do mniej

wiêcej 23. Co pó³ godziny przerwa na rozprostowanie koœci i wy-

skoczenie do baru na zupê lub piwko. Po projekcjach konkursowych

rozpoczê³o siê liczenie g³osów. W tak zwanym miêdzyczasie wy-

œwietliliœmy jeszcze Balladê o „¯abim Kruku” – film nakrêcony kilka

lat temu przez Marka Ciszewskiego dla TVP1 na przystani naszego

klubu oraz mini-produkcje Dominiki (lat 13) i Makarego (lat 10) Siu-

dem. Trzeba przyznaæ, ¿e filmy dzieci by³y naprawdê œwietne. 

W koñcu przyszed³ czas na og³oszenie wyników. Jury wybra³o trzy

zdjêcia: miejsce 3. – Bart³omiej W³odkowski, miejsce 2. – Henryk

Brylski i miejsce 1. – Barbara NiedŸwiedzka. Dodatkowo jury przy-

zna³o 3 nagrody dla filmów: £ukasza Paj¹ka za najlepsz¹ wypra-

wê kajakow¹ („Albañski kocio³”), Dominiki i Makarego Siudem

za debiut roku oraz Jana Tomasika za autoportret roku. Pozosta³e

nagrody przyzna³a publicznoœæ. Najlepsze zdjêcie bezsprzecznie wy-

kona³ Krzysztof Banaœ, uzyskuj¹c mia¿d¿¹c¹ przewagê nad pozo-

sta³ymi pracami (43 g³osy). W kategorii „Najlepszy film” konkuren-

cja by³a bardziej wyrównana, jednak zwyciê¿y³a „Zimówka 2006” (18

g³osów) przed „Duero Hiszpania” i „Ukraina z pó³obrotu” (16 g³o-

sów) oraz „Albañski kocio³” (14 g³osów). Na zakoñczenie rozloso-

waliœmy jeszcze piêæ nagród wœród osób bior¹cych udzia³ w g³oso-

waniu i o 23:30 oficjalnie zakoñczyliœmy pierwsze Kajak Jamboree.

Trzeba przyznaæ, ¿e impreza uda³a siê bardzo dobrze i pokaza³a, ¿e

z pewnoœci¹ warto organizowaæ kolejne edycje. Uruchomiliœmy ju¿

stronê internetow¹ (www.kajakjamboree.pl), gdzie mo¿ecie obejrzeæ

nades³ane zdjêcia oraz filmy, a docelowo równie¿ zg³aszaæ swoje

prace do kolejnych edycji.                                               

nr 1/2007 WIOS£O        39

Organizatorami „Kajak Jamboree Photo & Video

Show” byli: SKF Klub Wodny „¯abi Kruk”

Gdañsk, SKK „Morzkulc” Gdañsk i Klub Filmowy

„¯yrafa” Gdynia. Impreza nie odby³aby siê bez

wspó³pracy PZKaj i Stowarzyszenia Instruktorów

i Trenerów Kajakarstwa oraz bez wsparcia spon-

sorów: Prezesa PZKaj, Plastex Composite,

DIsport, Makanu (dystrybutor firmy YAK), Ca-

noyak (sklep dla kajakarzy), Gama-Plast z Prusz-

cza Gdañskiego oraz Magazynu Kajakowego

WIOS£O (patronat medialny). Ponadto imprezê

dofinansowa³o Ministerstwo Sportu. 

3. miejsce – Bart³omiej W³odkowski.

Nagroda publicznoœci – Krzysztof Banaœ.

Jak na pierwszy raz frekwencja by³a ca³kiem spora. Autor artyku³u anonsuje projekcjê kolejnego filmu.

Dziêki Piotrowi Bulczakowi pomys³ zorganizo-

wania festiwalu móg³ byæ zrealizowany.


