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Po raz kolejny najwiêksza
sala kinowa w Centrum Ge-
mini w Gdyni pêka³a
w szwach. I to bynajmniej
nie za spraw¹ nowego, g³o-
œnego szlagieru filmowego
prosto z Hollywood. Powo-
dem by³y Ogólnopolskie
Spotkania Podró¿ników,
¯eglarzy i Alpinistów po³¹-
czone z wrêczeniem nagrody
KOLOSÓW.

Spoœród kilku typowo kajakowych wy-
praw i podró¿y wyró¿nienie w kate-
gorii Wyczyn otrzyma³ Kamil Sobol,
czyli „£owicki Pielgrzym – kajakiem

do Watykanu”, za przep³yniêcie trzech tysiê-
cy kilometrów (cztery miesi¹ce podró¿y) sk³a-
danym kajakiem Wayland przez Adriatyk oraz
morza Joñskie i Tyrreñskie – w ho³dzie pol-
skiemu Papie¿owi. 

Czy Kapitu³a nagrody KOLOSÓW mog³a roz-
wa¿aæ kandydaturê Kamila do nagrody g³ów-

nej? Wydaje siê, ¿e w kategorii Wyczyn by³a jed-
nak zbyt du¿a konkurencja (dla przyk³adu – wy-
prawa rowerowa „Altiplano”, podczas której
Grzegorz Szyszkowski, samotnie i bez wsparcia

IX edycja KOLOSÓW za nami
Adam Grzegorzewski

Od lewej: Kamil Sobol (wyró¿nienie za rok 2006 w kategorii Wy-
czyn – kajakiem do Watykanu) i Piotr Opacian (KOLOS 2005 w ka-
tegorii Podró¿e – samotna podró¿ kajakiem przez d¿unglê w górê
rzeki Madidi).

Od lewej: Roman i Jonasz Zañko (wyró¿nienie za rok 2006 w kategorii Podró¿e
– „Jedziemy na wycieczkê, bierzemy misia w teczkê”). 

W tle: Leszek Cichy – himalaista, cz³onek Kapitu³y.

Sala kinowa Centrum Gemini pêka³a w szwach.
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z zewn¹trz, przemierzy³ w Andach ponad dwa
tysi¹ce kilometrów na du¿ych wysokoœciach,
nawet powy¿ej 5.500m!), zaœ w kategorii Po-
dró¿e trudno by³o doœcign¹æ wyprawê Ro-
mana Zañki i jego synka Jonasza „Jedziemy
na wycieczkê, bierzemy misia w teczkê” (wy-
ró¿nienie) oraz „Riders on the storm” Kata-
rzyny Gembalik i Miko³aja Ksi¹¿ka (KOLOS). 

Na uwagê zas³uguje jednak relatywnie du¿a
iloœæ prelekcji kajakowych podczas Dnia Wody.
Zesz³oroczny „Kolos” w kategorii Podró¿e, czyli
specjalista od eksploracji dzikich rzek Amery-
ki Po³udniowej (g³ównie Boliwii) – Piotr Opa-
cian – tym razem urzek³ wszystkich widzów
swoim pokazem z samotnego przep³yniêcia
kajakiem zachodniego brzegu Bajka³u. Nie-
zmordowany Jarek Fr¹ckiewicz, jak zwykle
w bardzo ¿ywio³owy sposób przekaza³ pu-
blicznoœci wra¿enia z odbytej podró¿y „Kaja-
kiem u wybrze¿y Turcji – œladami Korabiewicza”.
Nad rzekê Duero w Hiszpanii przenieœliœmy siê
dziêki pokazowi zdjêæ i filmu Celiny Mróz i Wie-
s³awa Michalaka. Wszyscy czekali te¿ na pre-
lekcjê Andrzeja Piêtowskiego „500 lat poszu-
kiwañ Ÿróde³ Amazonki” – niestety ze wzglêdów
technicznych pokaz zosta³ przesuniêty na póŸ-
niejsz¹ porê i nie wszystkim uda³o siê go zo-
baczyæ. Z nieznanych nam przyczyn wypad³a
z planu prelekcja Arka Mytka „¯ycie wielkiej
rzeki – wyprawa kajakowa Parana 2006”.
Szkoda, gdy¿ zapewne wielu kajakarzy czyta-
³o ksi¹¿kê Wiktora Ostrowskiego, który prze-
by³ tê sam¹ trasê ponad 40 lat temu i swoje wra-
¿enia opisa³ w ksi¹¿ce „¯ycie wielkiej rzeki”.
By³oby to ciekawe zestawienie przesz³oœci i te-
raŸniejszoœci. 

Uczestnicy Spotkañ mogli równie¿ zoba-
czyæ impresjê filmow¹ – wspomnienie o ksiê-
dzu Darku Sañce (kilka nadzwyczaj interesuj¹cych
wypraw kajakowych, m.in. rzek¹ Len¹), który
zgin¹³ podczas próby zdobycia najwy¿szego szczy-
tu Gruzji – Kazbek (5.048 m) oraz o Kindze
Choszcz (KOLOS 2003), która zmar³a na malariê
w czasie kolejnej podró¿y do Afryki. 

Spotkania to przede wszystkim inspiracja, ko-
palnia nowych pomys³ów i w koñcu zesta-
wienie swoich dokonañ z tym, co robi¹ inni. Spot-
kania to pobudzenie lub utrwalenie naszych
marzeñ. Spotkania to bodziec do dzia³ania.
Abstrahuj¹c od przyznanych nagród i dysku-
sji „za i przeciw” – po prostu warto tam byæ.

Wiêcej informacji i pe³na lista laureatów na
stronie www.kolosy.pl.                 
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Od lewej: Sylwester Czerwiñski (KOLOS 2001 – samotna podró¿ rowerem do Chin i z powrotem)
i Aleksander Doba (wyró¿nienie za rok 2000 – 5.400 km kajakiem z Polic do Narwiku).

Andrzej Piêtowski przekazuje KOLOSA 2006 w kategorii Wyczyn Grzegorzowi
Szyszkowskiemu (Altiplano).

Laureaci nagrody KOLOSY 2006 wraz z osobami wyró¿nionymi.
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