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Konkurs rozstrzygnięty
Piotr Kaliszek

I miejsce: Jacek Doniec, HAWAII SUR RHONE 2

II wyróżnienie: Rafał Woldan, WIŚLANY WIECZÓR

I wyróżnienie: Piotr Knyps, ZACHÓD SŁOŃCA NAD WISŁĄ

III wyróżnienie: Krzysztof Przybysz, W MROK

Po raz czwarty wydajemy 
kalendarz kajakowy. Zawsze
było on oparty na Waszych
zdjęciach – nadesłanych do
nas, komisyjnie przebranych
i, koniec końców, wydruko-
wanych (tych najpękniej-
szych, naszym zdaniem). 

O
d samego początku zawsze były wąt-

pliwości, czy zdjęcia, które wybraliśmy,

to właśnie te najpiękniejsze.  Jednym

się jakieś zdjęcie podobało, inni twier-

dzili, że do niczego się ono nie nadaje. A tu ka-

lendarz też ma swoje wymogi (jakość, rozmiar

zdjęcia, nie może być zbyt ekstrawaganckie...).

Wszystko na barki biednych redaktorów.

Powiedzieliśmy sobie zatem „dość!” i ubraliśmy

cały proces w reguły. O wyborze zdjęć do kalen-

darza zadecydowało formalne jury, pod znamieni-

tym przewodnictwem fotografika Piotra Malczew-

skiego (jego zdjęcie zdobiło okładkę pierwszej

edycji). W jego skład wchodzili jeszcze: Barbara

Niedźwiedzka (laureatka poprzednich edycji), Adam

Grzegorzewski (Wiosło), Piotr Darkowski (Pro Ka-

jak), Piotr Kaliszek (Nurt). Obrady były burzliwe, a ich

efekt, mam nadzieję, że możecie podziwiać na swo-

ich ścianach. Jeśli nie, to zapraszam do zakupu,

kalendarze są jeszcze dostępne!

Druga, być może ważniejsza zmiana, to formal-

ny konkurs internetowy. Tu ograniczeń co do for-

matu czy jakości zdjęcia nie było. O zwycięstwie

decydowało głosowanie internautów. O popular-

ności konkursu świadczyć może ponad 500 na-

desłanych zdjęć. Wynik konkursu był dla nas spo-

rym zaskoczeniem. W niesamowity sposób konkurs

wygrał Jacek Doniec. Pierwsze 27. pozycji to zdjęcia

jego autorstwa. Czy też jego zdjęcia się tak podo-

bają, czy też zmobilizował znajomych… wnikać nie

będziemy. Za zgodą Jacka (dziękujemy!) posta-

nowiliśmy uhonorować również trzech autorów zdjęć,

którzy oprócz czempiona były najwyżej ocenione:

Piotra Knypsa, Rafała Woldana i Krzysztofa Przyby-

sza. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody od spon-

sorów konkursu (Kano, Nurt, Makanu, Pro Kajak).

Konkurs rozstrzygnięty, kalendarz wydany, czas

myśleć o następnym roku. Już teraz zachęcamy do

robienia i nadsyłania zdjęć (zimowych zdjęć zawsze

nam mało). Planujemy też kilka zmian w regulami-

nie, aby nieco wyrównać szanse i ułatwić ocenę

zdjęć (zdajemy sobie sprawę, że nie sposób oce-

nić 500 pozycji). Jesteśmy otwarci na sugestie.

Dokładne wyniki, galeria, wszelkie informacje

znajdują się na stronie www.kalendarz.nurt.com.pl,

zdjęcia i uwagi nadsyłać można na adres kalen-

darz@nurt.com.pl.
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