
Kamienna – któ¿ ze

œwie¿o upieczonych

klubowiczów nie

chcia³by zmierzyæ siê

z t¹ rzek¹? Kiedy jako

kursant us³ysza³em kilka hi-

storii o zawodach, jakie co

roku odbywaj¹ siê w Szklar-

skiej Porêbie, w mej g³owie

pojawi³y siê obrazy tej naj-

trudniejszej polskiej rzeki oraz

ca³a otoczka mistrzostw. 

O
d tamtej pory wiedzia³em, ¿e nie

mogê przegapiæ tego kajakowego

wydarzenia, na które œci¹gaj¹ amatorzy

kajakarstwa górskiego z ca³ej Polski.

Jest minuta do startu. Siedzê w kajaku na

linii startu, a sêdzia pomiarowy odlicza czas.

Jeszcze pó³ minuty – serce zaczyna przyspie-

szaæ, a w g³owie widzê, jak przep³ywam

pierwsze slapy, na co uwa¿aæ, aby nie straciæ

czasu na samym starcie. 15 sekund... Wios³o

trzymane w rêkach z piórem zanurzonym

w wodzie jest w pe³nej gotowoœci do startu....

10 s, 5, 4, 3, 2, 1! Posz³o! Pierwszy slap prze-

p³yniêty, póŸniej drugi, jeszcze mocny odci-

nek z licznymi g³azami zmieniaj¹cymi nurt rze-

ki. Nastêpnie d³uga prosta przechodz¹ca

w szachownicê kamieni na zakolu. Teraz jest

sposobnoœæ, aby odpocz¹æ i przygotowaæ siê

do nastêpnego trudnego miejsca – muszê od-

powiednio roz³o¿yæ si³y, aby nie polec na któ-

rymœ z ciê¿kich momentów. Sporo manewro-

wania pomiêdzy kamieniami, aby kajak nie

„przyklei³ siê” do któregoœ z nich, nastêpnie

nap³yniêcie na rynnê. Muszê uwa¿aæ, by nie

znios³o mnie na p³ytê i ¿eby w rynnie nie

wpaœæ na kamieñ u jej wylotu. Przep³yniête!

Na brzegu i na p³ycie stoj¹

kajakarze z rzutkami (asekuruj¹

trudniejsze odcinki rzeki) oraz

liczni turyœci z aparatami foto-

graficznymi. Teraz zbli¿am siê do

mostu, a przed nim kolejny trud-

ny moment – kamieñ le¿¹cy na

œrodku rzeki rozdziela nurt na dwa jê-

zyki. Aby przep³yn¹æ sprawnie ten odcinek,

muszê min¹æ go praw¹ stron¹, inaczej znie-

sie mnie pod lew¹ czêœæ mostu, a tam nie ma

jak p³yn¹æ (pechowcy trac¹ tam oko³o minu-

ty!). Za mostem kilka niewygodnych bystrz,

które mog¹ okazaæ siê zgubne dla niedo-

œwiadczonego kajakarza. Na oko³o 70 m przed

met¹ kolejny trudny moment – du¿y spadek

rzeki z wielkimi g³azami, na koñcu których czy-

ha odwój. W tym miejscu wykrzesa³em spo-

ro si³, aby nie odpaœæ tu¿ przed met¹. Uda³o

siê! Jeszcze ostatnia prosta. Rêce ju¿ drêtwie-

j¹ z wysi³ku i od zimnej wody. Koñcowe 50 m.

Wzmaga siê doping kibiców i kajakarzy, którzy

stoj¹ na asekuracji. Naciskam mocniej na wio-

s³o. Dysz¹c ciê¿ko przep³ywam linie mety

i ostatni slap. A wiêc uda³o siê!

Poznawa³em wtedy kajakarstwo i ludzi

zwi¹zanych z tym sportem, wiêc chcia³em

mieæ mo¿liwoœæ zapoznania siê z kajakarzami

z innych klubów Nie myli³em siê – w schroni-

sku „Wojtek” po zawodach zrobi³o siê t³oczno.

Ka¿dy z kajakarzy przygotowywa³ siê do wie-

czornego wrêczenia medali. Z wielu

pokoi dochodzi³y rozmowy znajo-

mych, którzy spotkali siê po kilku mie-

si¹cach i opowiadaj¹ sobie o odby-

tych sp³ywach. Tamtejsze zawody

przynios³y mi wiele wra¿eñ i do-

œwiadczeñ, a historie us³yszane od

bardzo doœwiadczonych kajakarzy

utkwi³y g³êboko w mej g³owie inspi-

ruj¹c mnie do ciê¿kiej pracy na kursie.

Od tamtej pory, co roku z wielk¹ nie-

cierpliwoœci¹ nas³uchujê wieœci o mi-

strzostwach. 

W 2003 r. podczas moich pierwszych za-

wodów mia³em za ma³e umiejêtnoœci, aby wy-

graæ z rzek¹ – nie dop³yn¹³em do mety, za to

w kolejnych latach by³o ju¿ du¿o lepiej. Pierw-

sze niepowodzenie nie zrazi³o mnie, a widok

z okna schroniska na parking przed budyn-

kiem wype³niony po brzegi samochodami

z kajakami na dachu utwierdza³ mnie w prze-

konaniu, ¿e jestem we w³aœciwym miejscu! 

Rok póŸniej w „Kamiennej” wzi¹³ udzia³ Ga-

ry – zawodnik z Wielkiej Brytanii zaprzyjaŸ-

niony z klubem „Bystrze”. Startowa³o 48 osób.

W roku ubieg³ym wystartowa³o dwóch Cze-

chów oraz zawodnicy z KK „Leœna”, a wszyst-

kich uczestników doliczono siê 75. Œwiadczy

to o coraz wiêkszej popularnoœci AMP Ka-

mienna w œrodowisku kajakowym. 

Tegoroczne zawody chcielibyœmy utrzymaæ

na równie atrakcyjnym poziomie, co nie mo¿e

siê ziœciæ bez wsparcia sponsorów. Wieczorna

impreza zaczyna siê od oficjalnego podania

wyników oraz wrêczenia medali i nagród. Na-

stêpnie przechodzimy do czêœci nieoficjalnej,

podczas której wœród dŸwiêków gitary leje siê

piwo i s³ychaæ wiele rozmów. PóŸn¹ noc¹ im-

preza ma siê ku koñcowi – mistrzostwa za-

koñczone! Rankiem uczestnicy rozje¿d¿aj¹ siê

po ca³ej Polsce, a wiêkszoœæ z nich ju¿ wie, ¿e

za rok tu wróci. Nie mo¿e i Ciebie tam za-

brakn¹æ! Zapraszamy do Szklarskiej Porêby 22

kwietnia 2006 r.!                          

KAJAKARSTWO GÓRSKIE

AMP Kamienna 2006
Ireneusz Kryczka
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