
Podróżnik Marek Kamiński przyjedzie do 

Radzynia! 
 

Gościem 19. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” będzie Marek Kamiński. W poniedziałek 6 lutego o 

godz. 17.30 na Skwerze Podróżników w Radzyniu odsłoni on swoją tabliczkę. Następnie o godz. 18.30 w sali 

konferencyjnej Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 6) opowie o 

wędrówce szlakiem św. Jakuba z Kaliningradu do Santiago de Compostela. Przed spotkaniem odbędzie się projekcja 

filmu dokumentalnego „Pielgrzym” w reżyserii Jana Czarlewskiego. Marek Kamiński zaprezentuje również książkę 

„Trzeci biegun”, która opowiada o poszukiwaniu własnej tożsamości, własnego duchowego bieguna, na szlaku, 

wokół którego rodziła się tożsamość dzisiejszej Europy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

 

– Chociaż Marek Kamiński wcześniej zdobył już oba polarne bieguny Ziemi, wspiął się na Mont Blanc, 

Kilimandżaro, dwa razy przepłynął jachtem Ocean Atlantycki i przeszedł Pustynię Gibsona w Australii, dopiero 

wędrówka drogami i bezdrożami Europy okazała się jego najtrudniejszym przedsięwzięciem – powiedział nam 

Robert Mazurek, na zaproszenie którego podróżnik odwiedzi Radzyń. Była to nie tylko wyniszczająca, licząca 4 

tys. kilometrów trasa, ale również podróż w głąb siebie. Marek Kamiński podczas swojej wędrówki spotkał się z 

mieszkańcami i rozmawiał o tym, co według nich jest w życiu najważniejsze. Poznanych ludzi pytał o to, jakie 

znaczenie współcześnie mają takie pojęcia jak: prawda, dobro, szczerość, uczciwość, duchowość, miłość czy 

szacunek. – To była dla niego wyprawa między dwoma biegunami: rozumu i wiary. Kaliningrad jest bowiem 

miejscem urodzenia znanego filozofa Immanuela Kanta, a Santiago de Compostela to trzecie – po Jerozolimie i 

Rzymie – miejsce święte chrześcijaństwa i jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych Europy i świata. Po 

powrocie z tej podróży zmieniło się jego spojrzenie na życie, Boga i siebie samego – dodaje Mazurek. 

 

Na 19. edycję „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” zaprasza Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek i 

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, a także organizatorzy: Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”, 

Radzyński Ośrodek Kultury oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu 

Podlaskim. Sponsorem wydarzenia jest firma „Dr Gerard”. Więcej o spotkaniach można przeczytać na 

www.facebook.com/radzyn.spotkania 

Marek Kamiński – podróżnik, polarnik, przedsiębiorca. Urodził się 24 marca 1964 r. w Gdańsku. W 1982 r. ukończył II 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie, następnie studiował filozofię i fizykę na Uniwersytecie 

Warszawskim. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Mieszka wraz z rodziną w Gdyni. 

 

Pierwszy i jedyny człowiek na świecie, który zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku bez pomocy z zewnątrz: 23 maja 

1995 r. wraz z Wojciechem Moskalem dotarł na biegun północny (770 km w 72 dni), 27 grudnia 1995 r. zdobył samotnie biegun 

południowy (1400 km w 53 dni). Z kolei w 2004 r. dotarł na obydwa bieguny z niepełnosprawnym chłopcem – Jaśkiem Melą. 

Uczestniczył m.in. w wyprawach na Antarktydę, Grenlandię, dwa razy przepłynął jachtem Ocean Atlantycki, przeszedł Pustynię 

Gibsona. W 2015 r. przeszedł pieszo 4 tys. km z Kaliningradu do Santiago de Compostela legendarnym szlakiem 

pielgrzymkowym Camino, zwanym szlakiem św. Jakuba. 

 

Ekspert w dziedzinie motywacji i przywództwa. Założyciel Instytutu Marka Kamińskiego – firmy szkoleniowej oraz właściciel 

Inveny S.A., wiodącej firmy z branży grzewczej i sanitarnej. W 1996 r. założył Fundację Marka Kamińskiego zajmującą się 

realizowaniem dużych projektów społecznych, skierowanych do wybranych grup potrzebujących, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Fundacja organizuje Europejskie Obozy Zdobywców Biegunów dla dzieci chorych, 

niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji życiowej. 

 

Marek Kamiński jest laureatem wielu nagród, m.in.: Bursztynowego Motyla w konkursie im. Arkadego Fiedlera, Explorer 2000 

czy Super Kolos 2004 za największy w historii polskiej polarystyki wyczyn sportowy. Rekordzista Guinnessa w kategorii Ludzkie 

Możliwości – Odkrywcy: „Pierwszy na obydwu Biegunach w tym samym roku”. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Ministra Sportu i Medalem Św. Wojciecha. 

 

Jest autorem licznych książek, takich jak: „Nie tylko biegun” (1996), „Moje wyprawy” (2001), „Razem na Bieguny” (2008), „Moje 

Bieguny. Dzienniki z wypraw 1990-1998” (2008), „Marek - chłopiec, który miał marzenia” (2009), „Wyprawa” (2011), „Warto 

podążać za marzeniami” (2012), „Alfabet” (2013), „Odkryj, że biegun nosisz w sobie” (2013), „Moje życie polarnika” (2015) oraz 

„Trzeci biegun” (2016). 

http://www.facebook.com/radzyn.spotkania

