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Warszawa, 06.04.2010
Informacja prasowa

„Ekspedycja Wisła w obiektywie”
Wystawa zdjęć z letniej i zimowej edycji projektu Ekspedycja Wisła

Data:

7-16 kwietnia 2010 roku

Miejsce: Złote Tarasy, poziom 1
ul. Złota 59, Warszawa
Spotkanie z Markiem Kamińskim:
10 kwietnia 2010
godz. 12:00-13:30

JuŜ od 7 kwietnia 2010 roku w Złotych Tarasach na poziomie 1 będzie moŜna obejrzeć wystawę
wielkoformatowych zdjęć z letniej i zimowej edycji Ekspedycji Wisła – wypraw kajakowych z udziałem
Marka Kamińskiego, zorganizowanych przez Fundację i Instytut imienia znanego podróŜnika. Wystawa
ma

na

celu

zaprezentowanie

walorów

przyrodniczych

i

turystycznych

Wisły

oraz

potencjału

gospodarczego, jaki drzemie w królowej polskich rzek. 10 kwietnia odbędzie się ponadto spotkanie
z Markiem Kamińskim, który opowie o doświadczeniach z obu ekspedycji i wieloletnim projekcie „Szlak
Wisły”, któremu przyświeca misja ochrony i promocji największej z polskich rzek.

Wisła to ostatnia dzika rzeka Europy w samym jej sercu i prawdziwy skarb narodowy Polaków – powiedział Marek
Kamiński. Chciałbym, aby nasze oczy zostały zwrócone na problemy i potencjał Wisły, w której dorzeczu znajduje
się ponad połowa powierzchni Polski. Zorganizowana wystawa zdjęć odkrywa jej piękno, z którego wielu z nas nie
zdawało sobie do tej pory sprawy. PlaŜe jak na Malediwach, niespotykana w innym miejscu w Europie unikalność
dzikiej przyrody – Wisła w niczym nie ustępuje Amazonce czy rzekom Syberii i Alaski – jest równie dzika
i nieprzewidywalna – mówi.

We wrześniu 2009 r. odbyła się Ekspedycja Wisła, miesięczny spływ kajakowy grupy kajakarzy, w tym amatorów,
pod przewodnictwem Marka Kamińskiego od źródeł Wisły do jej ujścia. Zimowa Ekspedycja Wisła to z kolei
samotna wyprawa podróŜnika w trudnych warunkach zimowych, która zakończyła się w sobotę 20 marca na 941
km Wisły w Sobieszowie i trwała 15 dni. Pierwotnie trasa ekspedycji miała mieć długość 959 km i zakończyć się tuŜ
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przy gdańskiej starówce. Motława była jednak zamarznięta, więc sympatycy i fani wyprawy powitali bohatera
Zimowej Ekspedycji Wisła w Sobieszowie. Podczas spływu Marek Kamiński spał w namiocie na brzegu rzeki lub
na wyspach, jadł ryby wiślane i pił przefiltrowaną wodę z rzeki.

Obie wyprawy były dla mnie wyjątkowym doświadczeniem. KaŜda podróŜ ma swój koniec, ta jednak będzie trwała
jeszcze bardzo długo – podsumowuje Marek Kamiński. Teraz najwaŜniejszy jest Szlak Wisły – wieloletni projekt
społeczno-edukacyjny, którego cele obejmują m.in.: zgrupowanie instytucji zainteresowanych rozwojem turystyki
i gospodarki związanej z Wisłą, opracowanie kampanii promocyjnej na rzecz Wisły w Polsce i na świecie,
współpracę z samorządami i organizacjami rządowymi, moderowanie inicjatyw gospodarczych, turystycznych
wśród osób prywatnych i podmiotów gospodarczych oraz edukację społeczeństwa – dodaje.
O swoich doświadczeniach podróŜniczych i planach na przyszłość Marek Kamiński opowie juŜ 10 kwietnia
podczas spotkania z prasą, partnerami i fanami Zimowej Ekspedycji Wisła. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na temat Ekspedycji Wisła na stronie projektu: http://www.ekspedycjawisla.com

###
Marek Kamiński – urodzony w 1964 r. w Gdańsku, podróŜnik, polarnik i przedsiębiorca. Pierwszy na świecie zdobył w jednym roku dwa bieguny Ziemi,
zasłynął takŜe z podróŜy na bieguny z niepełnosprawnym chłopcem, Jasiem Melą. Studiował filozofię. ZałoŜyciel fundacji swojego imienia, która wspiera
osoby dotknięte przez los. Został odznaczony KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. PodróŜnik prowadzi swój blog na: www.marekkaminski.com
Fundacja Marka Kamińskiego (www.kaminski.pl) od 1996 r. organizuje pomoc dla dzieci z domów dziecka, rodzin zagroŜonych oraz dzieci
niepełnosprawnych i cierpiących na powaŜne, często nieuleczalne choroby. Jest inicjatorem i koordynatorem programów edukacyjnych i zajmuje się
promocją działań proekologicznych. Do najwaŜniejszych projektów realizowanych przez Fundację naleŜą „Nadzieja dla serc” i „Klub Odkrywcy Dobra”.
Do Klubu przystąpić moŜe kaŜdy i dzięki niewielkiej składce (10 zł miesięcznie)współfinansować turnusy rehabilitacyjne podopiecznym Fundacji. Ponadto
członkowie Klubu uczestniczą w regularnych spotkaniach z Markiem Kamińskim. Fundacja Marka Kamińskiego jest organizacją poŜytku publicznego,
na rzecz której moŜna przekazać 1% podatku dochodowego (KRS 0000133671). Więcej informacji na stronie www.kaminski.pl

Dodatkowych informacji udzielą:
Agnieszka Szczęsna

Katarzyna Strojna-Szwaj

Ogilvy PR

Specjalista ds. PR w Fundacji Marka kamińskiego

48 507 000 087

48 607 900 033

agnieszka.szczesna@ogilvypr.pl

kstrojna@kaminski.pl
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