
Marcin Marciniewski. (44lata) Kielczanin. Przewodnik, podróżnik, pilot paralotniowy, wędkarz,  

myśliwy, żeglarz, licencjonowany sędzia Polskiego Związku Kajakowego (turystyka i rekreacja). 

Doświadczony animator turystyki krajoznawczej. Prezes świętokrzyskiego PTTK-u. Pasjonat 

archeometalurgii żelaza. Chadza własnymi ścieżkami i często przeciera je dla innych. Od zawsze 

zakochany w Skandynawii. Organizator spływów i obozów kajakowych. Prowadzi własną bazę 

kajakową, wędkarską i paralotniową w Szwecji. 

 

Adam Grzegorzewski (44 lata) Kielczanin. Podróżnik. Kajakarz, motocyklista, miłośnik starej 

motoryzacji. Najbardziej lubi odkrywad świat przez różne formy turystyki kwalifikowanej, najwyżej 

ceniąc sobie kajakarstwo morskie i turystykę motocyklową. Założyciel ogólnopolskiego czasopisma 

dla kajakarzy WIOSŁO. Pomysłodawca i organizator „Bałtyku pod wiosłem” oraz weteraoskich rajdów 

„POLSKA B”. Bardzo bliskie są mu słowa: „Albo znajdziemy drogę, albo ją wytyczymy”. 

 

Tematem spotkania będzie opowiadanie o urokach Szwecji odkrywanych z pokładu… kajaka. W 

rozważaniach na temat sposobów podróży po obcych krajach, kajaki są najczęściej pomijane chod jak 

żadne inne narzędzia dają szansę na niezwykle bliski kontakt z naturą. Pozwalają na odkrywanie 

zakątków do których nawet mieszkaocy zwiedzanej krainy mają trudny dostęp. W bogatej w rzeki, 

jeziora i niezwykle urozmaiconą morską linię brzegową Szwecji pływanie kajakiem to istna 

przyjemnośd. Nieskazitelnie czysta woda i mało zaludniona malownicza kraina przyciągają co roku do 

Szwecji tysiące kajakarzy. Od kilku lat swój udział w animacji tegoż ruchu mają Polacy. Dwóch z nich 

zawita w Klubie Podróżnika, by podzielid się swoja pasją i doświadczeniami. 

Bräcke - wrota do prawdziwie dzikiej Szwecji. Gmina wielkości 1/3 województwa świętokrzyskiego.  

700 jezior i najpiękniejsza szwedzka rzeka Gimån. 80% terenów pokrytych lasami. Zaludnienie poniżej 

2 osób na km2. Wymarzone miejsce dla kajakarzy i miłośników dzikiej przyrody. Mekka szwedzkich 

wędkarzy. Dla Marcina Marciniewskiego drugi dom, oddalony zaledwie 12 godzin niskobudżetowej 

podróży z Kielc. 

Szwedzkie szkiery – raj dla miłośników kajakarstwa morskiego, a zimą także dla... narciarzy śladowych 

i łyżwiarzy uprawiających tzw. tripskate.  Dla Adama Grzegorzewskiego „ogrody wysp” stały się 

właśnie tym magicznym miejscem, do którego powraca się każdego roku po kilka razy. Może i Ty 

znajdziesz tam dla siebie swoją wyspę chod na jedną noc? 


