Kim jest Marcin Gienieczko i co reprezentuje!
Marcin Gienieczko,Portfolio-

z wykształcenia

dziennikarz, z powołania podróżnik, fotograf . Od 12 lat
niestrudzenie przemierza niedostępne rejony świata często w
ekstremalnych warunkach.
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz International
Federation of Journalist. Członek „Alpinus Expedition Team” , w
jego składzie znajduje się m in. słynna himalaistka Kinga
Baranowska oraz Jacek Kudłaty-wspinacz skałkowy. Członek
Teamu Oceanic AA MEN www.meskiepasje.pl, członek zespołu
Polski Klub Przygody www.klubprzygody.pl , należy do loży
ekspertów hotelu Miłomłyn Zdrój w spotkaniach motywacyjnych
Grupa Anders.

Do jego osiągnięć eksploracyjnych należy (każda z tych wypraw została opisana w reportażu):
1. Przejście przez Pireneje od Morza śródziemnego po Ocean Atlantycki pieszo przez góry-„Gazeta
Olsztyńska”, Magazyn ,,Góry”
2. Wyprawa konna do Mongolii przez góry, tajgę, rzeki-dotarcie do plemienia Tsataan-hodowców
reniferów ,jako pierwszy Polak –„Playboy”
3. Wyprawa Syberia-Tybet 2001r., dotarcie pieszo do źródeł rzeki Leny: ,,Przegląd”
4. Wyprawa zimowa do Laponii za kołem podbiegunowym, reportaż o „kowbojach północy”hodowcach reniferów w górach Kabla- „Sukces”
5. Wyprawa w Himalaje-reportaż o ekspedycji amerykańsko-kanadyjskiej na Mount Everest od
strony tybetańskiej (niepełnosprawni)-„Playboy”, ,,Extremium” , ,,Przegląd”
6. Samotne przepłynięcie rzeki Jukon na Alasce 3100km pontonem 2,5 miesiąca od źródeł od Morza
Beringa jako pierwszy Polak (Lion Yukon River 2003), reportaże w „Żagle”, „Gazeta Olsztynska”,
„Gazeta Wyborcza”- dodatek podróże
7. Samotny spływ całym systemem rzecznym Mackenzie 4100km na canoe od Gór Skalistych po
Ocean Arktyczny(Alpinus Mackenzie Expedition 2005), reportaż „Żagle”, „Gazeta Olsztyńska”,
„Przegląd”, „Extremium”
8. Wyprawa żeglarska „Oceaniczna Otchłań”, rejs na wyspy Franciszka Józefa i Spitsbergen jachtem
„Panorama” Wrocław- „Żagle”, „Przegląd” strona wyprawy: http://www.panorama.bcx.pl/
9. Wyprawa rowerowa do Azji Środkowej 2007 (Kirgizja, Tadżykistan, Uzbekistan), „Magazyn
Rowerowy”, „Gazeta Olsztyńska”

10. Udział jako fotoreporter w wyścigach psich zaprzęgów „FINNMARKSLOPET 2008” W Norwegii„Przegląd”, „Extremium”, „Dziennik”- dodatek podróże
11. Wyprawa na Płw. Kolski-Rosja, spływ dziką rzeką Ponoj i opłynięcie południowej części Płw.
Kolskiego Morzem Białym - „Żagle”, „Przegląd”, ,,Playboy”
12. Przejście 350 km szlakiem legendarnego rurociągu „Canol Trail” przez Góry Mackenzie –
„Przegląd”, „Extremium”, Magazyn ,,Góry”
13. Wyprawa na Kołymę 2009 – 3500km zimowej przeprawy od Magadanu aż po Ocean Arktyczny
(600km pieszo rzeką Kołymą w -40 i -50 st) mrozie i bezdrożami Czukotki do wyspy Ayon„Extremium”, „Przegląd”, „Playboy”. Dziennik-relacje z wyprawy.
14. Wyprawa treningowa Bałtyk 2009: Szczecin-Sopot kajakiem morskim –trening przed projektem
„Australia 2010” - ,,Żagle”
15. Przeprawa przez piaski Sahary-„ Alpinus Sahara Expedition”. Przeprawa w Północnej Mali:
750km przez pustynie na trasie Timbuktu-Taoudenni.. Dotarcie do kopalni soli
Taoudenni; ,,Extremium”, ,,Przegląd”

16. .Odbycie wyprawy rowerowej w poprzek Australii 4300 km z Darwin przez zachodnia Australie
do Newman,Ayers Rock,Adelaid .Rowerem w stylu off Road, częsciowo pieszo z wózkiem oraz
samochodem-Pustynia Gibsona : ,,Extremium” ,,Przegląd”

Osiągnięcia podróżnika wróżych dziedzinach:
1. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym 1994-1997r. Kętrzyn
2. Nagroda w konkursie samorządowym miasta Kętrzyn: „7 Wspaniałych”- jako wzór do
naśladowania
3. Nominowany do nagrody w konkursie „Kętrzynianin 1999r”.
4. Nagroda Olsztyńskiego Stowarzyszenia Filmowego za film „Rozlewisko Wopławka - Ptasi Raj”Olsztyn 1997
5. Wyróżnienie przez Burmistrza Kętrzyna za promocję miasta w trakcie przepłynięcia rzeki Yukon
pontonem-jako pierwszy Polak na Alasce 2003r.
6. Wyróżnienie za dobre wyniki w doskonaleniu warsztatu dziennikarza – Wyższa szkoła
Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie- organizator wystawy fotograficznej
„Podróże Sentymentalne”, nagroda rektora prof.dr. hab Antoni Kamiński ,Warszawa
7. Nominacja do nagrody NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER 2006 za samotny spływ na canoe
całym systemem rzecznym Mackenzie- rzeki Niewolnicza, Athabasca, Mackenzie.
8. Realizator filmu dokumentalnego „Pokonać siebie” o przepłynięciu rzeki Mackenzie, pokaz w
Ambasadzie Kanady w Warszawie- współprodukcja Ambasada Kanady, festiwal ,,Kolosy”
9. Wyróżnienie na Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2005
Gdynia za samotny spływ rzeką Mackenzie.: Wyczyn Roku!
10. Wystawa fotograficzna, objazdowa po Polsce :,,W poszukiwaniu przygody”. Zdjęcia były
publikowane na okładce Extremium, Dziennika, Playboya-główne centra handlowe w całej Polsce
11. Ukończenie maratonu Silesia w Katowicach 2010
12. Reprezentowanie Polski na światowym festiwalu Explorers Festiwal w Łodzi 2010
http://www.explorersfestival.pl/12/program.html

13.Nagrody drużynowe: dowództwo kpt. Remigiusz Trzaska,Wrocław. Wyprawa żeglarska ,,Henri
Lloyd Arctic Direct Expedition” Rejs na Wyspy Franciszka Józefa i Spitsbergen na jachcie
Panorama Rejs Roku 2006 przyznany przez Bractwo Szyprów, Wyróżnienie nagrody :"Rejs roku
2006" konkurs patronowany przez TVP Gdańsk, Wyróżnienie nagrody "KOLOSY 2006" w
kategorii : żeglarstwo
14.Zainteresowanie dodatkowe walki wschodu(pobyt w klasztorze Shaolin 2001 rok, Chiny). Na
codzień uprawia karate tradycyjne w klubie www.gokken.pl ,doskonałe przygotowanie do każdej
ekspedycji!!!
15. Ukończenie szkolenia w Akademi Morskej w Gdyni -indywidualnych technik ratownictwa
morskiego,otrzymanie stopnia młodszego marynarza

Firmy współpracujące z podróżnikiem aktualnie i wspomagające poprzednie
wyprawy -współpraca Publice Relations:
1. PHILIPS LIGHTING Poland – firma od 14 lat wspiera podróżnika w wyprawach, aktualnie wspiera
projekt Australia 2010
2. ALPINUS POLSKA wspiera projekt Australia 2010 . Marcin od 2008 roku znajduje się w elitarnym
zespole ALPINUS EXPEDITION TEAM –klubie ekstremalnych podróżników
3. MERCEDES BENZ POLSKA – wspiera projekt Australia 2010
4. PROTREK CASIO POLSKA – firma wspierała wyprawę na Saharę
5. SPRINT Olsztyn wspierała Marcina podczas ekspedycji Trójbój Kanada, Norwegia, Rosja Kołyma
2009-największa firma informatyczna na Warmii i Mazurach
6. MTI FURNINOWA POLSKA wspierała projekt Mackenzie 2005
7. LION POLSKA –producent spożywczy wspierał Marcina podczas ekspedycji Yukon 2003
8. KODAK POLSKA - pomoc fotograficzna podczas wypraw
9. NESTLE POLSKA pomoc żywnościowa podczas wypraw
10. BROWAR DOJLIDY
11. SONY POLSKA pomoc w sprzęcie audio-video
12. Ambasada Kanady w Polsce- współproducent filmu o przepłynięciu Mackenzie „Pokonać siebie”.
13. Ambasada Mongolii w Polsce-współorganizator wystawy fotograficznej „Podróże
Sentymentalne” z podróży do Mongolii
14. INTURIST POLSKA - firma wspierająca podczas wyprawy KOŁYMA 2009.
15. LYOFOOD- producent żywności na wyprawy ekstremalne dla podróżników. Wspierała Marcina
podczas projektu Yukon 2003, Mackenzie 2005, Kołyma 2009 i Australia 2010.
16. Firma SMART Gdynia, dostawca sprzętu wodnego – pontonu podczas spływu Yukon 2003 i
kajaka podczas opłynięcia Płw. Kolskiego oraz wyprawy treningowej Bałtyk 2009
17. Firma TEWES- BIS producent sprzętu mleczarskiego
18. Firma ROBERTS producent odzieży ekstremalnej
19. Firma FJORD NANSEN producent odzieży termo aktywnej

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Firma HENRI LLOYD producent odzieży i sprzętu żeglarskiego
Firma INKSPOT producent tuszy do drukarek
Kancelaria Finansowa „TRITUM GROUP” Gdynia wspierała projekt Kołyma 2009
PALMOLIVE MEN producent kosmetyków
Hotel MIŁOMŁYN ZDRÓJ organizator spotkania przed wyprawą na Kołymę 2009
Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Marcin objął patronat honorowy nad Hospicjum
MWIK Kętrzyn
HP Polska sprzęt elektroniczny, firma wspierała Marcina podczas wyprawy Kołyma 2009
KAMIS Przyprawy S.A
UNILEVER Polska S.A
AA Men Oceanic- ambasador marki na Polskę-skład Zdobywca korny Himalajów Piotr Pustelnik,
mistrz świata w szybownictwie Sebastian Kawa, mistrz Polski w Kete Surfingu Victor BorsukMarcin Gienieczko został wybrany z pośród wielu ludzi ze świata przygody całej Polski
www.meskiepasje.pl
31. Grand Hotel Sopot organizacja eventu konferencji prasowej przed wyprawa Australia 2010 oraz
podsumowanie wypraw Marcina Gienieczko
32. Ambasada Australii w Polsce-objecie honorowego patronatu nad ekspedycja ,,Australia 2010’

Media współpracujące z Marcinem Gienieczko:
1. Polskie Radio Olsztyn-przekaz relacji ze spływu rzeką Yukon i Mackenzie, organizator autorskiego
programu „Smak życia” o podróżach rekomendowany przez polarnika Marka Kamińskiego.
2. TVP 3 Olsztyn, przekaz relacji ze spływu Mackenzie i opłynięcia Płw. Kolskiego .Emisja filmu
Marcina Gienieczko ,,Pokonać siebie”
3. TVP 2 relacje na żywo ze spływu rzeką Yukon na Alasce w programie „Pytanie na śniadanie”,
udział w programie podróżniczym „Podróże z żartem” w towarzystwie Ewy Minge, hokeisty
Mariusza Czerkawskiego, aktora Andrzeja Grabowskiego i dziennikarza Rafała Bryndala
4. TVP 3 Gdańsk ,relacje ze spływu Wisłą i wyprawy Bałtyk 2009
5. TVN, spotkanie w „Dzień dobry TVN” przed wyprawą na Kołymę 2009
6. TVN24 news zapowiedzi wypraw
7. Radio Kolor Warszawa –relacje z wypraw Kołyma 2009
8. Radio ZET-relacje ze spływu Yukon
9. Radio Poznań-relacje ze spływu rzeką Mackenzie
10. Radio PIN- wywiady radiowe o wyprawach
11. Radio PLUS- relacje z Australia 2010
12. TVN Meteo-relacje z przygotowań do projektu Australia 2010
13. Stały współpracownik magazynu ,,Playboy” oraz miesięcznika ,,Zagle”

Publikacje prasa,książki
Marcin Gienieczko w 2008r. wydał swoja pierwszą książkę „Pokonać siebie” o samotnym przepłynięciu 2
rzek: Kanady- Mackenzie i Alaski-Jukonu (Wydawnictwo Zysk i Sp.)

Jako 21- latek przemierzył konno północną Mongolię i po wyprawie zadebiutował w Polskiej prasie
publikując reportaż: „Dwustu Indian z Mongolii” w „Polskiej Edycji Playboya” obok takich sław jak
Mario Puzio- autorem „Ojca Chrzestnego” ,Marcina Kydryńskiego , Ryszarda Kapuścińskiego i Jacka
Pałkiewicza.
Aktualnie przygotowuje kolejna książkę o Dalekiej Północy
Marcin Gienieczko publikuje swoje reportaże i artykuły w prestiżowych pismach, takich jak:
„Extremium”, „Playboy”, „Żagle”, „Sukces”, „Przegląd”, „Dziennik”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”,
„Góry”, „Magazyn Rowerowy”, „Gazeta Olsztyńska” , ,,CKM” , ,,Zwierciadło”, ,,Poznaj Świat”, , Magazynie
Góry, Dzienniku, Fakcie, Newsweeku, Forbsie,, Alpinus Expedition Team, Wydawnictwie Zysk, Wirtualnej
Polsce itp
Przekazuje w nich swoje przeżycia podczas swych wypraw w najbardziej niedostępne rejony świata.
Reportaże są dokumentacja wypraw(tekst i zdjęcia)

O Marcinie Gienieczko wypowiadają się jego towarzysze wypraw ,koledzy, którzy mieli styczność
fizyczną z podróznikiem:
1. „Marcin Gienieczko to typowy ,,napieracz". Nie boi się wyzwań i piętrzących się trudności. Jeździ w
rejony trudne i bardzo trudne, często sam. Jego pomysły na wyprawy wiodą go w przygody i kłopoty, z
których niejeden Czytelnik nie umiałby wyjść obronną ręką. On jednak z niezmąconym dobrym humorem
nie tylko uchodzi z nich z życiem, lecz także powraca z niesłychanymi opowieściami."
Marcin Jamkowski / AdventurePictures
2. „Wyprawy Marcina śledzę od samego początku. Bez wątpienia każda jego wyprawa oznacza pewna
filozofię życia, jest jakby soczewką, w której ogniskują się jego marzenia, potrzeby i niepokoje. Marcin
jest jeszcze młodym człowiekiem, lecz posiada już na koncie duże wyprawy, których może mu
pozazdrościć nie jeden doświadczony stary wyga. To rasowy, samotny globtroter, po części podróżniczy
psychopata, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa, bowiem psychopata niekoniecznie musi
odznaczać się tylko degradacją psychiki i charakteru. Pewne cechy psychopatyczne pomagają
podróżnikom. Są odważnymi, śmiałymi, niekonwencjonalnymi ludźmi, którzy wcześnie zaczynają grać
według własnych reguł i tak właśnie gra Marcin. Rośnie w nim pożądanie czegoś, co jest zakazane i czym
bardziej jest zakazane, tym bardziej go do tego ciągnie. Jego ostatnia syberyjska wyprawa, jest podróżą z
"górnej podróżniczej półki". Sroga syberyjska zima, bezludzie i on sam pieszo na północ, aż do samej
Czukotki. Znam te rejony doskonale, przemierzyłem je wysokiej klasy ciężarowym pojazdem
ekspedycyjnym i przyznam, że jestem pełen podziwu dla jego kondycji, silnej woli i walki jaką musiał
stoczyć z przeciwnościami podróżniczego losu. Śledziłem jego wyprawę kilometr po kilometrze i jestem
pełen podziwu dla jego osoby, a tak naprawdę to tylko ludzie, którzy tam byli wiedzą, że docierając do
celu, dokonał cudu. Ludzie pokroju Marcina i chwała im za to, żyją czarem pokus, wierzą, że są obdarzeni

szóstym zmysłem. Sam identyfikuję się z tą grupą, lecz w przypadku jego ostatniej wyprawy, wyjątkowo
zachowałem całą powagę i rozwagę. Zdałem sobie sprawę, że w tej wyprawie, aby dotrzeć do celu nie
wystarczy dobry sprzęt, pomysłowość i odwaga. Trzeba mieć jeszcze to coś, co ma Marcin - wielkie
szczęście. Jestem pewien, że upór w realizacji celów zaprowadzi Marcina na światowe szczyty
podróżnicze. Dla mnie Marcin jest już na tych szczytach. Marcin jeszcze raz gratuluje Ci zwycięstwa - tak
trzymaj !”
Romek Koperski: podróżnik ,pisarz, pilot, pianista- ukoronowany rekordem Ginesa, nagrodzony
kolosem za przepłynięcie rzeki Leny, specjalista od wypraw na Syberie.
3. ,,Marcin Gienieczko to podróżnik wyjątkowy! Wyprawy, które organizuje należą do najtrudniejszych, a
styl, w jakim są realizowane, wzbudza podziw. Pisane przez niego relacje są prawdziwe, a to rzadkość! Są
tam chwile zwątpienia, strach, radość z pokonania trudnego szlaku i poznania nowych ludzi. Zabiera nas
w surowy, niebezpieczny świat Dalekiej Północy i doskonale przekazuje swoją niezwykłą ciekawość
świata czytelnikom. Marcin to facet, którego cechuje profesjonalne podejście do wszystkiego, co robi.
Ma ciężką rękę do wiosła i lekką do pióra. Efekty widać!"
Waldemar Heflich, redaktor naczelny miesięcznika "Żagle" , komentator Euro Sportu
4. "Podziwiam Marcina, byłem niejednokrotnie na Kołymie i znam dosyć dobrze ten rejon, wiem jak jest
trudno. Marcin - szczerze gratuluję życzę kolejnych tak udanych wypraw. Podczas ostatniego wyjazdu
brałem udział w wyprawie Marcina Gienieczko
dr.inz. Krzysztof Szafran Instytut Lotnictwa uczestnik , organizator mistrzostw Europy w
poduszkowcach, uczestnik wyprawy Marcina Gienieczko na Kołymę
5. Marcin Gieneiczko- kierownik wyprawy ,,Kolyma 2009” żył pod pewnym napięciem w trakcie tej
wyprawy, zaczął zdawać sobie sprawę jakie to będzie ciężkie doświadczenie. Jego upór i determinacja
robiły swoje. Chłopak nie lubi się cofać i ma ciśnienie iść do przodu. Pokonywanie słabości i trudów
sprawia mu wyraźną przyjemność. Marcin Gienieczko to człowiek dynamiczny z nieokiełznanym
temperamentem. Nieustannie szukał nowych pomysłów, rozwiązań w trakcie wyprawy . Starałem się
przez kilka tygodni być jego cieniem a trudno było nie spuścić go z oczu, nadążyć za nim. Miał swój plan,
swoje oczekiwania i wymagania. Był szefem projektu. Trzeba było dostosować swoje tempo. Dzięki tej
ekspedycji nie tylko poczułem jak ciężko się oddycha przy -60 stopniach ale przede wszystkim znów
doświadczyłem wielkiej gościnności tamtejszych ludzi. Po powrocie pierwsze 2 tyg. siedziałem w domu po
tych wszystkich przeżyciach .Trudno było znów wtopić się w tą polską prozę życia. Syberia potrafi
zauroczyć.„Jako autor filmu patrzę na niego(Marcina) i znów czuję ten mróz. Gdy szliśmy tego poranka
było - 47 stopni. Zatrzymał się kierowca by pogadać. Poza ciepłą kabiną był tylko ponad 1 min. Było
naprawdę ciężko o czym wiemy tylko my. Funkcjonowanie podczas syberyjskiej zimy może być
niebezpieczne. Żal mi było wtedy Marcina, gdy ten męczył się na lodzie Kołymy. Jego oddech zamarzał w
postaci sopla na kominiarce. Było ekstremalnie i pięknie”
Marcin Osman fotograf wyprawy na Kołyme oraz ,,Bałtyk kajakiem z Marcina Gienieczko”, nagrodzony

nagrodą National Geographic Magazyn za zdjęcie z wyprawy Marcina na Kołymę 2009
6. „Niezwykli ludzie piszą niezwykłe książki. Marcin Gienieczko ma odwagę przeżywać swoje życie z pasją,
podejmując się karkołomnych zadań, które wydają się przerastać ludzkie siły. Jego odwaga nie dotyczy
tylko zmagań z surową, często bezwzględną turą, ale i poznawania samego siebie. Dzięki jego bardzo
osobistej relacji i my "możemy zmierzyć się z żywiołem, poczuć strach o własne życie, nieludzkie
zmęczenie, ale i ogromną satysfakcję”.
Henryk Kamiński, prezes zarządu Sprint Sp. z o.o. Olsztyn
7. „Marcin Gienieczko ma dużo pozytywnej energii, którą się chętnie dzieli z innymi.
Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych - wszystko jest kwestią chęci. Niech ta
książka będzie dla Czytelników inspiracją przy planowaniu podróży. Podziwiam. Polecam”
Darek Staniszewski, kajakarz nizinny, górski, zwycięzca Mistrzostw w Kajakarstwie Górskim AMP
Kamienna 2000, założyciel Sklepów Turystycznych Horyzont
8. „Co myślę o Marcinie i jego wyprawach oraz wspólnej przygodzie na Bałtyku?
Wiem jedno ,ze była to super przygoda i walka z żywiołem bo sami na własnej skórze się
przekonaliśmy ,że morze potrafi się bardzo zmienić ze stanu spokojnego we wzburzone. Z racji swojego
zawodu mam doświadczenie w tych sprawach i zawsze wole zapobiegać niż leczyć i całą ekipa musi być w
każdym momencie zdana na siebie i gotowa do działań żeby wszyscy byli bezpieczni.
Ciebie Marcin podziwiam i szanuje za szalone a czasami nie realne pomysły które kończą się sukcesem!
Miałem okazje uczestniczyć w jednej z twoich wypraw gdzie sukcesem było pokonanie tylu kilometrów
płynąć ,,Ostatnim Mohikaninem '' po Bałtyku. Ja zawsze mobilizuje wszystkich do działań i optymistycznie
nastawiony jestem do pokonania ekstremalnych warunków i nie rezygnuje nigdy bo mam taka sama
dusze jak ty . Napierać trzeba zawsze za wszelką cenę wtedy się osiąga upragnione cele i marzenia ..To
bardzo pcha do życia i czujemy wtedy, ze żyjemy nie lobię stagnacji i nic nie robienia ,to nie w moim stylu
wiec praca +hobby to nasz cel gdzie się spełniamy. Pamiętasz fale przybojowa?
Walka z deszczem ,prądem, fala i gdzie nagle nam zgasł silnik lodź dryfuje a ty oddalasz się od nas i nie
mamy kontaktu przez chwile. To są sytuacje ekstremalne i wtedy należy zachować zimna krew i rozsadek
i szybko działać żeby znowu cala ekipę ocalić i napierać do upragnionego celu pamiętając o
bezpieczeństwie naszym i naszego sprzętu gdzie jesteśmy zdani tylko na to i nikt inny nam już w tym
momencie nie pomoże.”
Tomasz Jurek marynarz, III oficer na dużych jednostkach, pływał po wodach koło Cap Town, Morzu
Chińskim i wielu innych dalekich morzach. Odwiedził wiele portów. Najmilej wspomina port w Makao.
Uczestnik wyprawy Marcina Gienieczko ,,Bałtyk 2009".
Marcina poznałem w Tromso kiedy wrócił z rejsu na Ziemie Franciszka Józefa na jachcie Panorama a

sam wypływałem na Morze Barentsa na połów krabów.
Tomasz Jurek-Szczecin!
Marcina poznałem przed kilkoma laty w Irkucku na Syberii 2001 roku. I on i ja pojechaliśmy tam rosyjskim
pociągiem. Ale on chciał kupić bilet do Władywostkoku, aby przejechać cała koleją transyberyjską.
Okazało się ,że w najbliższym czasie biletów nie ma. Można za to kupić bilet do Pekinu z Irkucka. Odjazd
był za kilka dni. Marcin to zrobił. Po Pekinie był Tybet, Nepal, Indie. Taka samotna młodzieńcza wyprawa.
Właśnie dlaczego samotna. Pytałem go o to. Może dlatego ,że zawiódł się w trudnych chwilach podczas
podróży na innych, których uważał za przyjaciół czy kolegów? A może to sprawdzian samego siebie.
Ucieczka do przodu. Ale jak wiadomo od siebie nigdy uciec nie można. Jedno mogę stwierdzić: gdy go
poznałem w Irkucku i dowiedziałem się, że mieszka w Kętrzynie, obdarowałem go wewnętrznym
uśmiechem i ten uśmiech trwa do dzisiaj. Pomyślałem sobie, oto młody chłopak z małego miasteczka na
Mazurach realizuje swoje marzenia. Nie lęka się świata i ludzi. Nie obawia się ,że może go coś złego
spotkać, a lek przed niedźwiedziami chyba w nim tkwi od czasów Syberii ,gdy wędrował z przewodnikiem
myśliwym ,aż po Kanadę , gdy wreszcie z tymi zwierzętami miał spotkania. Samotne wyprawy. Zmagania
z falami, mrozem, własnymi słabościami. Stąd w trudnych sytuacjach modlitwa, a czasem przekleństwo.
Cóż, drugiego nie pochwalam, ale takie jest życie, a Marcin jako młody człowiek jest jeszcze szczery i
bezpośredni, stąd tak osobiste wyznania. Jako podróżnik w młodym wieku przeżył już wiele. Mam
nadzieję jednak ,że wszystko jeszcze przed nim.
ks. Jan Rosłan, Olsztyn były rzecznik kurii biskupiej na Warmii i Mazurach, naczelny pisma :,,Posłańca
Warmińskiego”, znawca prawa prasowego cywilnego, kanonicznego :prywatnie mentor Marcina
Gienieczko
Więcej o niezłomnym podróżniku na stronach: www.gienieczko.pl ,www.meskiepasje.pl
www.zewpolnocy.com Film przedstawiający podróżnika:
http://www.youtube.com/watch?v=sJ43m6llyqE
"Wiara w to co robię jest moją siłą"
Marcin Gienieczko 20 grudzień 2010

