
                 Dnia 9 stycznia redaktorzy  "Wieści znad Prosny" i "Małej gazetki" wraz z opiekunkami 

p.E.Kornacką i J.Woźniak wzięli udział w spotkaniu z podróżnikiem Markiem Kamioskim. Spotkanie 

głównie miało na celu poznanie szczegółów dotyczących wyprawy "szlakiem wartości", czyli                            

z Kaliningradu do Santiago de Compostela (4000 km). Podróżnik rozpoczął tę przygodę 17 marca 

2015 r., a zakooczył 13 lipca 2015 r. Wędrował przez Polskę, Niemcy, Belgię oraz Francję i dotarł na 

hiszpaoski Koniec Ziemi, czyli półwysep Finisterra.  Całą drogę p. Kamioski opisał w książce "Trzeci 

Biegun". Dowiedzieliśmy się również, że podczas tej długiej wędrówki podróżnik napotkał wiele osób, 

z którymi nawiązał dobry kontakt. Nauczył się od nich wiele, zwrócili  jego uwagę na różne aspekty 

ludzkiego życia. Spotkał też  kobietę, która uczestniczyła kiedyś w jednym ze jego wykładów. Kamioski 

stwierdza, że z pielgrzymki wyniósł ważne doświadczenia, które zamknąd można w trzy słowa: 

akceptacja  tego co przyniesie nam droga, wdzięczność i uważność, bo jeśli nie żyjemy tu i teraz, to 

jakbyśmy wcale nie żyli. Podróżnik przyznał ,  że popełnił błąd, planując  pielgrzymkę do Santiago de 

Compostela. Uważa, że zbyt szybko przeszedł tę drogę i pewnie nie dostrzegł wszystkich ważnych 

elementów tej wyprawy. Zapytaliśmy p. Kamioskiego o wyprawę z J. Melą. Podróżnik wyjaśnił, że 

zastanawiał się długo, jak pomóc chłopcu.  Ostatecznie zdecydował, że "woli mu dad wędkę niż rybę". 

Pomógł Jaśkowi odnieśd sukces. Polarnik często podróżuje z rodzonymi dziedmi, Kayem i Polą,  co 

bardzo go uszczęśliwia. Marek Kamioski jest człowiekiem, który nie boi się wyzwao.                                                                               

                                                                                                                                                         Julia Skórzybut 

"Trzeci Biegun" to niezwykła książka podróżnicza. Marek Kamioski próbuje odnaleźd własną 

tożsamośd, ale stara się także określid tożsamośd Europy. Poszukuje duchowego szlaku - właśnie 

dlatego w jego książce rozważania filozoficzne, emocjonalne i historyczne stoją na pierwszym 

miejscu. Autor poznaje swoje ograniczenia, możliwości, pragnienia i potrzeby. Wypatruje sensów                     

i nowych przeznaczeo. 

„Tak jak moje bieguny: północny i południowy, dały mi energię na dalsze wyprawy na kraoce ziemi, 

tak Trzeci Biegun daje mi energię na wyprawę poza kraoce rozumu. Dzięki Trzeciemu Biegunowi 

rozumiem, że to, co nieracjonalne, nie musi wcale byd antyracjonalne.”                        (M. Kamioski) 



 


