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DZIEÑ KAJAKARZA na targach 

WIATR I WODA 2007

Magazyn Kajakowy WIOS£O zaprasza

w dniu 17 lutego (sobota) na cykl im-

prez towarzysz¹cych:

• SALA KONFERENCYJNA „B” na I piê-

trze Centrum Targowego EXPO XXI

10.30 – 11.00

„Kó³ko konwaliowe”

Prelekcja Marka Lityñskiego o odbudowa-

niu szlaku kajakowego na Pojezierzu

S³awskim.

11.00 – 11.45

„Lato 2006 na Litwie”

Fotoreporta¿, w formie diaporamy, ze

sp³ywu kajakowego na rzekach ¯mudzi

i Ma³ej Litwy (Kro¿enta, Dubissa i Nie-

men) pokazany jako jedna z wielu wy-

praw zagranicznych w cyklu „Kajakowe-

go Eldorado” pod patronatem

Towarzystwa Polska-Litwa-£otwa-Estonia.

12.00 – 12.45

„Polska po przek¹tnej w 23 dni”

Dwie studentki z Warszawy postanowi³y

przep³yn¹æ z Przemyœla do Œwinoujœcia

(1.173 km). I nie by³y to tylko same marze-

nia... O tej wakacyjnej przygodzie opowie-

dz¹ Anna Dubniak i Monika £askawska. 

12.45 – 13.00

„Co nowego w polskim freestyle’u?”

Prelekcja Uty Kühn.

13.00 – 13.45

„Ukraiñskie WW”

Marek Werner powróci pamiêci¹ do wio-

sennej wyprawy kajakarzy górskich na

Ukrainê (prze³om kwietnia i maja 2006 r.).
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Zaprezentowany zostanie równie¿ film

Krzysztofa Œwitka pt. „Ukraina z pó³obrotu”.

14.00 – 14.45 

„Ba³tyk pod wios³em 2006 i 2007”

Prelekcja Piotra Ochnio (polskie wybrze¿e

Ba³tyku) z trzeciej edycji morskiego sp³ywu

szkoleniowo-promocyjnego i Marka Mazura

(szwedzkie szkiery) oraz plany na rok 2007

(Archipelag Sztokholmski). 

15.00 – 15.45 

„Kaylantic – kajakiem wokó³ Europy”

8 tys. km kajakiem z Bornholmu do Rzymu to

kilkuletni projekt, którego pomys³odawc¹ i re-

alizatorem jest Pawe³ Napiera³a. W roku 2006

drewniany kajak NOE i jego kapitan dotarli do

wybrze¿y Górnej Normandii pokonuj¹c szcze-

gólnie trudny odcinek – przep³yniêcie Cieœni-

ny Kaletañskiej.

16.00 – 16.45 

„Kajakiem do Watykanu”

G³ównym celem wyprawy organizowanej

przez Kamila Sobola by³o op³yniêcie sk³ada-

nym kajakiem Pó³wyspu Apeniñskiego i do-

tarcie do Watykanu, do grobu Jana Paw³a II.

3.000 km wzd³u¿ wybrze¿y Morza Adriatyc-

kiego, Joñskiego, Tyrreñskiego (basen Morza

Œródziemnego) w czasie czterech miesiêcy

musi robiæ wra¿enie...

17.00 – 17.45

„Duero Hiszpania”

Prezentacja Celiny Mróz i Jaros³awa Fr¹ckiewi-

cza o kolejnej wyprawie sk³adanymi kajakami

– tym razem na Pó³wysep Iberyjski.

18.00 – 19.00 

„£odzi¹ wios³ow¹ i kajakiem przez Ba³tyk”

Prelekcja Andrzeja Kornasia z samotnej wy-

prawy ³odzi¹ wios³ow¹ z Polski do Szwecji

przez Bornholm. Goœcinnie, prosto ze Sztok-

holmu, wyst¹pi równie¿ Grzegorz Rózik

opowiadaj¹c o p³yniêciu kajakami morski-

mi przez Ba³tyk z przeciwnej strony, czyli

ze Szwecji do Polski.

• HOL G£ÓWNY

Wystawa zdjêæ kajakowych Barbary

NiedŸwiedzkiej pt. „K jak kochaæ”.

Wystawa ta jest wynikiem po³¹czenia

dwóch pasji autorki: kajakarstwa oraz fo-

tografii. Zdjêcia zosta³y zrobione podczas

wyjazdów do Norwegii, S³owenii, W³och

i Chorwacji. G³ówna tematyka wystawy

to dzika, bia³a woda, czyli kajakarstwo

górskie.

Ekspozycja oceanicznego kajaka NOE

Paw³a Napiera³y.

Drewniany kajak zaprojektowany z myœl¹

o przep³yniêciu Atlantyku umo¿liwia spa-

nie w kokpicie i monta¿ o¿aglowania

typu rozetowego. Bêdzie mo¿na poroz-

mawiaæ równie¿ z wykonawc¹ tej nieco-

dziennej jednostki – Stanis³awem Sme-

reckim. 

• BASEN TARGOWY

W ramach akcji „Bezpieczna woda” zor-

ganizowane zostan¹ pokazy technik ra-

towniczych wykorzystywanych w kajakar-

stwie morskim oraz pokazy z freestyle’u

kajakowego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

WSZYSTKIE IMPREZY TOWARZYSZ¥CE,

JAK RÓWNIE¯ ZACHÊCAMY DO OD-

WIEDZENIA STOISKA MAGAZYNU KA-

JAKOWEGO WIOS£O. DO ZOBACZENIA!

MIEJSCE:

Centrum Targowe EXPO XXI, 

Warszawa, ul. Pr¹dzyñskiego 12/14

TERMIN:

15 – 18 lutego 2007 r.

GODZINY OTWARCIA: 

• 15 lutego (czwartek)

10.00 – 15.00 dla specjalistów i prasy

15.00 – 18.00 dla publicznoœci 

• 16 lutego (pi¹tek)

10.00 – 18.00 

• 17 lutego (sobota) 

10.00 – 18.00 

• 18 lutego (niedziela) 

10.00 – 18.00 

CENY BILETÓW:

• normalny jednodniowy ... 15 z³ 

• ulgowy jednodniowy ...... 10 z³


