
KOMUNIKAT 005   Wyprawa:  "SELMA - ANTARKTYDA - WYTRWAŁOŚĆ" 

7my - Festiwal Wodny - "STER NA BYDGOSZCZ" 
s/y Selma Expeditions żegluje po rekord świata! 

 

(*) Selma Expeditions: doświadczenie w polarnym, antarktycznym żeglarstwie morskim: 8 lat, 60,000 Mm 
(ponad 110 tys. km). Wielokrotne odwiedziny położonej na południe od Ameryki Południowej - Cieśniny Drake`a, 
burzliwych rejonów wokoło Przylądka Horn i  Ziemi Ognistej, Antarktydy, trudno dostępnego, lodowatego Morza 
Weddella, Południowej Georgii i Wyspy Słoniowej.              Więcej informacji: www.SelmaExpeditions.com 

 

Valparaiso, Chile; Bydgoszcz; Warszawa 16.06.2014 
 

W dniach 13 - 15 czerwca 2014 odbył się już 7my 
Festiwal Wodny "STER NA BYDGOSZCZ". Miasto 
pięknieje z roku na rok i coraz konsekwentniej "otwiera 
się na wodę". Najważniejszym elementem festiwalu 
pełnego imprez, koncertów  i występów - była jak co 
roku - parada rzeczna.  Łącznie ponad 200 statków, 
motorówek, skuterów i łodzi żeglowało Brdą - od śluzy 
miejskiej do Trasy Uniwersyteckiej i z powrotem do 
Wyspy Młyńskiej. Gościem Honorowym Festiwalu      
i komandorem parady był kpt. jachtowy Piotr 

Kuźniar Selma Expeditions  (*).  
 

Parada rozpoczęła się 14.06.2014 r. punktualnie o godz.17.00. „salwą” oddaną z sikawki motorówki 
Państwowej Straży Pożarnej. Paradę "Steru na Bydgoszcz" otwierał statek m/s "Łokietek" z Zespołu 
Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle. Na nabrzeżach uczestników Parady Festiwalowej na czele z Wice 
Prezydentem Dałkowskim i Kpt. Kuźniarem witało kilkanaście tys. mieszkańców miasta i przyjezdnych. 
 

 
Festiwal Wodny - STER NA BYDGOSZCZ - gość honorowy - kpt. jachtowy Piotr Kuźniar (dowódca jachtu s/y Selma 
Expeditions) za sterem statku flagowego Festiwalu m/s "Łokietek". Sytuację kontroluje kapitan statku - Grzegorz Nadolny               
i Wice Prezydent Bydgoszczy - Grzegorz Dałkowski.  
 

  
 

Po paradzie - odbyło się 2 godz. spotkanie dziennikarzy i mieszkańców Bydgoszczy z kpt. Kuźniarem 
oraz autorska prezentacja i pokaz  filmów z rejsów s/y Selma Expeditions, w tym obecnej wyprawy 
"SELMA-ANTARKTYDA-WYTRWAŁOŚĆ", rozpoczętej w kwietniu 2014 opłynięciem Hornu. 
W czasie spotkania po raz pierwszy poinformowano oficjalnie o podjęciu wyzwania - za zgodą i według 
wytycznych Komisji Rekordów - Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej WSSRC/ISAF, o planowanym 
w styczniu i lutym 2015 r., ustanowieniu rekordu świata w żegludze pod żaglami na Południe 
- do Zatoki Wielorybów na antarktycznym Morzu Rossa, najzimniejszym morzu na Ziemi, dostępnym 
tylko dwa miesiące w roku (Bay of Whales, Ross Sea, Antarctica) położenie: 78° 30′S, 164° 20′W. 
Przed żeglugą na Antarktydę - s/y Selma Expeditions, w ostatniej dekadzie grudnia 2014 roku, weźmie 
udział w 70-tej edycji legendarnych Regat  Sydney - Hobart (Australia - Tasmania). 
 
 

 

Opracowanie: Janusz J. Cieliszak JJC@MediaPartners.pl +48-501-150-007. Fot.: Roman Bosiacki dla SelmaExpeditions.com 


