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Planowany start Wyprawy: 06.04.2014, Ushuaia, Ziemia Ognista, Argentyna 
 
 

Załoga polskiego jachtu żaglowego s/y 
Selma Expeditions, pod komendą 
sprawdzonego skippera antarktycznego - 
kapitana Piotra Kuźniara, po ostatnich 
doświadczeniach w trakcie rejsów na Morzu 
Weddella i wokoło Georgii Południowej oraz 
pierwszego pod polską banderą zimowego 
opłynięcia Hornu, rozpoczyna pierwszy  z 
sześciu etapów Wyprawy - z Hornu na 
Morze Rossa - najzimniejsze morze świata, 
leżące najbliżej Bieguna Południowego.  
 

Zamierzenie Wyprawy: dotrzeć do 
najważniejszych miejsc antarktycznych 

ekspedycji sprzed 100 lat Ernesta Shackletona (1908-1909; 1914-1916): w latach 2013 i 2014 do 
Georgii Południowej, Morza Weddella, Wyspy Słoniowej i w lutym 2015 roku - do Morza Rossa.  
 

Celem Wyprawy jest pobicie żeglarskiego rekordu świata i dotarcie najdalej na Południe, 
żeglując z polsko-czeską załogą po najtrudniejszych akwenach Ziemi. To szczególne wydarzenie 
społeczne, sportowe jak również edukacyjne, zaplanowane jednocześnie z cyklicznymi relacjami 
medialnymi z najdalszych krańców Ziemi. To również promocja wyjątkowych wartości: wytrwałości, 
współpracy i dobrego przygotowania, niezbędnych w realizacji trudnego i ambitnego celu.  
 

Wyprawa Selma - Antarktyda: WYTRWAŁOŚĆ” rozpoczyna się symbolicznie – opłynięciem 
przylądka Horn w Ameryce Południowej (ETAP 1-szy) i dalej szlakiem Magellana (ETAP 2-gi) do 
Australii, a następnie (ETAPY 4t-y i 5t-y) na Morze Rossa (naprzeciw Nowej Zelandii) - najbardziej 
niedostępne morze antarktyczne. W trakcie Wyprawy (ETAP 3-ci) jacht i jego załoga wezmą udział           
w jednych z najsłynniejszych na świecie wyścigach żeglarskich: 70tych Regatach Sydney – Hobart. 
 

Etap 5t-y połączony będzie z próbą pobicia światowego rekordu żeglugi najdalej na Południe. 
Wszystko, dzięki umowom patronackim, relacjonowane będzie na żywo (lub prawie na żywo)            
w ogólnopolskim radiu (JEDYNKA) oraz w Internecie i ogólnokrajowej telewizji (TVP INFO)                  
+ dodatkowe relacje w PANORAMIE oraz w wiodącym magazynie i portalu sportów wodnych ŻAGLE.  
Relacje medialne z Pierwszego Etapu Wyprawy już od 5. do 19. kwietnia 2014 - w TVP INFO oraz             
w Programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na stronach zagle.com.pl. 
 

Organizatorzy wyprawy koncentrują się na przekazie dot. aktywności życiowej, sportu, światowego 
współzawodnictwa, ekologii, czystej „zdrowej” energii, wytrwałości oraz dążeniu do celu nawet 
w najtrudniejszych sytuacjach. Relacje publikowane będą w Internecie, telewizji, radiu oraz w prasie - 
dla docelowej grupy ponad 8 milionów odbiorców (w Polsce i w Czechach). Udział w wyprawie (nawet 
jako odbiorca relacji) to szansa na przeżycie unikalnej przygody i poczucie się jak odkrywca.  
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Oficjalne ogłoszenie wyzwania - pobicia Rekordu Świata w żegludze na Południe - planowane jest 
14.06.2014 r. w trakcie VII Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz”.              
Decyzją organizatorów Festiwalu - honorowym gościem tegorocznej edycji będzie kpt. Piotr Kuźniar. 
 

ETAPY WYPRAWY: 
Projekt Selma - Antarktyda - Wytrwałość: 2014-2015 zaplanowano na 6 etapów: 

 etap pierwszy rozpoczyna się w kwietniu 2014 w Argentynie i Chile – opłynięciem Przylądka 
Horn, leżącego na granicy oceanów: Atlantyku i Pacyfiku.  

 etapy finalne rozpoczną się w trzeciej dekadzie grudnia 2014 roku – udziałem w 
sławnych Regatach Sydney - Hobart i będą kontynuowane w styczniu i lutym 2015 r. 
rejsem z Hobart do antarktycznej bariery lodowej Morza Rossa oraz, zależnie od 
warunków lodowych, rejsem przez Morze Rossa, dostępne do żeglugi tylko kilka tygodni          
w roku, do najdalej na południe wysuniętej zatoki świata - Zatoki Wielorybów.  

 

ORGANIZATORZY WYPRAWY: 
Głównym organizatorem wyprawy Selma - Antarktyda - Wytrwałość  jest wrocławska firma: SELMA 

EXPEDITIONS Sp. z o.o., www.selmaexpeditions.com, której udziałowcy od ponad 20 lat organizują 

z powodzeniem dalekie rejsy w okolice obu biegunów Ziemi (z czego 8 lat na s/y Selma Expeditions). 
 

KOORDYNACJA MEDIALNA WYPRAWY: 
Koordynację medialną projektu prowadzi ekipa doświadczonych specjalistów kierowana przez Janusza Cieliszaka 

/JJC/ z firmy MediaPartners.pl, która w ostatnich latach odpowiadała m.in. za przygotowywanie kilkudziesięciu 
relacji w telewizji, radiu, w prasie i w Internecie - z rejsów kpt. Romana Paszke (w tym próby pobicia światowego 
rekordu prędkości pod żaglami w żegludze dookoła świata), finału okrążenia Ziemi przez olsztyńskiego żeglarza 
kpt. Tomasza Cichockiego (na Zat. Biskajskiej i w okolicach Brestu), rejsu dookoła świata Nataszy Caban 
i za organizację relacji z Rejsu Kuby (Kuba Strzyczkowski samotnie przez Atlantyk) w 50-cio lecie radiowej Trójki. 
 

UNIKALNE WARTOŚCI PROJEKTU: 
1. Wyjątkowość - Antarktyda to jedne z ostatnich miejsc, gdzie jeszcze można dokonywać odkryć 

geograficznych i spotykać przyrodę nietkniętą przez człowieka. 
2. Rekord - Dotarcie pod żaglami do Zat. Wielorybów, najdalej na Południe Świata -  jeden 

z ostatnich możliwych „wielkich, światowych rekordów żeglarskich” 

3. Zespół - Wieloletnia współpraca, wiedza, pasja i doświadczenie (specjaliści w zakresie: 
prowadzenia projektów, budowania zespołu, żeglarstwa, techniki, logistyki, itp.) 

4. Wiedza i umiejętności Załoga Wyprawy składa się z żeglarzy należących do 20-tu najlepszych 
na świecie pływających na Antarktydę. Mają bezpośredni kontakt, dostęp 
do wiedzy, informacji i doświadczeń najlepszych. 

5. Cechy - Wytrwałość. Doświadczenie. Dzielenie się wiedzą. Doskonałe przygotowanie 
(jak u Amundsena). Wspólna praca zespołowa (jak u Shackletona). 
Doskonalenie się 

6. Wiarygodność  - Potwierdzana przez 8 lat podczas organizacji udanych rejsów odbywanych 
w najtrudniejszych warunkach polarnych. Pełne zaangażowanie całego 
doświadczenia, kapitału i własnej marki Selma Expeditions. 

7. Planowane wyniki Osiągnięcie celów sportowych i edukacyjnych. Po wyprawie - publikacja 
materiałów dotyczących żeglugi w trudnych warunkach - źródła informacji dla 
innych żeglarzy.  

 

BIEŻĄCE RELACJE MEDIALNE - PARTNERZY MEDIALNI  
  

JEDYNKA:  relacje antenowe + portal: http://www.polskieradio.pl/7,Jedynka) 
TVP INFO:  relacje antenowe + portal: http://www.tvp.info/ ) 
ŻAGLE: relacje w druku w magazynie  + portal: http://www.zagle.com.pl/ 
 oraz ŻAGLE TV: http://www.zagle.com.pl/zagle-tv/) 
 

Więcej: www.SelmaExpeditions.com  Selma-Antarktyda-Wytrwałość 
 

 
 

Koordynator, Media - Wyprawa: Selma-Antarktyda-Wytrwałość  -  Janusz J. Cieliszak /JJC/ 
Kontakt: biuro@MediaPartners.pl; www.MediaPartners.pl +48-501-150-007. 
 

UWAGA: Na stronie: www.SelmaExpeditions.com zakładka: Selma-Antarktyda-Wytrwałość przygotowano sekcję: "Do pobrania"               
z możliwością nieodpłatnego pobierania informacji, grafik i zdjęć dot. Wyprawy. Warunki dot. publicznej publikacji zawarte są na tej stronie. 

 


