Termin i miejsce
Termin:
piątek, Czerwiec 21, 2019 do niedziela, Czerwiec 23, 2019
Miejscowość:
Bydgoszcz
Kod pocztowy:
85-114
Przedrostek adresu:
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Mennica
Powiat i gmina:
Bydgoszcz
Kategoria wydarzenia:
Widowiska w plenerze
Opis wydarzenia:
STER NA BYDGOSZCZ to festiwal jedyny w swoim rodzaju. Zlokalizowany w przepięknej scenerii
Wyspy Młyńskiej, dobra zabawa w klimacie podróżniczo-marynistycznym połączona z najlepszą polską
muzyką alternatywną. Na festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie – fanom gastronomii i nowych
smaków na pewno przypadnie do gustu strefa food trucków z kuchnią z całego świata, fani mody i
dobrego polskiego designu na pewno odnajdą się w streﬁe fashion, gdzie będą mogli kupić ubrania
tylko od polskich projektantów. Na dzieci czekać będą liczne warsztaty i zajęcia z wykorzystaniem
tematu „woda”. Program imprezy: Dzień pierwszy - Piątek, 21 czerwca 2019 PRZYSTANEK MUZYKA:
PIĄTEK, 21 CZERWCA 18.00 – 19.00 SONBIRD 20.00 – 21.00 SOKÓŁ 21.30 - 22:30 Ørganek
PRZYSTANEK KONTYNENTY czyli spotkania z podróżnikami w Przystani Bydgoszcz: 15.30 - 16.30
Michał Woroch – Wheelchairtrip. 17.00 - 18.00 kpt Joanna Pajkowska - polska żeglarka, kapitan
jachtowy, ratownik morski, przepłynęła ponad 200 tysięcy mil morskich, właśnie wróciła z samotnego
rejsu dookoła świata bez zawijania do portów. 19.00 - 20.00 Dorota Chojnowska – podróżniczka,
samotnie, na bambusowym rowerze własnej konstrukcji przemierzająca świat, blogerka. Opowie o
wyprawie po pustyni w Omanie. PRZYSTANEK MAŁEGO ŻEGLARZA przy Placu Zabaw Przez 3 dni
odwiedzający strefę będą mogli wziąć udział różnego rodzaju aktywnościach o tematyce
marynistycznej, za wykonanie których będą zbierać sprawności, które z kolei będą składały się na
uzyskanie patentu młodego żeglarza. Warsztaty węzłów żeglarskich, warsztaty kodów ﬂagowych,
bitwa balonowa, abordaże, buchtowanie, morskie zagadki. Zabawy drużynowe: statek tonie uczestnicy będą na czas wypompowywać wodę, malowanie wielkiej mapy świata. Strefa wolna:
balonowe miecze, pirackie tatuaże. PIĄTEK, 21 CZERWCA 13.30 – 15.30 - warsztaty o poznawaniu
świata dla dzieci z Robertem Robb Maciągiem, pisarzem podróżującym, przewodnikiem po Iranie i
Indiach, laureatem Nagrody Magellana. 15:30 - 18:30 - warsztaty żeglarskie, dzięki którym uzyskasz
patent młodego żeglarza. Warsztaty węzłów żeglarskich, warsztaty kodów ﬂagowych, bitwa balonowa,
abordaże, buchtowanie, morskie zagadki. Zabawy drużynowe: statek tonie - uczestnicy będą na czas
wypompowywać wodę, malowanie wielkiej mapy świata. Strefa wolna: balonowe miecze, pirackie

tatuaże. PRZYSTANEK PLAŻA PIĄTEK - NIEDZIELA, 21-23 CZERWCA, W GODZ. 13:00 – 24:00 Chill
tropikalna strefa i zabawki plażowe PlayMobil; Zrób sobie fotę na desce; Potańcz na piasku
PRZYSTANEK KINO PODRÓŻNICZE (sala w Przystani Bydgoszcz): PIĄTEK 21 CZERWCA 13:00 - Sól
Ziemi 20:30 - Around the Ice https://www.facebook.com/antarcticcircle60s/ 22:15 - Nurkowanie w
nieznane Przystanek podróż: Tu będziemy podróżować po świecie. W ramach festiwalu odbędą się
spotkania z dzielnymi ludźmi – podróżnikami, którzy zdobywają szczyty, rzeki i nowe kraje. Podzielą
się z nami inspirującymi opowieściami o wytrwałości i pasji, które mamy nadzieję, zmobilizują
niejednego śmiałka do wypraw i przeżywania przygód. Będzie można się spotkać m.in. z: Markiem
Mazurem czy Michałem Worochem z Wheelchairproject. O swojej wyprawie opowiedzą także Dagmara
i Leszek Jureccy. Przystanek kino w Przystani Bydgoszcz: W kinie festiwalowym obejrzycie najlepsze
ﬁlmy o podróżach z całego świata. Przystanek Brda – wyścigi oraz nauka pływania na deskach SUP,
parada jednostek pływających, wyścig butelkowy, wyścig smoczych łodzi i bydgoska masa kajakowa
Przystanek Flow UP – strefa aktywności wodnych na lądzie, czyli sup pool – basen 30×10 m, w którym
zorganizowana zostanie akademia sportów wodnych dla dzieci i nie tylko, a najmłodsi będą uczyć się,
jak korzystać z różnorodnego sprzętu wodnego; 20-metrowy tor do skimboardu (rzucenie deski na
wodę, naskok na nią i wykonanie jak najdłuższego ślizgu); rywalizacja na trickbardzie i gyroboardzie, a
także fotościanka Przystanek plaża – strefa relaksu i muzyki z palmami, leżakami, parasolami i wikliną
Wisienką na torcie będą koncerty podbijających listy przebojów artystów. Każdego wieczora
zabierzemy was trzy razy w muzyczną podróż. Zagrają między innymi: Sokół, Daria Zawiałow, Łąki
Łan, Mery Spolsky, Sonbird, Paulina Przybysz Dzień drugi - Sobota, 22 czerwca 2019 PRZYSTANEK
MUZYKA: SOBOTA, 22 CZERWCA 18.00 – 19.00 MERY SPOLSKY 20.00 – 21.00 PAULINA PRZYBYSZ
21.30 - 22:30 ANIA RUSOWICZ 22.30 – 24.00 SZANTOWE AFTERPARTY PRZYSTANEK KONTYNENTY
czyli spotkania z podróżnikami w Przystani Bydgoszcz: SOBOTA, 22 CZERWCA 13.00 – 14.00 Ewa
Kruszewska, Dariusz Kamiński - Dwoje na bezludnej wyspie – rzecz o kajakarstwie romantycznym.
15.00 – 16.00 Magdalena Konik – fotograf, antropolog. Ostatni jej niezwykły wyczyn to udział w
pasterskim przejściu z owcami przez wysokie partie Kaukazu w Tuszetii (Gruzja). 17.00 – 18.00 Marek Mazur - podróżnik i kajakarz (zna polskie rzeki - jest współautorem 7 przewodników
kajakowych, w tym "Kajakiem w okolicach Warszawy", a ostatnie podróże odbywał w kajaku,
kanadyjce lub tratwie). Posiada tytuł honorowy "Przyjaciel Brdy". Odbył wyprawę płynącą w Andach
Peruwiańskich rzeką Río Marañón, która posiada źródła na wysokości ok. 4300 m, a po połączeniu z
Ukajali, przyjmuje nazwę Amazonka. PRZYSTANEK MAŁEGO ŻEGLARZA przy Placu Zabaw SOBOTA, 22
CZERWCA Przez 3 dni odwiedzający strefę będą mogli wziąć udział różnego rodzaju aktywnościach o
tematyce marynistycznej, za wykonanie których będą zbierać sprawności, które z kolei będą składały
się na uzyskanie patentu młodego żeglarza. Warsztaty węzłów żeglarskich, warsztaty kodów
ﬂagowych, bitwa balonowa, abordaże, buchtowanie, morskie zagadki. Zabawy drużynowe: statek
tonie - uczestnicy będą na czas wypompowywać wodę, malowanie wielkiej mapy świata. Strefa wolna:
balonowe miecze, pirackie tatuaże. 13:00 - 15:00 - interaktywne zajęcia dla dzieci o tematyce
podróżniczej. Nasza niebieska planeta – wspólne malowanie mórz i oceanów. Budowa tratwy, robimy
kompas, poszukujemy skarbów, bezpieczne zachowania na wodzie. 15:00 - 16:00 - Przygody z
kropelką wody – interaktywny pokaz naukowy Prof. Ciekawskiego, który zabierze uczestników w głąb
kropli wody. 16:00 - 17:00 - interaktywne zajęcia dla dzieci o tematyce podróżniczej. 17:00 – 18:30 warsztaty o poznawaniu świata dla dzieci z Robertem Robb Maciągiem, pisarzem podróżującym,
przewodnikiem po Iranie i Indiach, laureatem Nagrody Magellana. PRZYSTANEK RZEKA BRDA SOBOTA, 22 CZERWCA 11:00 - 13:00 AKADEMIA SUP akwen główny 13:15 - 14:20 WYŚCIGI I SUP
OPEN (kobiety/mężczyźni) 14:30 - 15:15 AKADEMIA SUP akwen główny 14:30 – 17:30 BYDGOSKA
MASA KAJAKOWA (start Bydgoszcz Opławiec) 15:15 - 16:20 WYŚCIGI II SUP OPEN (kobiety/mężczyźni)
16:30 Wręczenie nagród SUP OPEN 17:00 - 18:30 Parada jednostek pływających PRZYSTANEK FLOW
UP - SOBOTA, 22 CZERWCA BASEN 1: 11:00 - 12:30 Akademia SUP dla dzieci i nowicjuszy pod okiem
instruktorów 12:30 - 13:40 Zawody SUP Kids Racer I edycja 13:10 - 13:40 Joga i gimnastyka na
deskach SUP dla wszystkich zainteresowanych, w pozostałej części basenu "luźne" SUP spacerki 13:40
- 14:20 Akademia SUP dla dzieci i nowicjuszy pod okiem instruktorów 14:20 - 15:00 Zawody SUP Kids

Racer II edycja 15:00 - 15:30 Joga i gimnastyka na deskach SUP dla wszystkich zainteresowanych, w
pozostałej części basenu "luźne" SUP spacerki 15:30 - 17:00 Akademia SUP dla dzieci i nowicjuszy pod
okiem instruktorów 17:00 - 17:40 Zawody SUP Kids Racer III edycja 17:40 - 18:10 SUP POOL Racer
(kobiety/mężczyźni) 18:10 - 18:40 - Joga i gimnastyka na deskach SUP dla wszystkich
zainteresowanych, w pozostałej części basenu "luźne" SUP spacerki 18:40 - 19:00 Akademia SUP dla
dzieci i nowicjuszy pod okiem instruktorów BASEN 2: 12:00 - 13:00 Akademia Skinboard / strefa
trenażerów i pokazy zawodników FlowUP 13:00 - 13:30 Zawody I set skimboard 13:30 - 13:45
Trickboard & gyroboard (zawody) 13:45 - 15:00 Akademia Skinboard / strefa trenażerów i pokazy
zawodników FlowUP 15:15 - 15:45 Zawody II set skimboard 15:45 - 16:00 Trickboard & gyroboard
(zawody) 16:00 - 17:30 Akademia Skinboard / strefa trenażerów i pokazy zawodników FlowUP 17:30 18:00 Zawody III set skimboard 18:00 - 18:15 Trickboard & gyroboard (zawody) 18:15 - 19:00
Akademia Skimboard / strefa trenażerów i pokazy zawodników FlowUP PRZYSTANEK PLAŻA PIĄTEK NIEDZIELA, 21-23 CZERWCA, W GODZ. 13:00 – 24:00 Chill tropikalna strefa i zabawki plażowe
PlayMobil; Zrób sobie fotę na desce; Potańcz na piasku PRZYSTANEK KINO PODRÓŻNICZE (sala w
Przystani Bydgoszcz): SOBOTA 22 CZERWCA 18:30 - Safari 20:15 - Twarze, plaże 22:00 - Miłej zimy,
do zobaczenia na plaży! Przystanek podróż: Tu będziemy podróżować po świecie. W ramach festiwalu
odbędą się spotkania z dzielnymi ludźmi – podróżnikami, którzy zdobywają szczyty, rzeki i nowe kraje.
Podzielą się z nami inspirującymi opowieściami o wytrwałości i pasji, które mamy nadzieję, zmobilizują
niejednego śmiałka do wypraw i przeżywania przygód. Będzie można się spotkać m.in. z: Markiem
Mazurem czy Michałem Worochem z Wheelchairproject. O swojej wyprawie opowiedzą także Dagmara
i Leszek Jureccy. Przystanek kino w Przystani Bydgoszcz: W kinie festiwalowym obejrzycie najlepsze
ﬁlmy o podróżach z całego świata. Przystanek Brda – wyścigi oraz nauka pływania na deskach SUP,
parada jednostek pływających, wyścig butelkowy, wyścig smoczych łodzi i bydgoska masa kajakowa
Przystanek Flow UP – strefa aktywności wodnych na lądzie, czyli sup pool – basen 30×10 m, w którym
zorganizowana zostanie akademia sportów wodnych dla dzieci i nie tylko, a najmłodsi będą uczyć się,
jak korzystać z różnorodnego sprzętu wodnego; 20-metrowy tor do skimboardu (rzucenie deski na
wodę, naskok na nią i wykonanie jak najdłuższego ślizgu); rywalizacja na trickbardzie i gyroboardzie, a
także fotościanka Przystanek plaża – strefa relaksu i muzyki z palmami, leżakami, parasolami i wikliną
Wisienką na torcie będą koncerty podbijających listy przebojów artystów. Każdego wieczora
zabierzemy was trzy razy w muzyczną podróż. Zagrają między innymi: Sokół, Daria Zawiałow, Łąki
Łan, Mery Spolsky, Sonbird, Paulina Przybysz Dzień trzeci - Niedziela, 23 czerwca 2019 PRZYSTANEK
MUZYKA: NIEDZIELA, 23 CZERWCA 18.00 – 19.00 BARANOVSKI 19.30 – 20.00 ŁĄKI ŁAN 20.30 - 21:30
DARIA ZAWIAŁOW 22.00 – 23.00 KATARZYNA NOSOWSKA PRZYSTANEK KONTYNENTY czyli spotkania z
podróżnikami w Przystani Bydgoszcz: NIEDZIELA, 23 CZERWCA 13.00 – 14.00 Dagmara i Leszek
Jureccy - opowiedzą o zakończonej niedawno wyprawie kajakowej Raja Ampat Kayaking Project.
Wspólnie z 4-letnią córką, przez ponad miesiąc, eksplorowali kajakami modułowymi indonezyjski
archipelag, składający się z ponad 1500 różnych wysp. 15.00 – 16.00 Krzysztof Story – zasłynął
rowerową podróżą dookoła Polski według klucza Cicha 3 m. 1 – czyli odwiedził w kilkuset
miejscowościach ludzi pod tym adresem. 17.00 – 18.00 Kamila Kielar - Samotnie przeszła Paciﬁc Crest
Trail, przejechała rowerem sporą część Kanady i Alaski zimą, ganiała niedźwiedzie na Kamczatce,
mieszkała z Saamami w Finlandii, podróżowała przez Afrykę śladami Kazimierza Nowaka,
sześciometrowym kajakiem morskim pływała po wodach Pacyﬁku. PRZYSTANEK MAŁEGO ŻEGLARZA
przy Placu Zabaw NIEDZIELA, 23 CZERWCA Przez 3 dni odwiedzający strefę będą mogli wziąć udział
różnego rodzaju aktywnościach o tematyce marynistycznej, za wykonanie których będą zbierać
sprawności, które z kolei będą składały się na uzyskanie patentu młodego żeglarza. Warsztaty węzłów
żeglarskich, warsztaty kodów ﬂagowych, bitwa balonowa, abordaże, buchtowanie, morskie zagadki.
Zabawy drużynowe: statek tonie - uczestnicy będą na czas wypompowywać wodę, malowanie wielkiej
mapy świata. Strefa wolna: balonowe miecze, pirackie tatuaże. 13.30 – 15.30 - warsztaty o
poznawaniu świata dla dzieci z Robertem Robb Maciągiem, pisarzem podróżującym, przewodnikiem
po Iranie i Indiach, laureatem Nagrody Magellana. 15:30 - 18:30 - animatorzy będą prowadzić zabawy
marynistyczne i podróżnicze - Wiązanie lin, zabawy z wodą, poszukiwania złota, pirackie malowanie

buziaków, tańce małych żeglarzy, balonowa bitwa morska, przeciąganie liny, nauka hymnu
pirackiego. PRZYSTANEK RZEKA BRDA - NIEDZIELA, 23 CZERWCA 12:00 – 14:00 WYŚCIG SMOCZYCH
ŁODZI - trasa: kładka „zakochanych” - Przystań Bydgoszcz 15:00 – 16:00 WIELKI WYŚCIG BUTELKOWY
- Drużynowe pływanie na łodziach butelkowych. TRASA: Most J. Sulimy Kamińskiego – Wyspa Młyńska
PRZYSTANEK FLOW UP - NIEDZIELA, 23 CZERWCA BASEN 1: 11:00 - 12:10 Akademia SUP dla dzieci i
nowicjuszy pod okiem instruktorów 12:10 - 12:50 Zawody SUP Kids Racer I edycja 12:50 - 13:20
Zawody SUP POOL Racer I edycja (dla mężczyzn i kobiet w basenie) 13:20 - 13:50 Joga i gimnastyka
na deskach SUP dla wszystkich zainteresowanych, w pozostałej części basenu "luźne" SUP spacerki
13:50 - 14:20 Akademia SUP dla dzieci i nowicjuszy pod okiem instruktorów 14:20 - 15:00 Zawody
SUP Kids Racer II edycja 14:00 - 15:30 Zawody SUP POOL Racer II edycja (dla mężczyzn i kobiet w
basenie) 15:50 - 16:30 Akademia SUP dla dzieci i nowicjuszy pod okiem instruktorów 16:30 - 17:10
Zawody SUP Kids Racer III edycja 17:10 - 17:40 Zawody SUP POOL Racer III edycja (dla mężczyzn i
kobiet w basenie) 17:40 - 18:00 Wodne SUP POOL spacerki BASEN 2: 12:00 - 13:00 Akademia
Skinboard / strefa trenażerów i pokazy zawodników FlowUP 13:00 - 13:30 Zawody I set skimboard
13:30 - 13:45 Trickboard & gyroboard (zawody) 13:45 - 15:00 Akademia Skinboard / strefa trenażerów
i pokazy zawodników FlowUP 15:15 - 15:45 Zawody II set skimboard 15:45 - 16:00 Trickboard &
gyroboard (zawody) 16:00 - 17:30 Akademia Skinboard / strefa trenażerów i pokazy zawodników
FlowUP 17:30 - 18:00 Zawody III set skimboard PRZYSTANEK PLAŻA PIĄTEK - NIEDZIELA, 21-23
CZERWCA, W GODZ. 13:00 – 24:00 Chill tropikalna strefa i zabawki plażowe PlayMobil; Zrób sobie fotę
na desce; Potańcz na piasku PRZYSTANEK KINO PODRÓŻNICZE (sala w Przystani Bydgoszcz):
NIEDZIELA, 23 CZERWCA 18:30 - Człowiek delﬁn 20:15 - Zud 22:00 - 21 x NY Przystanek podróż: Tu
będziemy podróżować po świecie. W ramach festiwalu odbędą się spotkania z dzielnymi ludźmi –
podróżnikami, którzy zdobywają szczyty, rzeki i nowe kraje. Podzielą się z nami inspirującymi
opowieściami o wytrwałości i pasji, które mamy nadzieję, zmobilizują niejednego śmiałka do wypraw i
przeżywania przygód. Będzie można się spotkać m.in. z: Markiem Mazurem czy Michałem Worochem z
Wheelchairproject. O swojej wyprawie opowiedzą także Dagmara i Leszek Jureccy. Przystanek kino w
Przystani Bydgoszcz: W kinie festiwalowym obejrzycie najlepsze ﬁlmy o podróżach z całego świata.
Przystanek Brda – wyścigi oraz nauka pływania na deskach SUP, parada jednostek pływających,
wyścig butelkowy, wyścig smoczych łodzi i bydgoska masa kajakowa Przystanek Flow UP – strefa
aktywności wodnych na lądzie, czyli sup pool – basen 30×10 m, w którym zorganizowana zostanie
akademia sportów wodnych dla dzieci i nie tylko, a najmłodsi będą uczyć się, jak korzystać z
różnorodnego sprzętu wodnego; 20-metrowy tor do skimboardu (rzucenie deski na wodę, naskok na
nią i wykonanie jak najdłuższego ślizgu); rywalizacja na trickbardzie i gyroboardzie, a także
fotościanka Przystanek plaża – strefa relaksu i muzyki z palmami, leżakami, parasolami i wikliną
Wisienką na torcie będą koncerty podbijających listy przebojów artystów. Każdego wieczora
zabierzemy was trzy razy w muzyczną podróż. Zagrają między innymi: Sokół, Daria Zawiałow, Łąki
Łan, Mery Spolsky, Sonbird, Paulina Przybysz
Bilety:
Impreza bezpłatna
Organizator wydarzenia:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Strona internetowa wydarzenia:
http://sternabydgoszcz.pl/ [1]
adres strony: https://paszport.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/ster-na-bydgoszcz-0
Odnośniki
[1] http://sternabydgoszcz.pl/

