
Protokół nr 2/2013 z posiedzenia Zarządu Klubu 
Żeglarskiego "Posejdon" z dnia 19-02-2013 r.

I. Uczestnicy posiedzenia:

1. Marek Kowalik - Komandor Klubu
2. Ernest Wemer - Wicekomandor Klubu
3. Michał Lechota - Członek Zarządu KWŻ
4. Jarosław Pastuszek - Członek Zarządu
5. Robert Grodecki - Członek Zarządu
6. Jerzy Wójcik - Członek Zarządu

ponadto w posiedzeniu uczestniczył

Mirosław Skoczek - członek klubu  (informatyk)

II. Porządek posiedzenia

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Omówienie kalendarza czarterów na sezon 2013 i stanu 

przygotowania jachtów do sezonu żeglarskiego
3. Omówienie stanu zaawansowania organizacji planowanych kursów 

żeglarskich w sezonie 2013.
4. Propozycje aktualizacji strony internetowej Klubu. 
5. Rozpatrzenie propozycji kol. Roberta Grodeckiego w/s udziału jachtu 

Ambasador w regatach o "Puchar Poloneza" w terminie 10-17 
sierpień 2013 r.

6. Wniosek do Fundacji "Polska Miedź" - omówienie celu dotacji i 
przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

7. Przegląd żagli do Omeg w Kunicach, wytypowanie żagli do naprawy 
w żaglowni.

8. Sprawy różne.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Klubu zebrani przyjęli 
bez zastrzeżeń.

Ad  2.  W  punkcie  drugim  obrad  kol.  Jarosław  Pastuszek  przedstawił 
zebranym kalendarz czarterów na rok 2013. Na dzień 19 lutego 2013 r. 
obłożenie poszczególnych jachtów wyglądało następująco:

• s/y Ambasador - 7 tygodni
• s/y Posejdon - 5 tygodni
• s/y Sztecherek - 8 tygodni

Dodatkowo  poinformował  zebranych,  że  wszyscy  zainteresowani 
czarterami na bieżąco wpłacają ustalone w regulaminie czarterów opłaty.



Ad  3.  W  tym  punkcie  obrad  kol.  Michał  Lechota  i  komandor  klubu 
poinformowali zebranych o podjętych działaniach promocyjnych mających 
na celu rozpropagowanie szkoleń organizowanych przez klub w sezonie 
2013:

• publikacja artykułu sponsorowanego wraz z informacją  o kursie w 
bezpłatnej  gazecie  Legnica-Lubin  24NET  oraz  Wałbrzych-Świdnica 
24NET - 4 edycje,

• wydrukowanie  i  kolportaż  5000  tys.  ulotek  w  formacie  A6  z 
informacją o kursie,

• spot  reklamowy  wyświetlany  na  czterech  ekranach  ledowych 
rozmieszczonych w centrum Legnicy,

• publikacja ogłoszenia o kursie w "Gazecie Legnickiej",
• tekst sponsorowany na portalu LCA.pl
• konkurs  ogłoszony  na  portalu  LCA.pl  z  nagrodą  w  postaci 

darmowego uczestnictwa w kursie dla zwycięzcy konkursu.

W  trakcie  dyskusji  omówione  zostały  inne,  dodatkowe  sposoby 
rozreklamowania  wiosennego kursu  żeglarskiego,  tj.  np.:  zamieszczenie 
banerów  reklamowych  na  Facebooku  (na  osobistych  profilach  przez 
członków klubu).

Komandor klubu rozdał wydrukowane ulotki z prośbą o ich kolportaż 
w szkołach, biurach itp.

Ad.  4.  Kol.  Mirosław  Skoczek,  który  od  kilku  tygodni  administruje 
internetową  stroną  klubową  (nareszcie  została  uzupełniona  Galeria  o 
zaległe  zdjęcia  z  imprez  klubowych  i  rejsów  żeglarskich,  uzupełniono 
również zakładkę Nasze Rejsy o zaległe sprawozdania z rejsów żeglarskich 
odbytych w 2012 r.), w związku ze złożoną propozycją, przedłożył i omówił 
w  sposób  szczegółowy  i  bardzo  fachowy  propozycję  unowocześnienia 
klubowej  strony  internetowej.  Zaproponowane  zmiany  dotyczą  zarówno 
wyglądu strony, jej funkcjonalności i łatwości administrowania itp. Zarząd 
bardzo  przychylnie  przyjął  propozycję  kol.  Mirosława  Skoczka, 
zaakceptował wszystkie propozycje i zachęcił do realizacji przedłożonego 
projektu.  Zgodnie  z  przedłożoną  propozycją,  nowa  strona  powstanie  w 
ciągu kilku miesięcy i zostanie zrealizowana społecznie.

Ad.  5.  Kol.  Robert  Grodecki  przedłożył  propozycję  udziału  klubowego 
jachtu s/y Ambasador w regatach morskich w nadchodzącym sezonie. W 
dniach 10-17 sierpnia 2013 r. odbędzie się XIV edycja morskich regat na 
trasie: Świnoujście – Christianso (LB) – Świnoujście o „Puchar Poloneza”, 
impreza o ugruntowanym prestiżu i renomie w środowisku żeglarskim. Po 
raz  pierwszy  organizatorzy  imprezy  przewidzieli  możliwość  udziału 
dwuosobowych  załóg, które objęte zostaną odrębną klasyfikacją. Regaty o 
„Puchar  Poloneza”  rozgrywane  od  1973  r.  są  jednymi  z  najstarszych  i 
najbardziej prestiżowych regat jachtów żaglowych, jakie są rozgrywane na 
Morzu  Bałtyckim.  W  2013  r.  organizatorzy  XIV  edycji  regat  rozszerzyli 
formułę  i  w  bieżącym roku  regaty  zostaną  rozegrane  w  formule  i  pod 
nazwą:  „Baltic  Single  &  Double  Handed  Polonez  Cup  Race”.  Po  raz 
pierwszy, obok żeglarzy samotnych, do regat zostały dopuszczone jachty z 



załogami  dwuosobowymi.  Propozycja  zakłada  wystawienie  jachtu  z 
dwuosobową załogą dowodzoną przez kap. Roberta Grodeckiego. Zdaniem 
kol. Grodeckiego, udział Ambasadora wraz z klubową załogą  jest okazją 
dla   JK  „Posejdon”  PTTK  O/Huta  Miedzi  „Legnica”  do  zaprezentowania 
samego  klubu,  jak  i   klubowego  jachtu  morskiego  na  szerszym, 
ogólnopolskim  forum.  Udział  w  regatach  daje  szansę  na  promocję 
żeglarstwa  w   regionie  całego  „Zagłębia  Miedziowego”  i  przyciągnięcie 
nowych członków do klubu.

Po  ożywionej  dyskusji  zarząd  klubu  zaakceptował  propozycję  i 
postanowił  wystawić  klubowy  jacht  w  regatach  o  „Puchar  Poloneza”  z 
dwuosobową  załogą.  Zarząd  zobowiązał  załogę  do  podjęcia  działań 
mających  na  celu  rozpropagowanie  udziału  klubowej  załogi  w  tych 
regatach. Koszty wpisowego poniesie zgłoszona załoga. 

Ad. 6.  Kol. Robert Grodecki przedłożył i omówił projekt przygotowanego 
pisemnego  wystąpienia  do  Fundacji  Polska  Miedź  w  sprawie  dotacji  w 
związku z koniecznością przeprowadzenia kompleksowego (a tym samym 
kosztownego)  remontu  jachtu  Ambasador.  Zarząd zaakceptował  pomysł 
zwrócenia się z prośbą do Fundacji o wsparcie finansowe na rzecz klubu i 
niezbędnego  remontu  morskiego  jachtu.  Postanowiono  kontynuować 
działania związane z koniecznością przygotowania kompletnego wniosku 
wraz z niezbędnymi załącznikami.  Postanowiono,  że po skompletowaniu 
dokumentacji,  przygotowaniu  zakresu  i  kosztorysu  remontu  wniosek 
zostanie  złożony  w  biurze  Fundacji.  Zarząd  upoważnił  kol.  Roberta 
Grodeckiego i Jarosława Szczepanowskiego do przygotowania niezbędnej 
dokumentacji.  Uzgodniono,  że  wniosek  zostanie  złożony  po  wyłonieniu 
nowych  władz  PTTK  O/Huta  Miedzi  „Legnica”  (ze  względu  na  wymogi 
formalne i konieczność dołączenia m.in. wypisu z KRS-u).

Ad.  7.  Korzystając  z  obecności  członków  zarządu,  komandor  Marek 
Kowalik zarządził dokonanie przeglądu żagli w celu określenia stopnia ich 
zużycia  i  zakresu  niezbędnych  napraw.  Wytypowano  żagle  do  naprawy 
przez profesjonalnego żaglomistrza.

Ad. 8.  Komandor Marek Kowalik zasygnalizował pomysł zgłoszony przez 
członków Klubu Turystyki  Pieszej  „Sznurówa”  dotyczący zorganizowania 
wspólnej  wiosennej imprezy dla wszystkich klubów działających w PTTK 
O/Huta Miedzi „Legnica” w celu lepszej integracji członków. Postanowiono 
poprzeć ten pomysł. Po uzyskaniu bardziej konkretnych informacji, sprawa 
zostanie nagłośniona wśród członków JK Posejdon.

Na tym zakończono posiedzenie zarządu.

WICEKOMANDOR KOMANDOR
(-) Ernest Wemer (-) Marek Kowalik


