Ahoj Żeglarze!

Londyn, listopad 2007

Dziękujemy Wam za zainteresowanie polskim klubem żeglarskim w Londynie.Oto podstawowe
wiadomości na temat klubu, jego organizacji i sposobu działania. Jeżeli powstaje pytanie: Wstąpić do Yacht Klubu Polski Londyn... czy nie? - mogą one być pomocne przy podejmowaniu
decyzji.
Yacht Klub Polski Londyn jest organizacją samodzielną, samofinansującą się, posiadającą
własny statut, zarząd i program działania. R‡wnocześnie jest jednak częścią większej
żeglarskiej rodziny pod nazwą Yacht Klub Polski, czyli Yacht Club of Poland, kt‡rej Zarząd
Gł‡wny mieści się w Warszawie.
Yacht Klub Polski powstawał jako jeden z pierwszych polskich klub‡w żeglarskich. Jego
rejestracja nastąpiła w Warszawie, 10-go grudnia 1924 roku, z inicjatywy
Antoniego
Aleksandrowicza. Był on r‡wnież pierwszym prezesem tworzonego w tym samym czasie
Polskiego Związku Żeglarskiego. Pierwszym Komandorem YKP był generał Mariusz Zaruski a
Prezydent RP Ignacy Mościcki przyjął godność Komandora Honorowego. YKP jako jedyny klub
cywilny posiada do dnia dzisiejszego prawo do posługiwania się Banderą Polskiej Marynarki
Wojennej z własnym logo. Przywilej ten został nadany w roku 1927 w wyniku porozumienia
Ministr‡w Spraw Wewnętrznych i Wojskowych.
Obecnie Yacht Klub Polski jest stowarzyszeniem wielu klub‡w używających tej samej
wsp‡lnej nazwy - z dodatkiem nazwy miejscowości w kt‡rej działają. Większość ich znajduje się
w Polsce ale poza jej granicami, opr‡cz naszego londyńskiego, jest także YKP San Francisco.
Więcej o YKP pod adresem www.ykp.pl
Nasz klub prowadzi działalność w Londynie od roku 1982. Do czasu przyłączenia się do YKP
w roku 1999 występował pod nazwą Polski Yacht Club London. Jest jedyną polską organizacją
żeglarzy amator‡w na terenie Wielkiej Brytanii a ponad to posiada r‡wnież swoją filię w
Niemczech, w Bremie. W roku 2007 obchodził uroczyście 25-cio lecie swojego istnienia.
Do podjęcia właściwej osobistej decyzji istotna jest wiedza czym YKP Londyn nie jest! Ot‡ż
YKP Londyn nie jest klubem, kt‡rego właściciele prowadzą działalność zarobkową oferując
członkom swoje odpłatne usługi. Klub nie posiada terenu nad wodą z domkami, restauracją,
hangarami i przystanią, nie jest ośrodkiem wypoczynkowym ani firmą czarterową z jachtami do
wypożyczania.
YKP Londyn nie ma właściciela tylko zarząd wybierany przez członk‡w. Klub to towarzystwo
wsp‡lnych zainteresowań i inicjatyw. Członkostwo nie jest uwarunkowane posiadaniem
własnego jachtu ani nawet polskim pochodzeniem. Jest sposobem na utrzymywanie więzi i
kontakt‡w pomiędzy członkami. Spotkania klubowe, zjazdy, informacje przekazywane sobie
wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, powodują, że r‡żne inicjatywy pochodzące
z poza klubu są wszystkim znane i moga być wykorzystane. Podobnie rodzą się pomysły
wsp‡lnych przedsięwzięć klubowych. Klub zajmuje się tym czym chcą się zajmowac jego
członkowie, ponieważ to od nich wychodzą inicjatywy.
Pomysł rejsu, zlotu czy regat jest przedstawiany na forum klubowym. Jeżeli jest dobry, ma
chętnych do uczestnictwa i uznanie zarządu to klub okazuje się skuteczniejszym narzędziem
realizacji projektu. Wiedza, umiejętości organizacyjne, doświadczenie i międzynarodowe
kontakty wielu os‡b z całego klubu są wykorzystywane. Przynosi to nagłośnienie pomysłu poza
klubem, szerszą integrację środowiska żeglarskiego, pełniejsze obsadzenie miejsc na jachtach,
a nawet ułatwia zdobycie sponsoringu. Z reguły bowiem klub nie ma możliwości finansowania

incjatyw swoich członk‡w. Jego dochody to tylko składka członkowska przeznaczona w
zasadzie na działanie sekretariatu i utrzymanie łączności pomiędzy członkami. Tak więc
uczestnicy każdego projektu muszą opierać się na swoim budżecie.
W ten spos‡b zrealizowaliśmy już wielką liczbę rejs‡w, szkoleń, zlot‡w. Zostały one opisane
w książce wydanej z okazji 25-lecia klubu. Przyjęcie takiego modelu działania umożliwia
minimalizację koszt‡w członkostwa w klubie. Metoda ta pozwala też uczestniczyć w życiu
klubowym ludziom nie zamieszkującym w Londynie. Właśnie z myślą o członkach
zamiejscowych klub organizuje cykliczne zjazdy. W przyszłym roku zjazdy te zamierzamy
połączyć z indywidualnym przedstawianiem swojej działalności żeglarskiej nowych koleżanek i
koleg‡w. Oczywiście o szczeg‡łach tych spotkań będziemy informować wszystkich
zainteresowanych.
Spos‡b działalności jaki prowadzi YKP Londyn być może odbiega od standart‡w i od modelu
klubu żeglarskiego jakiego się spodziewacie. Dlatego uznaliśmy za ważne napisanie tych kilku
informacji aby od początku wyeliminować potencjalne nieporozumienia lub zawiedzione
nadzieje. Dla uzyskania pełniejszego obrazu zapraszamy do nabycia naszej książki. Jest ona
dostępna
w Polsce w cenie 34 PLN (+ koszty przesylki). Mozna ja nabyc:
w biurze YKP Warszawa, 03-980 Wal Miedzeszynski 377;
w sklepie „Forsail” Warszawa, 01-010 Nowolipki 27
w kapitanacie Portu Jachtowego Kolobrzeg 78-100, Warzelnicza 1
w Miedzynarodowym Klubie Morza „Zejman” Gdansk, 80-748 Chmielna 111/113
i przez portale internetowe:
www.gdanskmarinecenter.com
www.mkt.pl
w Wielkiej Brytanii w cenie £10 (+koszty przesylki). Mozna ja nabyc przez portal internetowy:
www.pogoria.org i w klubie (adres ponizej) lub (bez przesylki) na zebraniach klubowych
Od kilku lat YKP Londyn wspóldziala ze strona internetowa www.pogoria.org Mozecie tam
znalezc wiele informacji o dzialalnosci klubu, oraz o róznych zdarzeniach z zeglarstwem w tle.
W zalaczeniu przesylamy sprawozdanie z dzialalnosci klubu za rok 2007 (nie kompletne, bo
rok jeszcze nie zakonczony), statut klubu oraz deklaracje czlonkowska.
Jezeli uwazasz, ze przynaleznosc do naszego stowarzyszenia, jest dla Ciebie dobrym
pomyslem, prosimy o:
- wydrukowanie deklaracji czlonkowskiej
- wypelnienie z podaniem stazu zeglarskiego z Polski i UK jezeli taki posiadasz. Czlonkowie
wprowadzajacy uzupelnia ta deklaracje w swoim czasie.
- wyslanie poczta na adres.
Yacht Klub Polski Londyn
17 Hillside Road
London N15 6LU U.K.
Zapraszamy i czekamy na Twoje zgloszenie.
Z zeglarskim pozdrowieniem.
V-ce Komandor YKP Londyn
Tomasz Mazur

Sekretarz YKP Londyn
Jerzy Knabe

YACHT KLUB POLSKI LONDYN
STATUT
YKP Londyn
jest czlonkiem zagranicznym Stowarzyszenia Yacht Klub Polski
i kontynuuje tradycje Yacht Klubu Polski, powolanego w Warszawie
w 1924 roku, posiadajacego nadany w 1927 roku dekretem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej przywilej noszenia bandery Marynarki Wojennej
z dodanym emblematem klubu.
1. NAZWA, BANDERA, GODLO.
1.1 NAZWA. Yacht Klub Polski Londyn. W tlumaczeniu angielskim: Yacht
Club of Poland - London. Historycznie uzywana jest równiez poprzednia
nazwa: Polski Yacht Club London.
1.2 BANDERA jest flaga bialo-czerwona z wcieciem trójkatnym na brzegu
przeciwleglym do drzewca, z godlem panstwowym R.P. na srodku pasa
bialego oraz ukosnym krzyzem czerwonym o rozszerzonych koncach z
obwódka niebieska umieszczonym na bialym pasie od strony drzewca.
1.3 GODLO jest biala tarcza z ukosnym krzyzem czerwonym z obwódka
niebieska w otoku zlotego wienca na dwóch skrzyzowanych kotwicach.
2. CELE
Promowanie i ulatwianie jachtingu sportowego i turystycznego oraz innych
sportów wodnych, kultywowanie wiedzy, kultury i tradycji w tych
dziedzinach oraz zaspokajanie potrzeb czlonków w sposób zgodny z
uchwalami Klubu.
3. CZLONKOSTWO
Przyjecie wyboru na czlonka klubu jest równoznaczne ze zobowiazaniem sie
do poszanowania Bandery, scislego przestrzegania Statutu i pozostalych
zarzadzen klubowych.
3.1 Rodzaje czlonkostwa.
- Czlonek Rzeczywisty posiada wszystkie prawa i przywileje.
- Kadet jest czlonkiem klubu mlodszym niz lat 17.
- Czlonek Zagraniczny: Osoby mieszkajace poza Zjednoczonym
Królestwem moga zostac czlonkami w sposób ustalony przez Zarzad.
- Czlonek Honorowy. Godnosc Czlonka Honorowego moze byc nadana za
zaslugi dla Klubu i zeglarstwa polskiego. Nadanie tej godnosci
nastepuje przez Walne Zebranie - na wniosek Zarzadu.
3.2 Przyjecie nowego czlonka wymaga pisemnego poparcia przez dwóch
czlonków wprowadzajacych po czym przyjecie zalezy wylacznie od
decyzji Zarzadu.
3.3 Wysokosc skladki czlonkowskiej w danym roku jest ustalana przez
Roczne Walne Zebranie a termin jej oplaty za rok biezacy mija 1 maja.
W razie niedokonanej platnosci czlonkostwo i zwiazane z nim prawa
wygasaja 31 maja. Jezeli Zarzad wyrazi zgode czlonkostwo moze byc
wznowione przez dokonanie pelnej platnosci. Czlonkowie przyjmowani
w drugiej polowie roku moga placic tylko polowe rocznej skladki.
4. PRAWA CZLONKÓW

4.1 Osoby o stażu członkowskim kr‚tszym od jednego roku nie mogą być
wybrane do Zarządu Klubu.
4.2 Członek Rzeczywisty ma czynne i bierne prawa wyborcze na Walnym
Zebraniu.
4.3 Członek Zagraniczny nie ma obowiązku płacenia składek. Jeżeli je płaci
– ma prawa wyborcze ale ze względ‚w praktycznych nie powinien być
wybierany do Zarządu Klubu zbierającego się w Londynie. Na Walnym
Zebraniu jego członkostwo nie będzie się liczyło przy ustalaniu quorum
jeżeli nie jest obecny fizycznie albo przez pełnomocnika.
4.4 Członek Honorowy ma prawa członka rzeczywistego bez obowiązku
płacenia składek. Jeżeli przebywa zagranicą podlega takim samym
ograniczeniom jak członek zagraniczny (punkt 4.3)
4.5 Kadeci nie mają praw wyborczych.
5. WALNE ZEBRANIA
5.1 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest zwoływane przez Zarząd
Klubu i odbywa się co roku nie p‚źniej niż 31 marca.
5.2 Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym terminie. Cel
nadzwyczajnego zebrania powinien być podany w zawiadomieniu i
dyskusja na zebraniu jest ograniczona do tego tematu.
5.3 Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Klubu,
Komisję Rewizyjną lub na pisemne żądanie grupy liczącej albo minimum
12-tu albo minimum 1/5 og‚łu uprawnionych do głosowania członk‚w.
5.4 Zawiadomienia o Walnym Zebraniu muszą być wysłane z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia wysłane pocztą
internetową uważa się za wystarczające. Niedoręczenia spowodowanem
brakiem lub niezgłoszoną zmianą adresu nie powodują nieważności
zawiadomienia.
5.5 Quorum na Walne Zebranie stanowi albo minimum 12-tu albo minimum
1/5 og‚łu uprawnionych do głosowania członk‚w, kt‚rzy przybyli w
ciągu 30 minut od ustalonego terminu.
5.6 Decyzje Walnego Zebrania (z wyjątkiem określonych odmiennie w innej
części Statutu) przyjmowane są zwykłą większością głos‚w. W wypadku
r‚wnej ilości głos‚w za i przeciw decyzję podejmuje wybrany uprzednio
Przewodniczący Zebrania.
5.7 Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne po przedstawieniu
pisemnego upoważnienia podpisanego przez nieobecnego członka.
Jego członkostwo jest w takim wypadku wliczane do quorum.
6. ZARZĄD KLUBU
6.1 Zarząd Klubu - Komandor, Vicekomandor, Sekretarz i Skarbnik –
konstytuuje się wewnętrznie z czterech os‚b, kt‚re otrzymały
największą ilość głos‚w w liście siedmiu os‚b wybranych co roku do
Zarządu przez Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. Pozostałe
trzy osoby nie mają prawa głosowania do czasu ewentualnego objęcia
vacatu w Zarządzie.
6.2 Zarząd Klubu kieruje sprawami Klubu zgodnie ze Statutem, używa
fundusze i majątek Klubu celem osiągania jego cel‚w, ustala i zmienia
zarządzenia klubowe w spos‚b jaki uznaje za stosowny.
6.3 Quorum Zarządu Klubu stanowią trzy osoby. Nieobecność członka

Zarządu na dw‚ch kolejnych zebraniach bez wiarygodnego
usprawiedliwienia jest r‚wnoznaczna ze złożeniem przez niego
rezygnacji.
6.4 Vacat w Zarządzie Klubu jest wypełniany przez dokooptowanie z listy
siedmiu os‚b wybranych przez Walne Zebranie. Jeżeli ilość wybranych
na Walnym Zebraniu członk‚w Zarządu spadnie do dw‚ch, należy
zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie by zaradzić sytuacji.
6.5 Decyzje Zarządu Klubu przyjmowane są zwykłą większością obecnych i
głosujących członk‚w Zarządu. W wypadku r‚wnej ilości głos‚w za i
przeciw decyzję podejmuje Komandor Klubu.
7. SPRAWY FINANSOWE
7.1 Rok finansowy Klubu kończy się 31 grudnia.
7.2 Skarbnik Klubu przygotuje roczne rozliczenie i udostępni je og‚łowi
członk‚w Klubu co najmniej dwa tygodnie przed Walnym Zebraniem
Sprawozdawczo - Wyborczym.
7.3 Komisja Rewizyjna składająca się z co najmniej trzech os‚b jest wybierana
co roku przez Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze z prawem
kontroli w każdej chwili wszystkich działań finansowych, rachunk‚w i
ksiegowości Klubu.
7.4 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają (bez prawa głosowania) prawo
udziału i przedstawiania swojego punktu widzenia na zebraniach
Zarządu Klubu.
7.5 Komisja Rewizyjna przygotuje sw‚j raport na temat rocznego rozliczenia
i udostępni go og‚łowi członk‚w Klubu co najmniej na tydzień przed
Walnym Zebraniem Sprawozdawczo - Wyborczym.
7.6 Jezeli ilość wybranych i aktywnych członk‚w Komisji Rewizyjnej
spadnie do jednego należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie by
zaradzić sytuacji.
7.7 Klub nie jest organizacją nastawioną na osiąganie zysk‚w. Wszelkie
zyski i nadwyżki są zużywane na działalność Klubu i realizowanie jego
cel‚w. Żadne zyski ani nadwyżki nie będą dzielone między członk‚w.
8. SPRAWY DYSCYPLINARNE
8.1 Działalność każdego członka władz Klubu, kt‚ry zdaniem innego
członka władz Klubu nie dopełnia swoich obowiązk‚w lub powoduje
szkodę dla Klubu podlega zbadaniu i decyzji przez nadchodzące Walne
Zebranie co do przyszłości jego członkostwa w Klubie.
8.2 Każdy członek, kt‚ry zdaniem Zarządu naruszył Statut, naraził dobre imię
Klubu albo honor Bandery, będzie wezwany by złożyć Zarządowi
wyjaśnienie swojego postępowania.
8.3 Nieobecność wezwanego na wyznaczonym zebraniu Zarządu nie
powstrzymuje Zarządu przed decyzją jakie kroki podjąć aby uniknąć
powt‚rnego przekroczenia.
8.4 Decyzja Zarządu może być pisemnie przekazana do apelacji w Komisji
Dyscyplinarnej Klubu.
8.5 Komisja Dyscyplinarna składa się z osoby Przewodniczącego
wybieranego corocznie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo –
Wyborczym oraz czterech os‚b dokooptowanych przez losowanie dla
każdej sprawy oddzielnie spośr‚d wszystkich dostępnych a uprzednio

nie związanych ze sprawą Członk‚w Rzeczywistych.
8.6 Decyzja Komisji Dyscyplinarnej jest podejmowana zwykłą większością
głos‚w i jest ostateczna.
9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9.1 Ani Klub ani członkowie jego władz nie są odpowiedzialni przed żadnym
członkiem, gościem ani osobą trzecią za jakikolwiek wypadek, stratę lub
uszkodzenie jakkolwiek spowodowane na terenie Klubu lub podczas
działalności klubowej - chyba, że obowiązujące prawo stanowi inaczej.
9.2 Członkowie Zarządu będą refundowani przez członk‚w Klubu w razie
odpowiedzialności finansowej wynikającej z ich prawidłowego działania
w imieniu Klubu jednak odpowiedzialność indywidualnego członka jest
ograniczona do sumy jego rocznej składki członkowskiej.
10. ZMIANA STATUTU LUB ROZWIĄZANIE KLUBU
10.1 Uchwała zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu musi być podjęta przez
większość co najmniej dw‚ch trzecich członk‚w obecnych i głosujących
na Walnym Zebraniu.
10.2 W razie rozwiązywania Klubu, jeżeli jest potrzeba spłacenia dług‚w,
odpowiednią część jego majątku należy spieniężyć a przeznaczenie
pozostałości określić, zgodnie ze Statutem, w uchwale rozwiązującej.
Podpisano z upoważnienia Walnego Zebrania w dniu 21 stycznia 2007.

Jerzy Knabe
Sekretarz YKP Londyn

Maciej Gumplowicz
Komandor YKP Londyn

YACHT KLUB POLSKI - LONDYN

Sprawozdanie z roku 2007 dla ZG Yacht Klubu Polski
Rok 2007 był dla YKP Londyn rokiem Jubileuszu 25 lat istnienia. W związku z tym w jego
rocznej działalności najważniejsze i centralne były dwie sprawy:
1. Opracowanie i wydanie ksiazki o 25 latach jego dzialalnosci.
Ksiazka pod tytulem „Yacht Club of Poland London Yacht Klub Polski Londyn 1982-2007
Dwadziescia Piec Lat” jest praca zbiorowa klubu powstala pod redakcja Jerzego Knabe i
Macieja Gumplowicza. Prace redakcyjne rozpoczely sie w grudniu 2006, w koncu
lutego 2007 materialy znalazly sie w drukarni, w maju ksiazka byla gotowa...
Obejmuje ona obszerne informacje o klubie od chwili jego powstania, kiedy to przyjal
nazwe Polski Yacht Club London. Zawiera równiez pierwszy raz publikowane historyczne
opracowanie oraz chronologie wydarzen dotyczacych dzialalnosci polskich zeglarzy i
klubów zeglarskich, które zostaly przez nich zalozone poza Polska w okresie po II Wojnie
Swiatowej a z którymi YKP Londyn utrzymuje braterskie wiezy z racji zblizonych warunków
dzialania poza granicami Polski. Podkresla i przyczynia sie do postepujacej integracji i
wspólpracy polskiego srodowiska zeglarskiego - niezaleznie od miejsca zamieszkania.
Ksiazka jest wydana w formacie 165x234mm, takim samym jak uprzednie dwa
wydawnictwa ZG na 75 i 80-lecie YKP, jest bogato ilustrowana, ma 340 stron na dobrym
gatunku papieru, kolorowa blyszczaca okladke kartonowa, indeks nazwisk i zawiera wiele
zródlowych tekstów w jezyku polskim i angielskim. Otrzymala rekomendacje „Dobra
Ksiazka” magazynu zeglarskiego JACHTING w Polsce. Zostala "wodowana" w Londynie
podczas Jubileuszu.
Wydawca Yacht Klub Polski Londyn 2007. Numer ISBN 978-0-9555583-0-6. Drukowana
w Polsce. Naklad 1000 egz. Cena w Polsce 34 PLN, poza Polska £10 GBP - plus koszty
przesylki.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystosci jubileuszowych w Londynie.
Pierwsze zawiadomienie poszło w świat już w sierpniu 2006. Klub powstał 24 czerwca
1982 zatem datę uroczystości wyznaczono na sobotę i niedzielę 23/24 czerwca 2007.
Prace organizacyjne i rezerwacje nocleg‡w dla gości zagranicznych trwały do końca maja.
W sobotę w siedzibie Muzeum i Instytutu Sikorskiego, uczestnik‡w powitał komandor
Maciej Gumplowicz. Dyplomy Członk‡w Honorowych otrzymali Krzysztof Sierant z
Polskiego Klubu Żeglarskiego w Nowym Jorku oraz Henryk Strzelecki założyciel znanej
firmy „Henri Lloyd”. Klub otrzymał gratulacje i prezenty m.in. od Polskiego Związku
Żeglarskiego i Zarządu Gł‡wnego YKP reprezentowanego przez komandora Leszka
Michalskiego i liczną delegację z YKP Krak‡w. Wśr‡d licznych wystąpień zabrali r‡wnież
głos przedstawiciele Ambasadora i Konsula Generalnego RP w Londynie. Goście podjęci
zostali lampką wina a członk‡w klubu, kt‡rzy odeszli przez ubiegle 25 lat uczczono minutą
milczenia. Zdjęcia pamiątkowe przed budynkiem na kt‡rym powiewała bandera YKP były
zwieńczeniem pierwszego spotkania jubileuszowego.
Tego samego dnia zainteresowani uczestnicy brali udział w wycieczce statkiem po
Tamizie do Greenwich, siedziby słynnego Obserwatorium, Muzeum Morskiego i wraku
spalonego Cutty Sark. Wieczorem odbyło się spotkanie żeglarzy na „Garden Party” w
rezydencji Komandora.
W niedzielę w południe wizytowano Limehouse Basin, gdzie stał jacht „Kami”
(dawniejszy „Mariusz” z YKP Warszawa), na kt‡rym przypłynęli goście z Hamburga. Tam
też doszło do spontanicznego świętojańskiego „puszczania wiank‡w”. Wieczorem, na
kolacji w polskiej restauracji „Patio” wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa
oraz odbitki sobotniej zbiorowej fotografii.
Marek Borzęcki członek Klubu i korespondent TV Polonia w Wielkiej Brytanii filmował
przebieg Jubileuszu. Wzięło w nim udział 29 gości zagranicznych oraz 33 członk‡w klubu i
miejscowych gości.
3. Pozostala dzialalnosc klubu.
Coroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze odbyło się dnia 21 stycznia.
Komandorem Klubu wybrano ponownie Macieja Gumplowicza.

Żeglowanie na jachtach śr‡dlądowych odbywało się nadal we wsp‡łpracy z Docklands
Sailing and Watersports Centre w Londynie gdzie organizowane były r‡wnież regaty
towarzyskie z pozostałymi użytkownikami ośrodka. Dwie osoby brały udzial w Żeglarskim
Tygodniu Polonii na Mazurach.
Kol. P.Frankowski odbył swoim jachtem ‘El Dhow’ rejs z Marsylii do Katanii we
Włoszech. Liczni członkowie klubu uczestniczyli w rejsach czarterowych w Chorwacji i na
Morzu Jońskim w Grecji. Kol. M.Banach popłynął na Islandię a kol. K.Zadykowicz opłynął
przylądek Horn jachtem ‘Bona Terra’.
Działalność około-żeglarska objęła wsp‡łuczestnictwo organizacyne w polskim koncercie
pn. „Szanty na Tamizie”. YKP Londyn jako jedyna organizacja polonijna zajął się
harcerzami wodnym z Polski, kt‡rzy przybyli do W.Brytanii na Światowe Jamboree na
pokładzie sts „Zawisza” i kilku innych jacht‡w. Ich wizyta objęła zwiedzanie Muzeum i
Instytutu im. Sikorskiego. YKP Londyn stał się członkiem wspierającym tego Instytutu i
przygotował w nim gablotę dotyczącą działalności całego YKP. Na stronach www.ykp.pl i
www.pogoria.org popularyzowany był jubileusz członka honorowego A. Urbańczyka z
okazji powt‡rzonej wyprawy tratwą przez Bałtyk - 50 lat po pierwszej pionierskiej w roku
1957. Klub inicjuje wystąpienie ZG w sprawie nadania Mamertowi Stankiewiczowi tytułu
„Zasłużonego Człowieka Morza” i jak co roku zamierza w listopadzie odwiedzić jego gr‡b
w Hartlepool. Kontynuowane były kontakty i rozmowy z władzami miejskimi Dąbrowy
G‡rniczej w sprawie planowanej bazy dla żeglarzy polonijnych nad jeziorem Pogoria 4.
Dnia 30 września 2007 YKP Londyn miał 29 członk‡w zwyczajnych (płacących klubowe
składki członkowskie w Wlk.Brytanii), oraz zwolnionych ze składek: 7 członk‡w
mieszkających poza W.Brytanią i 8 członk‡w honorowych.

Sekretarz YKP Londyn
jkzw Jerzy Knabe
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