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  W głowach kilku osób ze Stowarzyszenia Port  Jachtowy 
 w Krapkowicach pojawił się pomysł całkiem niepodobny do 

innych. Pomysł, na jaki wpadliśmy jeszcze przed 
rozpoczęciem budowy Portu Jachtowego. 

    



Pomysły są różne - jedne z pogranicza fantazji, inne to tylko marzenia, ale są 
też pomysły, o których mówimy „ ok, robimy”. 



Ekipa organizatorów wciąż się powiększała, a apetyt 
rósł w miarę jedzenia. 



Zastanawialiśmy się, kto nas obejmie opieką, wszak zadanie jest 
trudne,  

i organizacyjnie, i logistycznie, i finansowo. Niełatwe będzie 
dobranie załogi  by jej połowę stanowiła młodzież ucząca się.  

Coś tak skomplikowanego,  jak  lina poniżej  i  maszt  z 
olinowaniem.  



Zabraliśmy się z impetem do pracy - pracy coraz więcej, impetu coraz mniej. 
Okazało się jednak, że są siły, które mogą nas wspomóc. Komandor 

Stowarzyszenia rozpoczął od rozmów. O patronacie medialnym, i pstryk, jest 
pierwszy sukces. TVP 3 Opole obejmie nasze przedsięwzięcie swoimi 

medialnymi mackami.  Ogłoszą całemu światu i nie tylko, że grupa 
Krapkowiczan wybiera się na morze. Nic nadzwyczajnego, wielu mieszkańców 

ma takie przygody…..ale jest ALE…ale przez duże A 
 

Burmistrz Krapkowic, dowiedziawszy się o takim pomyśle, zakręcił wąsem, 
pomyślał i pokiwał w zamyśleniu głową.  To jest to. Impreza jest wielka, 

Krapkowice są wielkie, będziemy się promować.  Dołożymy swą cegiełkę aby 
 o Krapkowicach stało się głośno.   

Ale że jak, gdzie Krapkowice, gdzie Bałtyk?  Gdzie morze? Jak to połączyć? 
Zgodnym chórem …. połączyć nas może Odra.  

 

A   MORZE   DO   KRAPKOWIC   ? 



Tak powstało hasło reklamowe, bo co może przyciągnąć 
inwestorów, jak nie prosty  przekaz. Może jednak u Nas ? 

 



Jak już jest fundament, reszta to pestka. Zamówiliśmy  baner 
reklamowy z hasłem, zamówiliśmy okolicznościowe przypinki, 

wydrukowano śliczne widokówki.  



Nawet dostaliśmy najnowszą flagę Krapkowicką, którą 
dumnie pokazywaliśmy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ops…..to był ranek po dłuuugich nocnych rozmowach. 



Solidne zakupy, mnóstwo przygotowań, męcząca 
podróż. 

      Część zakupów 
      Niektóre zdjęcia po prostu nie            
                            wyszły 



Było nas widać, było widać Krapkowice. 



KRAPKOWICE  W  ŚWIECIE 



Nasze przypinki robiły furorę, już sam nie wiem, a może 
furorę robiła panna Zuzanna ? 



Na mnie największe wrażenie zrobiła jednak sprawa naszego 
miejsca postoju w Szczecinie. Każdy, kto spacerował mostem, z 

którego zrobiono to zdjęcie WIDZIAŁ wielki baner z napisem  

KRAPKOWICE  



Jak oni to załatwili 
??????????????????  



hmmmmm….. 



Zdradzę wam kilka szczegółów 

    odpowiednia przynęta…..      odpowiedni człowiek… 



Argumenty, przekonywanie…. 
                                                No i jest, udało się 



Jeszcze  raz wam przypomnę, mnóstwo pracy, 
dogrywania terminów, ale efekt… 



Widok od strony  
wody 



       Turku                       Kłajpeda 



Krapkowice, miasto nad Odrą 

małe miasto wielkie możliwości 



Pierwszy krok był najtrudniejszy 



Pamiętacie ? 

Może jest blisko Krapkowic ?    na pewno nie jest daleko 



Załoga Silesii pozdrawia Krapkowice 

Po prostu 

BYLIŚMY TAM 




