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Gdzie mo¿na spotkaæ ¿eglarzy zim¹? To proste � na lodzie albo
na �niegu, bo zamiana wszelkiego rodzaju p³ywaków na p³ozy boje-
rów lub narty u ludzi aktywnych i wci¹¿ ¿¹dnych wra¿eñ nastêpuje
w sposób naturalny.

 Artyku³ ten adresujê do wszystkich, których cechuje chêæ nieba-
nalnego wypoczynku, do ludzi posiadaj¹cych ¿y³kê sportowej rywali-
zacji oraz do wszystkich niezdecydowanych, którzy nie  chcieliby wol-
nego czasu traciæ na byle co. Do studentów, którzy mog¹ poznaæ co�
nowego, do zmêczonych codziennymi obowi¹zkami wyk³adowców
i pracowników naukowych, do wszystkich tych, którzy dopiero kilka
lub kilkana�cie lat s¹ zwi¹zani z Akademi¹ oraz do siedz¹cych za swo-
imi biurkami i wpatrzonych w równe kolumny cyferek zakoñczonych
saldem, ale tak naprawdê niewiele zorientowanych w tym, czym by³o
i czym jest ¿eglarstwo w WAT oraz jak¹ rolê nadal mo¿e spe³niaæ.

Szczypta historii
W latach 50. watowcy ¿eglowali w barwach WKS Legia. W 1961

r. oficjalnie powo³ano Sekcjê ̄ eglarsk¹ w ramach Wojskowego Ko³a
PTTK przy WAT. Jej pierwszym przewodnicz¹cym zosta³ Wojciech
Oszywa(1), obecnie emerytowany pu³kownik profesor, którego nadal
mo¿emy spotkaæ ¿egluj¹cego na ulubionym klubowym Orionie � Pro-
myku. Na pocz¹tku sekcja zamówi³a 2 omegi (nr 211 i 212) ze �s³omki�,
które trzymano na terenie Legii przy Wale Miedzeszyñskim i kolej¹
wo¿ono na Mazury. Nad Zalew Zegrzyñski �flotê� przebazowano
w 1970 r., kiedy oddano do u¿ytku Sezonowy O�rodek Wypoczyn-
kowy w Zegrzu. W tym samym roku sekcja ¿eglarska przekszta³ci³a
siê w Klub ̄ eglarski WAT, nadal dzia³aj¹cy w ramach oddzia³u PTTK.
¯eglowanie po Mazurach od Wiartla po Wêgorzewo sta³o siê trady-
cyjnym sposobem spêdzania wakacji cz³onków Klubu i ich rodzin.

Pocz¹tkowo K¯ WAT liczy³ 120 cz³onków i dysponowa³ 5 ³o-
dziami typu Omega. W 1971 r. wzbogaci³ siê w sprzêt p³ywaj¹cy
przekazany przez likwidowan¹ Sekcjê ̄ eglarsk¹ WKS Legia (14
³odzi i bojer). Rozkwit nast¹pi³ w latach 80. gdy zakupiono Oriony
i Venusy, a do nich silniki Wietierok, które wyeliminowa³y typowe
bur³aczenie, ale dostarcza³y za³ogom wiele emocji przy ich rozru-
chu. Lata 90. to nowe, wspó³czesne i niezawodne silniki Tohatsu,
które dziêki profesjo-
nalnej opiece kolegi
klubowego dzia³aj¹
do tej pory praktycz-
nie bez zdejmowania
obudowy w trakcie
sezonu. �rodki finan-
sowe na zakup wiêk-
szo�ci sprzêtu by³y
wypracowane przez
pracowników WAT,
a w przypadku 4 jed-
nostek przez pracow-
ników Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Za³ogi
nie by³y bierne, w³asnorêcznie budowa³y kad³uby i wyposa¿a³y
³odzie. W ten sposób Klub wzbogaci³ siê o 2  omegi: Jaskra i El
Bimbo. ̄ eglowanie po Mazurach w ramach organizowanych tur-
nusów mia³o wówczas prawie taki sam status jak wczasy w o�rod-
kach wojskowych.

Do 1998 r. Klub pozostawa³ w strukturach PTTK. Jego cz³onkowie
nabierali coraz wiêkszego do�wiadczenia. Organizowano rejsy mor-
skie, g³ównie w oparciu o sprzêt Marynarki Wojennej. Przybywa³o

kapitanów jachtowych oraz instruktorów ¿eglarstwa. Klub szkoli³ te¿
instruktorów ¿eglarstwa, w tym pracowników Studium WF, co pozwo-
li³o na pó�niejsz¹ organizacjê kursów ¿eglarskich w ramach Fakultetu
Aktywizacji Studentów. W 1998 r. Walne Zebranie cz³onków K¯ WAT
uchwali³o akces wst¹pienia Klubu do UWKS WAT, w którym mieli-
�my byæ samodzieln¹ i autonomiczn¹ sekcj¹ ¿eglarsk¹ (2). Formu³a ta
ostatecznie nie sprawdzi³a siê. Mo¿e dlatego, ¿e w watowskim ¿eglar-
stwie zapanowa³a wtedy moda na rozmach i pewn¹ dworsko�æ, co
wcale nie przek³ada³o siê na wzrost poparcia dla ¿eglarstwa w Akade-
mii. Pomimo szerszych mo¿liwo�ci dzia³ania, du¿ego potencja³u szko-
leniowego i bazy bêd¹cej w dyspozycji UWKS, K¯ przesta³ spe³niaæ
oczekiwania �rodowiska. Po 5 latach dokonano zwrotu �  �rodowisko
¿eglarskie wypowiedzia³o przynale¿no�æ Klubu do UWKS.

Klub ̄ eglarski WAT � Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
W 2003 r. powo³ano zespó³ ds. okre�lenia nowego statusu K¯

WAT. Wol¹ cz³onków Klubu by³o pozostanie K¯ WAT jako organi-
zacji dzia³aj¹cej przy Akademii. Grupa inicjatywna opracowa³a statut
i na zebraniu za³o¿ycielskim w kwietniu 2004 r. powo³a³a Stowarzysze-
nie Kultury Fizycznej pod nazw¹ Klub ̄ eglarski WAT, dzia³aj¹cy na
podstawie ustawy o kulturze fizycznej. Stowarzyszenie uzyska³o oso-
bowo�æ prawn¹, jest dzi� organizacj¹ niezale¿n¹, ale grupuje WAT-
owskie �rodowisko ¿eglarskie i dlatego wyra¿a wolê oraz chêæ dal-
szego dzia³ania na rzecz rozwoju ¿eglarstwa w Akademii. Powo³ano
nowe w³adze, które podpisa³y porozumienie o wspó³dzia³aniu w za-
kresie ¿eglarstwa z Wojskow¹ Akademi¹ Techniczn¹(3).

W maju 2004 r., w wyniku podpisanych umów, jako Klub wy-
czarterowali�my od WAT 11 ³odzi typu Venus, 1 Jaskrê i 2 Oriony,
te same, które zakupiono za wcze�niej wspomniane �rodki, i o któ-
rych stan techniczny dbali�my przez wszystkie poprzednie lata.
Za³ogi wnios³y op³aty najmu po 1000 z³ za Venus i 600 z³ za Oriony,
pokry³y koszty materia³ów eksploatacyjnych i, po�wiêcaj¹c swój
w³asny czas oraz narzêdzia, przygotowa³y jachty do sezonu.
W czerwcu zarejestrowali�my ³ódki i ubezpieczyli�my je na ca³y
sezon ¿eglarski. Zorganizowali�my ponad 30  dwutygodniowych
turnusów dla cz³onków K¯ WAT i ich rodzin (ok. 130-160 osób),
zapewniaj¹c im wspania³y i skuteczny wypoczynek. Czê�æ ³odzi
p³ynê³a na Mazury rzekami i przy wysokim poziomie wody nimi
wraca³a, czê�æ by³a wieziona drog¹ l¹dow¹.

Klub zorganizowa³ i przeprowadzi³ te¿ 2 kursy na stopieñ sternika
motorowodnego. W jednym z nich uczestniczy³o 14 studentów WAT.
Kursy przeprowadzili instruktorzy K¯ WAT, a op³aty od uczestni-
ków odpowiada³y jedynie kosztom paliwa i egzaminu koñcowego.

Za³ogi Klubu uczestniczy³y te¿ w regatach o Puchar Szefa
Sztabu Generalnego WP zorganizowanych na Zalewie Zegrzyñ-
skim. W regatach tych za³oga dowodzona przez Macieja S³ojew-
skiego (cz³onka kadry narodowej w latach 50. ) zajê³a 1 miejsce
w klasie Omega, a Janusza Giewonia 2 w klasie Venus. W ten
sposób K¯ WAT w nowej formie organizacyjnej �przep³yn¹³�
kolejny sezon nawigacyjny. W tym roku bêdziemy obchodziæ
35-lecie jego dzia³alno�ci. Wielu ¿eglarzy zadaje sobie pytanie,
jakie s¹ koszty korzystania z wyczarterowanych od WAT jach-
tów, o których stan techniczny dbaj¹ klubowicze. Wielu wspiera
przy okazji funkcjonowanie o�rodka w Zegrzu � bo bez ¿agli
by³oby tam spokojniej, ale i bardziej sennie � p³ac¹c za jachty
i ka¿dorazowy wjazd na teren, kiedy przyje¿d¿aj¹ ob³adowani
w³asnymi narzêdziami niezbêdnymi do pracy przy ³ódkach.

Zawsze w WAT byli ¿eglarze ...

¯eglarstwo na zboczu

Pierwsze WAT-owskie ¿aglówki w Zegrzu.
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Czy nie doszli�my ju¿ do stanu, w którym wspó³cze�ni urzêd-
nicy WAT patrz¹c na jachty postrzegaj¹ je tak samo jak obra-
biarki, do których odnosz¹ siê takie pojêcia jak: koszt zakupu,
resurs, amortyzacja czy tak uwielbiany przez niektóre gremia -
zysk? W takiej sytuacji rodzi siê pokusa wyzbycia siê wszystkie-
go, co wydaje siê zbêdne i nie przynosi zysku. Wiêc mo¿e nie
warto w tym miejscu mówiæ o ¿eglarstwie i jego roli we wspó³-
tworzeniu presti¿u Akademii? Tym bardziej nie warto wyobra¿aæ
sobie Uniwersytetu Oksford czy Uniwersytetu Cambridge bez
dru¿yn wio�larskich, ani Politechniki Warszawskiej bez jej 4 klu-
bów ¿eglarskich. Nie warto te¿ wspominaæ, ¿e najwiêkszym spon-
sorem uczelni staje siê student, a ten coraz czê�ciej zastanawia
siê nie tylko nad tym, jak ³atwo jest ukoñczyæ uczelniê, ale bierze
te¿ pod uwagê jej wyposa¿enie i to nie tylko to laboratoryjne.

Co teraz ¿eglarskiego mamy w WAT?
Wie�æ niesie, ¿e o ¿eglarstwie mówi siê nie tylko w Klubie, ale

równie¿ w �rodowisku studenckim oraz Studium WF. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e zajêci w³asnymi problemami ostatnio nie po�wiecili�my zbyt
wiele czasu studenckiej braci ¿eglarskiej oraz tym wszystkim, którzy
maj¹ jeszcze rozterki czy warto na ¿eglarstwo po�wiêciæ czas. Z my�l¹
o studentach wyst¹pili�my do JM Rektora z pro�b¹ o rozpatrzenie
mo¿liwo�ci ustanowienia kilku corocznych dofinansowañ, przyzna-
wanych w formie celowej nagrody, dla wyró¿niaj¹cych siê studentów
WAT, z przeznaczeniem na op³atê za uczestnictwo w rejsach ¿eglar-
skich o znacz¹cej randze (w tym równie¿ za udzia³ w sta¿owym, szkole-
niowym rejsie morskim). Odpowiedzi jeszcze nie mamy.

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych uprawia-
niem ¿eglarstwa do Klubu, który dzia³a i kontynuuje wieloletnie
WAT-owskie tradycje ¿eglarskie. Jak dotychczas z naszej propozy-
cji skorzysta³o kilku studentów, co dobrze wró¿y na przysz³o�æ.

Klub zawsze prowadzi³ dzia³alno�æ szkoleniow¹, do której prawdo-
podobnie tak siê przyzwyczajono, ¿e nie zauwa¿ono, i¿ organizacja
spo³eczna pomaga w realizacji zadañ s³u¿bowych. Czêsto dostrzegali-
�my w �rodowisku uczelnianym znaczne oczekiwania w zakresie szko-
lenia ¿eglarskiego oraz liczenie na to, ¿e Klub zrealizuje je spo³ecznie
pod szyldem WAT. Klub skupia mi³o�ników ¿eglarstwa, tak jak wiele
innych organizacji wy¿szej u¿yteczno�ci publicznej, a przynale¿no�æ
do niego wynika z traktowania ¿eglarstwa jako hobby, a nie dzia³alno-
�ci zawodowej. Tych pojêæ nie nale¿y myliæ i trzeba pamiêtaæ o znacz-
nych obci¹¿eniach ponoszonych przez jego cz³onków . Trzeba wyra�-
nie powiedzieæ, ¿e Klub jest otwarty na sprawy szkolenia i w miarê
swoich mo¿liwo�ci je realizuje, chocia¿ nikt go za to nie nagradza. Po-
siada te¿ wykwalifikowan¹ kadrê mog¹c¹ wspomóc proces ¿eglarskie-
go szkolenia studentów. Nie mo¿na jednak ¿¹daæ, aby cz³onkowie Klu-
bu w ramach swojego wolnego czasu pracowali jak etatowi pracowni-
cy. Wydaje siê jednak, ¿e nie dostrzegaj¹ tego niektórzy pracownicy
Studium WF. Ich postawa jest zrozumia³a w kontek�cie tego, ¿e w zna-
cz¹cej czê�ci szkolenia s¹, lub mog¹ byæ, wliczane do planowej dzia³al-
no�ci dydaktycznej Studium.

Co na horyzoncie?
Ka¿da szanuj¹ca siê uczelnia ma okre�lony klub pracuj¹cy

na jej chwa³ê. Nie damy rady (i nie chcemy) tworzyæ klubu wio-
�larskiego, by �cigaæ siê z za³ogami najs³awniejszych angiel-
skich uniwersytetów. Mo¿emy siê jednak przyczyniæ do podno-
szenia presti¿u uczelni poprzez propagowanie ¿eglarstwa jako
formy aktywnego wypoczynku, sportowej rywalizacji, przez wy-
rabianie nawyków pracy zespo³owej, odwagi i hartu ducha, cze-
go sprawdzianem w perspektywie s¹ rejsy po s³onych, morskich
wodach. ̄ eglarstwo nie toleruje dyletantów i uczy pokory, nie-
mi³osiernie potrafi sprawdziæ ka¿dego, kto do swoich obowi¹z-
ków podchodzi w sposób nieodpowiedzialny. Czy to s¹ z³e ce-
chy, czy naprawdê nie potrzebujemy ludzi o takich charakte-
rach? Bardzo trudno jest jednak przeliczyæ to na z³otówki.

Klub prowadzi dzia³alno�æ nie tyko w �rodowisku akademickim.
W tym roku przygotowuje wspólne przedsiêwziêcie ¿eglarskie z Urzê-

dem Dzielnicy Bemo-
wo, skierowane do
uczniów szkó³ ponad-
podstawowych i �red-
nich. Mamy nadziejê, ¿e
ta wspó³praca rozwinie
siê i m³odzie¿ dzielnicy,
byæ mo¿e po raz pierw-
szy, bezpo�rednio ze-
tknie siê z pracownika-
mi WAT. S¹dzimy,
¿e bêdziemy dobrymi ambasadorami Akademii w �rodowisku bemow-
skiej m³odzie¿y. U³atwimy równie¿ szkolenie morskie dziêki �cis³ej i trady-
cyjnej ju¿ wspó³pracy z ATOL-em, tj. Warszawskim Oddzia³em Jacht
Klubu Marynarki Wojennej �Kotwica�.

Zamiast zakoñczenia
Czêsto w naszej pracy spotykamy siê z efektem synergetycz-

nym, który sprowadza siê do prostego �razem mo¿emy wiêcej�.
Nadszed³ mo¿e czas, by po³¹czyæ wysi³ki. Musimy odpowiedzieæ
sobie na pytania: czego chcemy, czy posiadamy �rodki realizacji
i czy istniej¹ warunki na realizacjê idei. Ten ostatni warunek jest
czêsto najwa¿niejszym aspektem realizacji przedsiêwziêcia.

Co wiêc mo¿na, nale¿y, czy te¿ powinno siê zrobiæ, aby nie utopiæ
tego, co ju¿ jest i pozwoliæ na z³apanie �wie¿ego wiatru w ¿agle �
w przeno�ni i dos³ownie?  Stowarzyszenie jednoznacznie wypowie-
dzia³o siê za utrzyma-
niem K¯ WAT skupia-
j¹cego obecnych i by-
³ych pracowników
Akademii, studentów
oraz osoby od lat zwi¹-
zane z ¿eglowaniem w
barwach naszego Klu-
bu. Wyja�nienia wyma-
ga sprawa sprzêtu, któ-
rym Klub wcze�niej
dysponowa³, a obecnie
mo¿e go jedynie czarterowaæ. W tej sytuacji dla WAT-owskiego �ro-
dowiska ¿eglarskiego wa¿ne staje siê stanowisko w³adz Akademii
dotycz¹ce roli i miejsca ¿eglarstwa w ¿yciu uczelni. Zachêcamy do
¿eglarskich wypowiedzi studentów, a tak¿e tych, którym ¿eglarstwo
w WAT le¿y na sercu.

¯eglarze wiedz¹, ¿e najtrudniej p³ynie siê pod pr¹d i ¿egluje
pod wiatr, a najwiêksze prêdko�ci osi¹ga siê na pe³nych ba-
ksztagach � korzystajmy wiêc z pe³nych wiatrów. Tym za�, któ-
rzy z natury krêc¹ g³owami i uwa¿aj¹, ¿e co�, co nie przynosi
dochodu w PLN nie ma sensu, przywodzê na my�l liniê horyzon-
tu i znany cytat �Tam siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�. I niech mi
kto� powie, ¿e nasz wieszcz nie by³ ¿eglarzem.

Zbigniew Patron, K¯ WAT
 (1) Wojciech Oszywa � 46 lat ¿eglarstwa� � �G³os Akademicki� nr 68/2000
(2) Józef Wysocki �¯eglarstwo Akademickie w WAT� � �G³os Akademicki� nr 84/2001
(3) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub ̄ eglarski WAT ma swoj¹ siedzibê na terenie
WAT przy ul. S.Kaliskiego 9 p. 302 (�Hilton�).

Port przed zmierzchem.

Mglisty koniec sezonu 2004.

Sk³ad Zarz¹du K¯ WAT
Marek Preiskorn - komandor Klubu 6837129 Marek.Preiskorn@wat.edu.pl
Andrzej Walczak - wicekomandor 6837815 awalczak@wat.edu.pl
Roman Królak - skarbnik 6837597 Krolak.R@aster.pl
Andrzej Piêtak - sprawy m³odzie¿y 6837602 apietak@wat.edu.pl
Zbigniew Patron - sprawy morskie 6837639 zpatron@wat.edu.pl
Wojciech Kasprzak - sprawy techniczne gene@post.pl
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