
Otwierając w tym roku sezon żeglar-

40 lat pod salingami naszych jachtów 
łopocze proporczyk Klubu Żeglarskie-
go Wojskowej Akademii Technicznej. 
Żeglarstwo w WAT ma jednak głębsze 
korzenie, bo sięga początków naszej 
Alma Mater, kiedy to wśród skierowa-
nych w 1951 r. do Akademii młodych lu-
dzi byli również żeglarze. Przez te lata 
wielu z naszych zasłużonych i nobli-
wych wykładowców miało swoją przy-
godę z żaglami. Wielu z nich spotkacie 
jeszcze na kei przystani w Zegrzu albo 
w czasie regat, kiedy tuż przed metą 
zobaczycie rufę ich łodzi.

Jak niebanalnie opowiedzieć o działal-
ności klubu tym, którzy jej nie znają i przy-
pomnieć ją tym, którzy ją tworzyli i w przy-
padku nieścisłości są gotowi i zdetermino-
wani bronić swoich wersji wydarzeń? Po-
zwólcie, że przypomnę kilka historycznych 
dat, które stanowią formalny background 
działalności żeglarskiej w Akademii:
• 1961 – powołanie Sekcji Żeglarskiej 

w ramach Wojskowego Koła PTTK 
przy WAT

• 1970 – Sekcja Żeglarska została prze-
kształcona w Klub Żeglarski WAT

• 1998 – KŻ WAT został przyjęty do 
Uczelnianego Wojskowego Klubu Spor-
towego WAT jako autonomiczna sekcja 
żeglarska

• 2004 – powołano Stowarzysze nie Kultu-
ry Fizycznej pod nazwą Klub Żeglarski 
WAT1, które jest organizacją niezależną 
i posiada oso bowość prawną.
Jakie były początki i historia organizacji 

żeglarskich, może powiedzieć jeden z najstar-
szych członków naszego klubu – Maciej Sło-
jewski. Po powrocie z obozu pracy w Niem-
czech (w czasie wojny kilkunastoletni żoł-
nierz AK) zapuścił swoje żeglarskie korzenie 
w harcerskiej przystani 
na Wiśle, mieszczącej się 
obok Mostu Poniatow-
skiego, w przedwojen-
nym budynku „Sokoła”. 
Wraz z działającą tam 
w latach 1946-1948 Har-
cerską Drużyną Żeglar-
ską, znalazł się w skła-
dzie zasłużonego dla że-
glarstwa Oddziału War-
szawskiego Yacht Klubu 
Polski (YKP) usytuowa-
nego na Wale Miedze-
szyńskim.

W roku 1950 YKP, podobnie jak Pol-
ski Związek Żeglarski, został rozwiązany 
przez ówczesne władze, a przystań i sprzęt 
przejął Centralny Wojskowy Klub Sporto-
wy (CWKS). Maciej wraz z kolegami za-
pisał się do Sekcji Żeglarskiej tego klubu 
w ramach dużej akcji „naboru młodzieży”, 
ponieważ tylko niektórych dotychczaso-
wych członków YKP przyjęto do nowe-
go klubu. W roku 1952 Sekcja Żeglarska 
CWKS zorganizowała obóz wędrowny po 
Mazurach połączony ze spływem przez 
Nowy Dwór Mazowiecki do Warszawy. 
Zalew Zegrzyński jeszcze wtedy nie ist-
niał. Ogromną większość uczestników tego 
obozu stanowili pracownicy WAT. W latach 
następnych pracownicy Akademii stano-
wili większość w Sekcji Żeglarskiej, a klub 
przyjął nazwę LEGIA. CWKS Legia znany 
jest przede wszystkim kibicom piłki noż-
nej, natomiast często zapomina się o innych 
dyscyplinach sportu.

Każdego roku żeglowano po Mazurach 
i spływano rzekami do Warszawy. W sek-
cji, pod wspólnym zarządem, harmonijnie 
rozwijały się żeglarstwo regatowe, szkolenie 
żeglarskie oraz turystyka żeglarska. Z bu-
dżetu sekcji pokrywano koszty remontów 
łodzi, a przy okazji transportu łodzi na re-
gaty w Giżycku zbierano również łodzie tu-
rystyczne. Wszyscy uważali, że żeglarstwo 
jest jedno, a najważniejsze jest, aby przez 
cały sezon w pełni wykorzystać posiadany 
sprzęt. W czasie, gdy prezesem Sekcji Że-
glarskiej był generał Leszek Krzemień, klub 
otrzymywał dotacje na sprzęt żeglarski. Poza 
zakupem typowych łodzi śródlądowych, do 
sekcji tra" ały jachty morskie, kolejno s/y 
Opal, m/y Legia oraz s/y Farurej. Pozwoliło 
to pracownikom WAT wyruszyć na wody 
Bałtyku i Morza Północnego.

Zaczynali ostro – jak wynika ze wspo-
mnień Jerzego Dobosza pamiętającego 
jeden z pierwszych rejsów w roku 1967: 

„Na Morzu Północnym napotkaliśmy kil-
kudniowy silny sztorm, na wysokości Ter-
sheling (jedna z Archipelagu Wysp Fryzyj-
skich u wybrzeży Holandii) wiatromierz 
wskazywał 12 w skali Beauforta. Po wpły-
nięciu do Den Helder – portu Holenderskiej 
Marynarki Wojennej, dowiedzieliśmy się, 
że w tym czasie wiatromierze wskazywały 
na lądzie 11 B”. Kilka lat później podob-
ny sztorm na Morzu Bałtyckim poszarpał 
przednie żagle na s/y LEGIA i jacht przy-
musowo wpłynął do Bałtijska (port wojenny 
w rosyjskim Obwodzie Kaliningradzkim). 
Potem załoga mile wspominała tę wizytę. 
No cóż, były to niewątpliwie inne czasy, ale 
relacje pomiędzy żeglarzami, ludźmi morza, 
wyznacza szacunek do żywiołu.

W tym czasie Wojskowa Akademia 
Techniczna zamówiła dwie Omegi w stocz-
ni doświadczalnej PTTK mieszczącej się na 
barce w Porcie Czerniakowskim. Łodzie te 
o numerach 211 i 212 stały się zalążkiem 
naszej żeglarskiej $ oty. Przez okno tra" ły 
nawet na zimowe malowanie do Pracow-
ni Miernictwa (budynek nr 47 Wydziału 
Elektroniki).

W końcu lat 60. Sekcja Żeglarska Le-
gii miała ponad 70 łodzi śródlądowych 
oraz wspomniane jachty morskie. Jednak-
że w 1969 r., z przyczyn " nansowych, sek-
cja została rozwiązana. Łodzie przekazano 
do O" cerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu, 
a także do naszej Akademii, o co usilnie za-
biegał Jerzy Czeszko, ówczesny prezes za-
rządu Wojskowego Koła PTTK przy WAT, 
a obecnie prezes Polskiego Związku Moto-
rowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Z wiatrem...
W lipcu 1970 r. oddano do eksploatacji 

Sezonowy Ośrodek Wypoczynkowy WAT 
nad Zalewem Zegrzyńskim, co dla żeglarzy 
stanowiło nie lada wydarzenie. W naszej 
Alma Mater zawsze byli żeglarze, było już 

40 LAT Z WIATREM I POD WIATR
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5 Omeg i perspektywy otrzymania kolej-
nych łodzi z likwidowanej Sekcji Żeglarskiej 
CWKS Legia, a co najważniejsze – powstała 
własna keja. Był to świeży powiew wiatru 
w żagle uczelnianego środowiska żeglar-
skiego, które przekształciło Sekcję Żeglarską 
Oddziału PPTK WAT w Klub Żeglarski Woj-
skowej Akademii Technicznej – KŻ WAT, 
pozostawiając go nadal w strukturach PPTK 
na prawach koła.

Rok 1970 jest o tyle znamienny, że również 
zwolennicy żeglarstwa morskiego z likwido-
wanej Sekcji Żeglarskiej CWKS podjęli stara-
nia o utworzenie własnego klubu. Ich działa-
nia zakończyły się powołaniem w następnym 
roku Jacht Klubu ATOL, obecnego JKMW 
KOTWICA Oddział ATOL w Warszawie2.

Do WAT przybywały z Legii: Omegi, 
Latające Holendry, Finy, Hornety, Kadety, 
a nawet na zimowe czasy pojawił się bojer. 
Rozkwit żeglarskiej $ otylli nastąpił w la-
tach 80., gdy zakupiono nowe jachty ka-
binowe, Oriony i Venusy, a do nich silniki 
Wietierok. Silniki eliminowały burłaczenie, 
ale jako szczyt dostępnej ówczesnej techni-
ki – dostarczały załogom wiele emocji przy 
ich rozru chu. W latach 90. zastąpiły je nowe, 
niezawodne silniki Tohatsu, które działają do 
tej pory. W ślad za zmianami instytucjonal-
nymi w skład klubu weszła, wraz z czterema 
jachtami, Sekcja Żeglarska Instytutu Fizyki 
Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Klub prowadził szkolenia żeglarskie, 
współuczestniczył mniej lub bardziej w pro-
cesie dydaktycznym. Wymagał od członków 
wkładu własnej pracy, ale za to stwarzał moż-
liwość taniego i atrakcyjnego wypoczynku 
dla studentów i pracowników uczelni.

...i pod wiatr
W 1998 r. na pięć lat KŻ WAT znalazł się 

w składzie UWKS WAT, w którym miał być 
samodzielną i autonomiczną sekcją żeglar-
ską. Pomimo szerszych perspektyw działa-
nia, dużego potencjału szko leniowego i bazy 
będącej w dyspozycji UWKS, Klub Żeglarski 
przestał spełniać oczekiwania środowiska. 
Po 5 latach dokonano zwrotu – środowisko 
żeglarskie wypowiedziało przynależność do 
UWKS. Zanim to nastąpiło, klub wypłynął 

na szerokie morskie wody, obrastał chętny-
mi do korzystania z przyjemności, a mniej 
zainteresowanymi żeglarską pracą. Obrazo-
wo mówiąc, klub płynął pełnym wiatrem, aż 
wyszedł niekontrolowany zwrot, co czasami 
prowadzi do wywrotki i konieczności zdję-
cia załogi z pokładu. Klub w dotychczasowej 
formule praktycznie przestał istnieć.

Po raz kolejny żeglarze stanęli przed 
koniecznością rozwiązania formalnych 
problemów. Powołano grupę inicjatywną, 
która opracowała statut i na zebraniu za-
łożycielskim w kwietniu 2004 r. powołała 
obecne Stowarzysze nie Kultury Fizycznej 
pod nazwą Klub Żeglarski WAT, działający 
na podstawie ustawy o kulturze " zycznej. 
Stowarzyszenie posiada oso bowość praw-
ną, jest organizacją niezależną, grupującą 
uczelniane środowisko żeglarskie i na pod-
stawie podpisanego porozumienia o współ-
działaniu z Wojskową Akademią Technicz-
ną prowadzi działalność na rzecz rozwoju 
żeglarstwa w Akademii.

Czym obecnie jest KŻ WAT?
Jest niewątpliwie najstarszym i najbar-

dziej stałym elementem żeglarskiego obli-
cza Akademii. Skupia ludzi, którzy od lat, 
niezależnie od formalnych zmian i pogody, 
pojawiają się na kei. Klub obecnie dzierżawi 
jachty, które zostały zakupione ze środków 
socjalnych, wnosząc do kasy WAT opłaty 
za czarter, remontuje na własny koszt po-
wierzony sprzęt oraz opłaca ubezpieczenie. 
Jachty mają stałe załogi, które chętnie wi-
dzą w swoich szeregach kolejnych żeglarzy. 
Warunkiem podstawowym, oprócz chęci do 
żeglowania, jest praca przy jachcie i partycy-
powanie w kosztach jego eksploatacji. Jachty 
każdego roku wyruszają na kilka tygodni, 
aby przemierzać Jeziora Mazurskie i dostar-
czać załogom przyjemności żeglowania oraz 
zapewniać wypoczynek w urokliwych za-
kątkach dostępnych czasami tylko od stro-
ny wody. Klub jest otwarty dla wszystkich 
studentów i pracowników WAT.

W Akademii nie tylko Klub Żeglarski 
zrzesza żeglarzy. Istnieje Studenckie Koło 
Żeglarskie przy Samorządzie Studenckim. 
Działa Zespół Regatowy WAT dysponujący 

dwoma jednostkami regatowymi klasy Skip-
pi 650 oraz Omegami. Dalsza perspektywa 
wiedzie poza horyzont, na otwarte morze. 
W ramach wojskowego środowiska żeglar-
skiego, klub współpracuje ze wspomnia-
nym już morskim klubem ATOL, który 
dzięki współdziałaniu z Ośrodkiem Szko-
lenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej RP 
w znacznej mierze przyczynił się do zapla-
nowania na koniec sierpnia tego roku służ-
bowego rejsu dla podchorążych WAT.

Działalność żeglarska nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie poświęcenie własnego cza-
su i społeczne zaangażowanie wielu osób, 
a szczególnie komandorów KŻ WAT: Lucja-
na Kostrzewskiego (1970-1984), Stanisława 
Jarmickiego (1985-1986), Józefa Wysockie-
go (1987-2002) oraz od 2003 r. obecnego 
komandora Marka Preiskorna.

Żeglarstwo kultywuje wszelkie trady-
cje, dlatego też jesteśmy mocno przywiąza-
ni do nazwy „Klub Żeglarski WAT”, która 
pojawiła się po raz pierwszy 40 lat temu. 
W poprzednich latach ukazało się kilka ar-
tykułów na temat klubu i żeglarzy w „Gło-
sie Akademickim”3-7. Aktualne dane moż-
na znaleźć na stronie internetowej klubu, 
do której można dotrzeć poprzez witrynę 
główną WAT: zakładka Sport i rekreacja > 
Klub Żeglarski WAT.

Wszystkich żeglarzy i sympatyków 
żeglarstwa zapraszamy w sobotę 22 maja 
2010 r. do Ośrodka Szkoleniowego WAT 
w Zegrzu na uroczyste otwarcie naszego 
kolejnego sezonu nawigacyjnego.

k.j. Zbigniew Patron
wicekomandor KŻ WAT
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Przystanek na Narwi w drodze na Mazury 2007.
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Sierpniowy zachód słońca na Mazurach (2008).
Fot. P. Ignaczak

31Hobby


