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¯eglarstwo to moja pasja

W latach 60. du¿¹ popularno�ci¹ cieszy³a siê w wojsku akcja
obozów kondycyjnych dla kadry. Uczestniczy³em w organizacji ta-
kiego obozu na jachtach ¿egluj¹cych po Zatoce Gdañskiej. W tym
czasie na Wydziale Elektroniki WAT rozwija³o siê ¿eglarstwo tury-
styczne i rekreacyjne. W rejsach �ródl¹dowych bra³o udzia³ coraz
wiêcej pracowników i ich rodzin. ̄ eglowali Zbigniew Puzewicz( 1),
Wojciech Oszywa (2), Jerzy Dobosz (3), Mieczys³aw Piotrowaski, Ka-
zimierz Dziêcio³owski (4), Tadeusz Machowski, Antoni Pietrzak, Zdzi-
s³aw Jankiewicz (5) i wielu innych sympatyków ¿eglarstwa. Ze wzglê-
du na pracê zawodow¹ nie startowa³em ju¿ w regatach miêdzynaro-
dowych, ale bra³em udzia³ w regatach oraz imprezach turystycznych
na Zalewie Zegrzyñskim, a w czasie urlopów w obozach ¿eglarskich.
Jako instruktor uczestniczy-
³em równie¿ w kursach i egza-
minach prowadzonych we-
wn¹trz Sekcji ̄ eglarskiej klu-
bu Legia.

Dzia³alno�æ ¿eglarsko-tu-
rystyczna w WAT faktycznie
rozpoczê³a siê ju¿ w roku 1952,
kiedy to na zorganizowany
przez CWKS (Legia od 1956
r.) obóz wêdrowny szkolenio-
wo-sta¿owy po Mazurach po-
p³ynê³a grupa WAT-owców.
Tworzy³em j¹ wraz z Ryszar-
dem Foterekiem, W³adys³a-
wem Koziorowskim, Zdzis³awem Paw³owskim i Mieczys³awem Jar-
czyñskim, pó�niejszym za³o¿ycielem Jacht Klubu ATOL. Z roku na
rok grupa ta stale siê powiêksza³a przejmuj¹c pod opiekê w Sekcji
¯eglarskiej wycofane z regat ³odzie Omega.

W drugiej po³owie lat 60. z³o¿yli�my w Stoczni Do�wiadczalnej
LOK zamówienie WAT na dwie Omegi, za³atwiono je pozytywnie
dziêki staraniom Jerzego Czeszki. Jako specjalista tej klasy ³odzi do-
gl¹da³em ich budowy. Omegi otrzyma³y numery rejestracyjne 211
i 212, a ich bosmanami zostali Antoni Pietrzak i Zdzis³aw Jankiewicz.
£odzie stacjonowa³y na przystani Legii i wraz z innymi by³y wo¿one
na Mazury. W jednym roku trafi³y nawet (przez okno) do Laborato-
rium Miernictwa Wydzia³u Elektroniki � w celu remontu. Te ³odzie to
by³ pocz¹tek samodzielnej dzia³alno�ci ¿eglarskiej w WAT.

W 1976 roku z inicjatywy prof. S. Kaliskiego powsta³ Instytut
Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, a w nim te¿ byli ¿eglarze.
Profesor wyrazi³ zgodê na za³o¿enie �Sekcji ¯eglarskiej IFPiLM�.
W 1978 r. Sekcja mia³a ju¿ pierwsz¹ w³asn¹ ³ód� i uzyska³a rejestracjê
klubow¹ WOZ¯. By³em w�ród cz³onków za³o¿ycieli Sekcji, a po kilku
latach nawet jej komandorem. Sekcja powoli rozros³a siê do 4 jach-
tów kabinowych, które ka¿dego roku ¿eglowa³y po mazurskich jezio-
rach. Z czasem nad Instytutem zebra³y siê chmury, trzeba by³o co�
zrobiæ nim zerwie siê wiatr. Wraz ze Zbigniew Patronem byli�my wy-
delegowani przez Sekcjê do prowadzenia rozmów z Klubem ̄ eglar-
skim WAT w sprawie po³¹czenia. Tym razem ¿eglarzom uda³o siê
znale�æ na czas bezpieczny port. By³ to ju¿ rok 1993, cztery jachty
z IFPiLM wraz z za³ogami wesz³y w sk³ad K¯ WAT.

Dalej..., to ju¿ wspó³czesna historia.
Maciej S³ojewski

(1) Zbigniew Puzewicz � emerytowany pu³kownik, profesor, obecnie w Instytucie Optoelektroniki WAT. W 1963
r. kierownik zespo³u, który uruchomi³ pierwszy polski laser.
(2) Wojciech Oszywa � emerytowany pu³kownik, profesor na Wydziale Elektroniki
(3) Jerzy Dobosz � emerytowany pu³kownik, wyk³adowca na Wydziale Elektroniki
(4) Kazimierz Dziêcio³owski � nie¿yj¹cy ju¿ pu³kownik, profesor, komendant Wydzia³u Elektroniki
(5) Zdzis³aw Jankiewicz - emerytowany pu³kownik, profesor (Instytut Optoelektroniki), wyk³adowca podstaw
optoelektroniki.

przeci¹ganie liny o Nagrodê Prezesa UWKS WAT

oraz parada jachtów�

i rejsy wycieczkowe po Zalewie Zegrzyñskim.
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