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LIFE on SAILS 

Naucz dziecko żeglować Wałecka Akademia Żeglarska LIFE 
on SAILS dopiero zaczyna swoją działalność, a już zrobiło się 
o niej głośno. Główni działacze są przekonani, że 
najciekawsze dopiero przed nimi, bo oficjalny start 3 maja 
ma pokazać, że warto 
robić coś dla innych. 
Przygotowania do tego 
wydarzenia , to droga 
przez mękę, ale 
sprawiająca wiele 

satysfakcji. Sporty wodne są wizytówką Wałcza. Tak 
ma być także z żaglami. Ten sport staje się coraz 
bardziej popularny, bo uprawiać go można mając 7 
lat jak i 97 lat, wszystko kwestia chęci i sprawności. 
Jednym ze współtwórców tworzącej się Akademii jest Damian Siwiec, który swoim 
dzieciom powtarza "wychodząc w świat z pięknego pojezierza wałeckiego musisz umieć 
zbierać grzyby, łowić ryby, żeglować i pływać wpław". Aby ta maksyma sprawdzała się w 
100% konieczne było stworzenie miejsc, gdzie żeglować można się nauczyć. Damian 
Siwiec i Przemek Maksymowicz początkowo nie zdawali sobie sprawy, że to oni będą w 
najbliższym czasie stać za szkoleniem młodzieży żeglarskiej w Wałczu. Ale skoro się coś 
zaczęło, to musi być realizowane jak najlepiej, tym bardziej, że wokół nich zgromadziła 

się mocna grupa wspierająca wzajemnie. "Zaczęło 
się tak naprawdę od dzieci. Córka Przemka i mój 
syn mieli spróbować tego sportu - opowiada 
Damian Siwiec - Dzieciom się spodobało i to 
bardzo. Od maja do października spędziłem wiele 
dni na regatach z synem. Rozmawiałem, pytałem, 
obserwowałem. Poznałem wielu wspaniałych 
ludzi, którzy uświadomili mi, że skoro mówię tak 
często, że klubów kształcących młodzież w 
zakresie żeglarstwa powinno być więcej, to trzeba 
się za to się wziąć samemu i po prostu stworzyć 
coś dobrego dla dzieciaków, aby pokochały 
żeglarstwo" Oczywiście samemu nie jest łatwo 
stworzyć akademię żeglarską, więc najlepiej 
zrobić to z przyjaciółmi, którzy mają takie same 
spojrzenie na pomysł krzewienia wśród 
młodzieży kultury żeglarskiej. Przemek 
Maksymowicz, który dziś pełni funkcję 
wicekomandora, wiedział że to nie będzie łatwe 

zadanie, dlatego tym bardziej ochoczo wspierał kolegę w czymś, co początkowo mogło 
wydawać się niewykonalne. "Udało nam się znaleźć skrawek ziemi, który koniecznie 



musiał znajdować się w mieście - 
podkreśla Przemek Maksymowicz - 
Głównie z tego powodu, że Akademia 
Żeglarska ma skupiać się na zajęciach 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a to 
wiąże się z dobrą komunikacją, gdzie 
można się dostać pieszo lub dojechać 
rowerem Mieliśmy szczęście i już 
jesteśmy nad samym jeziorem 
Zamkowym, przy ul. Bydgoskiej, na 
przeciwko firmy Albor" Budynek 
remontowany jest własnymi siłami, w 
którym znajdować się będzie sala 

szkoleniowa z biurem i sanitariatem, Dodatkowo obok powstał hangar na sprzęt 
żeglarski. Już jest 30 łódek, a być może będzie ich jeszcze więcej. Będą wśród nich łódki z 
klasy Optimist dla najmłodszych żeglarzy w wieku około 7lat, będą także Laser Pico dla 
10 latków, a dla starszych Open Skiff. Cały zebrany sprzęt będzie zaprezentowany podczas 
dni otwartych 3 maja. To bardzo dobry czas dla rodziców, aby mogli dokładniej poznać 
łodzie, na których będą pływały ich pociechy. Podczas otwarcia będą prowadzone zajęcia 
pokazowe, będzie szansa przejechać się po jeziorze zamkowym motorówką, czy poznać 
już pierwsze tajniki żeglarstwa i zapisać się na zajęcia lub półkolonie. "Początkowo 
planujemy objąć opieką 30 osób, więc ilość miejsc będzie ograniczona - stwierdza 
Przemek- ale dzięki temu mamy pewność, że będą zabezpieczone sprzętem 
profesjonalnym oraz fachowcami" - podkreśla. Kadra, która będzie prowadziła zajęcia to 
głównie pedagodzy i osoby dla których żeglarstwo to pasja co potwierdza Damian - 
"Będzie do dyspozycji młodzieży Darek Janicki, człowiek uczestniczący z sukcesami w 
regatach od 50 lat. Do tego Rafał 
Trościanko, to nasz Bosman 
odpowiada za sprawy techniczne i 
organizacyjne. Zna wszystko od 
podstaw i wielki znawca budowy 
łódek, szkutnik. Chcemy postawić na 
jakość, dlatego powstanie przy klubie 
także fundacja Wałecka Akademia 
Żeglarska Life for Sales, której 
zadaniem będzie pozyskiwanie 
funduszy na szkolenie dzieci i ich 
edukację". Klub planuje 
zorganizować dodatkowo półkolonie 
i już pierwsza edycja będzie w tym roku, Prowadzone będą przez nauczycielki i mają 
sprawdzić, czy dziecko odnajdzie się w tym sporcie i załapie „bakcyla”, bo to jest 
najważniejsze, aby czerpało z tego sportu przyjemność, później można cały czas się 
rozwijać, bo obecnie w wielu uczelniach preferuje się rozwój sztuki żeglarskiej. Poza tym 
umiejętność zostaje na całe życie. Żeglarstwo nie segreguje wiekowo i można przygodę z 
nim rozpocząć w każdej chwili swego życia, więc może jest szansa, aby wiele osób które 
są z Wałcza potrafiły żeglować. 

Damian Siwiec. 
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