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Historia sekcji
Sekcja Żeglarska AZS WUM, jaką znamy w obecnym kształcie,  

została założona w roku akademickim 2017/2018 przez dwóch 
znajomych, wówczas studentów II roku kierunku lekarskiego  
II Wydziału Lekarskiego: Adama Chmiela i Tymoteusza Wawryka. 

Oficjalna reaktywacja i tym samym pierwsze spotkanie sek-
cji odbyło się 1 grudnia 2017 r. w Centrum Biblioteczno-Infor-
matycznym. Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwa-
nia organizatorów i możliwości pomieszczenia chętnych, gdyż 
na wydarzeniu pojawiło się ponad 50 osób. Od tamtego czasu 
sekcja stopniowo się rozwija i realizuje coraz śmielsze projekty,  
w dwóch głównych odmianach – rekreacyjnej i sportowej. 

Projekty i inicjatywy
Od początku naszym głównym celem jest szeroko pojęta 

promocja żeglarstwa, sportu i zdrowego trybu życia w środowi-
sku akademickim naszej uczelni. 

W pierwszym roku istnienia udało nam się zrealizować m.in. 
praktyczno-teoretyczne warsztaty z podstaw żeglarstwa, na któ-
re miejsca zapełniły się w ciągu 5 minut od udostępnienia za-
pisów. Ta sytuacja tylko utwierdziła nas w przekonaniu, że spo-
łeczność akademicka naszej uczelni jest żywo zainteresowana 
tematyką żeglarstwa. Kolejnym krokiem była organizacja I Rejsu 
Sekcji Żeglarskiej AZS WUM – Majówka 2018. W rejsie na pięciu 
jachtach wzięło udział aż 52 studentów naszej uczelni, a chęt-
nych było zdecydowanie więcej. Odwiedziliśmy wtedy znane 
mazurskie porty, m.in. Giżycko, Sztynort, Mikołajki i Ryn. 

Pierwszy rok istnienia sekcji domykały wydarzenia sporto-
we – najpierw Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 
2017/2018, na których nasza reprezentacja zajęła 8. miejsce  

(w składzie: Magdalena Zawadzka, Klaudia Nowicka i Katarzyna 
Welgan), a następnie najważniejsze zawody sezonu, czyli Aka-
demickie Mistrzostwa Polski. 

Mimo iż był to dla nas debiut w tej formule regat, nasza re-
prezentacja osiągnęła ogromny sukces, zdobywając pierwszy  
w historii naszej uczelni brązowy medal Akademickich Mistrzostw 
Polski w kategorii uczelni medycznych. Załoga w składzie: Tymo-
teusz Wawryk (sternik), Adam Chmiel i Aleksander Jurek, stając 
na podium, przyczyniła się do jeszcze większego zainteresowania 
sekcją. 

Kolejny rok akademicki również należał do udanych, a głów-
nym wydarzeniem był II Rejs Sekcji Żeglarskiej po Wielkich Jezio-
rach Mazurskich cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem. 
Dodatkowo wraz z całą społecznością AZS WUM aktywnie anga-
żowaliśmy się w kampanię #WUModa na zdrowie.

Aktualny, a zarazem trzeci rok działalności przyniósł dalszy 
rozkwit sekcji. W części rekreacyjnej pod koniec sierpnia zorga-
nizowaliśmy III Rejs Sekcji Żeglarskiej AZS WUM, ale w tym roku 
w związku z rosnącym apetytem członków sekcji naszym akwe-
nem było Morze Egejskie, a portami – greckie wyspy. 

Część sportowa również przeżywa ożywienie, jako że dołą-
czyli do niej nowi zawodnicy, których przeszłość w juniorskich 
kadrach narodowych klas olimpijskich daje ogromną nadzieję 
na walkę o medale. 

Niestety, sytuacja epidemiologiczna pokrzyżowała nasze 
plany na bieżący sezon, a z cyklu zaplanowanych wykładów 
udało nam się jedynie zorganizować ogólnodostępne warsztaty 
z podstaw żeglarstwa regatowego z jedną z naszych doświad-
czonych zawodniczek – Magdaleną Daniszewską.
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Mimo wszystko zdążyliśmy już świętować sukcesy, a miano-
wicie nasza reprezentacja w składzie: Mateusz Safijan (sternik),  
Adam Chmiel i Grzegorz Bienia, wywalczyła w czerwcu brąz in-
dywidualnie i drużynowo na Akademickich Mistrzostwach War-
szawy i Mazowsza 2020. 

Aktualnie skupiamy się na jak najlepszym przygotowaniu 
do wrześniowych Akademickich Mistrzostw Polski, aby podtrzy-
mać medalową passę!

Dla kogo jest żeglarstwo? 
Gorąco zachęcamy wszystkich ze społeczności akademic-

kiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dołączenia do 
naszej sekcji! Nie jest wymagana żadna wcześniejsza znajomość

żeglarstwa, jedynie zaangażowanie i pozytywne nastawienie  
do nowych doświadczeń. 

Fakt, że nasza sekcja jako jedna z nielicznych ma profil za-
równo rekreacyjny, jak i sportowy powoduje, że każdy znajdzie 
dla siebie miejsce w naszych szeregach! Na naszych spotka-
niach poruszamy tematy zarówno ułatwiające stawianie pierw-
szych kroków w nowym sporcie, jak i poszerzające wiedzę  
i umiejętności w żeglarstwie wyczynowym. 

Aby dowiedzieć się o nas więcej, zapraszamy na nasz fan-
page na Facebooku „Sekcja Żeglarska AZS WUM”. 

Do zobaczenia na wodzie! #WUMŻegluje
Adam Chmiel

Przewodniczący Sekcji Żeglarskiej AZS WUM
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Reprezentacja Sekcji Żeglarskiej AZS WUM na podium  
Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza 2020




