Moją pasją jest woda
Wiesław Łagiewski
Od 3.02.1975 związany z żeglarstwem w
Jachtklubie "Budowlani" w Łodzi, gdzie
rozpoczyna kurs teoretyczny a następnie
w Wilkasach zdobywa patent żeglarza
o nr 3231/a. W 1976 kurs i egzamin
w Centralnym Ośrodku Żeglarstwa
Morskiego w Trzebieży i zdobycie
patentu Sternika Jachtowego nr 864/t.
Później staż morski na s/y Jurand - 557 Mm na trasie Trzebież-Władysławowo-Trzebież
i potwierdzenie pełnych uprawnień na stopień Sternika Jachtowego. W 1981 kurs na stopień
Sternika Motorowodnego.
Cały czas udzielał się społecznie w pracach na rzecz swojego środowiska od harcerstwa
poprzez Związek Walki Młodych, dalej Związek Młodzieży Polskiej, następnie Związki
Zawodowe i PTTK.
Od 1998 członek Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK ds. łączności
z klubami i przodownikami turystyki żeglarskiej, organizator corocznych szkoleń żeglarskiej
kadry programowej PTTK. Sam Przodownik i Instruktor Turystyki Żeglarskiej PTTK.
Członek Klubu i Oddziału Żeglarskiego Morka w Płocku, gdzie od 1980 r. pełnił funkcje:
skarbnika klubu, a następnie Przewodniczącego Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
Jego pasje to: haft - wykonał 9 sztandarów, 28 proporców klubowych, ok. 200 emblematów,
przez 10 lat projektował butony na regaty. Modelarstwo i budowa rafantynek (żaglowce
w butelce) to kolejna umiejętność jakiej się oddawał, a owoców której sam nie potrafi już
zliczyć.
Żeglując na swoim jachtem DIXI - 90 cm zanurzenia, zwiedził Mazury, płynął z Płocka
przez Bydgoszcz, Odrę do Świnoujścia i z powrotem. Kilkukrotnie pływał w rejsach po
Bałtyku, odwiedził Wigry, Kanał. Augustowski, Biebrzę, Jeziorak, Zalew Wiślany, w 2007
uczestniczył w rejsie „Pętla Berlińska”, opływając stolicę Niemiec. Przepłynął Szlak Wisły
i Odry, Pętle Wielkopolską zdobywając za przepłyniecie tych tras jako jeden z niewielu,
Koronę Polskich Szlaków – a wszystko pod żaglami lub na silniku.
Śpiewanie to jeszcze jedna cenna umiejętność którą posiadł tak szczególnie przydatna
podczas żeglarskich ogniskach, z repertuarem bardzo bogatym i mało znanym.
Pasja żeglarska i społecznikowskie działanie na rzecz rozpoznawania żeglarzy z pod znaku
PTTK - to Jego "idee fixe", której poświęca dalej wiele czasu i wysiłku.
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