Żeglarstwo
to moje ycie
Andrzej Mrówczyński pracował w kopalni Konin na Oddziale Re
montów Maszyn Podstawowych, był zastępcą sztygara oddziałowe
go, a potem starszym inspektorem nadzoru MRK. Od
roku jest
na emeryturze, co w jego przypadku oznacza tylko rezygnację z
pracy zawodowej, nie ze swoich pasji najważniejsza z nich to że
glarstwo.
Jachtowy sternik morski, ma uprawnienia stermotorzysty, jak sam
mówi może pływać na wszystkim. Licencjonowany sędzia regato
wy PZŻ, przewodniczący komisji dyscyplinarnej przy KnOZŻ. Najstar
szy stażem członek Klubu Żeglarskiego KWB Konin, od
jego
wicekomandor.
Wyróżniony honorową odznaką Zasłużony Działacz Żeglarstwa
Polskiego, srebrną odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
oraz odznaką Za Zasługi dla Żeglarstwa Wielkopolskiego.
Jak się zaczęła pana przygoda z żeglarstwem?
Andrzej Mrówczyński Po skońc eniu s koły podstawowej w
roku popłynąłem na spływ kajakowy który organi ował nie yjący
ju Stanisław Cieślak Płynęliśmy Pątnowa a a Inowrocław do

Wyprawa Karaiby
Barcina - kanałem do Gopła Notecią je iorami i powrotem To
była dobra s koła dla nas wyrwanych domu którym mamusia
obiady dawała W drod e powrotnej ro biliśmy obó w Mielnicy
Byli tam studenci Po nania pływali omegą Zaproponowali e nas
trochę powo ą Wsiedliśmy ra em kolegą Gr esiem Dubanoso
wem który te ostał potem eglar em Stwierd iłem e to jest
bard o fajne ale nie miałem więcej oka ji po eglować Ale w
roku kiedy byłem ju w S kole Górnic ej pr ys edł nowy nauc y
ciel in Pluta wodniak On organi ował kurs eglarski Zapisałem
się ac ąłem je d ić do Pątnowa tam były ajęcia praktyc ne Kur
su nie skońc yłem ale po nałem kolegów klubu W
roku do
klubu się apisałem potem robiłem patent eglar a i ac ęło się
pływanie stricte regatowe
Jak wyglądało konińskie żeglarstwo w tamtych latach?
Ścigaliśmy się na łódkach regatowych młodsi na cadecie ja kole

Wręczenie nagród na zakończenie XXV Regat Barbór
kowych w
roku

gą na hornecie inni na latającym holendr e to ju była powa na
olimpijska klasa Była te mała łódec ka OK dinghy
Wtedy klub był sekcją eglarską najpierw pr y TKKF kopalni Konin
a pó niej pr y KS Zagłębie Mieliśmy łódki regatowe i omegi po
tem ostał kupiony rambler pierws y jacht kabinowy bard o ład
ny Je d iliśmy na regaty do Po nania do Wars awy na Pomor e
na Je ioro Char ykowskie Mieliśmy trochę sukcesów jeden kolega
akwalifikował się do mistr ostw świata w klasie cadet w Gi ycku
Pó niej ja ra em Janus em Morkowskim akwalifikowaliśmy się
do polskiej kadry na mistr ostwa świata w klasie hornet Ale nieste
ty na awody nie pojechaliśmy

Dlaczego?
Tu pr ed mistr ostwami nas ą sekcję ro wią ano Z dnia na d ień
łódki s ybko poro dawali ostały tylko omegi i rambler Nie mieli
śmy na c ym pływać
Andr ej Pietr yk i Zbigniew Okoński postarali się eby sekcja pr e
trwała Tylko d ięki nim ostatec nie nie ostała likwidowana Mam
ogromny s acunek dla Andr eja Pietr yka on to ws ystko utr ymał
W
roku pos edłem do wojska a kiedy po dwóch latach wróci
łem to nikogo moich kolegów którymi się wc eśniej ścigałem
ju nie było
W połowie lat
ostały akupione dwie małe raje i c tery cari
ny na owe c asy były to nowoc esne łódki budowane według
achodnich projektów Na Ma urach ws yscy nas pod iwiali Tak
pr er uciliśmy się na pływanie turystyc ne chocia regaty te orga
ni owaliśmy Formuła była taka jak tera
co kto miał to na tym
się ścigał
Zac ęliśmy pływać na Ma ury Tak mnie to wciągnęło e na nor
malne wc asy pojechałem dopiero w końcu lat
Wc eśniej co
roku Ma ury Klub awo ił tam cariny a pó niej oceany to te ład
na łódka klasy światowej
Jes c e wc eśniej w
roku ac ęliśmy pływać na mor ach
Pierws y ra do S wecji wyc arterowaną łódką pełnomorską tau
rus Pr e S wecję p n li m kana em Go a
Go e-

bo g i
p a i pod S okholmem i
p a. Pi kn ej , mie i c na od ie. Po nali m
S ecj , mieli m mn
o a e , m ba d iej,
e na la a 1980 b
ci kie. W ed ch ci em
mo kiego bakc la, p niej kilka a b em na
ej ie
Hamb g , eglo a em po Ad ia k .
Uko ono aniem ego
kiego b a
pa a
na Ka aib jach em pe nomo kim Jan Kolna .

Słynna konińska wyprawa transatlantycka Karaiby ’ .
Tak brałem ud iał w tr ecim etapie Lecieliśmy samolotem do Ha
wany tam dwa miesiące pływania i powrót te samolotem
Pr ed wyprawą ało yliśmy w Koninie odd iał Towar ystwa Pr yja
ni Polsko-Kubańskiej co bard o nam pomogło ambasada się nami
aopiekowała organi owała nam kilka wyciec ek jej pr edstawi
ciele odwied ili nas na jachcie

d e i patr yli co się d ieje bo tu śnieg sypie a na wod ie łódki pły
wają
Czy rola sędziego jest trudna, uczestnicy regat mają uwagi?
Oc ywiście Mimo e ściganie regatowe od startu do mety regulują
pr episy Światowej Organi acji Żeglarskiej w powa nych regatach
protesty są bard o c ęste jest nawet specjalna komisja protestowa
która je ro patruje Kłótnie są niesamowite ka dy pr ychod i
pr episami i ka dy inac ej je interpretuje najwięcej koli ji i sporów
dotyc y kwestii pierws eństwa kto kogo nie wpuścił
Sęd iowie mają pod ielone adania Sęd ia główny odpowiada a
ws ystko sam patr y na nabie nik a jego pomocnik apisuje kolej
ność wpływania bo jachty wpływają na pr ykład po tr y Kiedyś
ws ystkie jachty musiały mieć numer na aglu były daleka widoc
ne i to bard o ułatwiało nam pracę Tera wystarc y napis na burcie
i nie widać kto to Tr eba apisać tak eby to potem ro s yfrować
Kiedyś prosiłem kolegę eby stał a mną i filmował w ra ie sporu
mo na było sprawd ić
Sęd iowałem regaty nie tylko na nas ych akwenach ale te w Pr y
brod inie mistr ostwa wojsk lotnic ych mistr ostwa Wojska Pol
skiego Tam pr yje d ają lud ie wys koleni protestów co niemiara
mnóstwo pracy ich ro patrywaniem
Na naszych regatach chyba jest spokojniej, uczestnicy traktują je
bardziej na luzie?
Bard o się pani myli Obojętnie jakie regaty c y o puchar c y o
uścisk pre esa jak eglar e wsiadają na łódkę i łapią a rumpel to
ju nie ma abawy Ka dy chce wygrać ws ęd ie i aws e
Ws yscy pierwsi pchają się na start i stąd c ęsto dar ają się falstar
ty indywidualne ora generalne jeśli nie mo na określić kto a
wc eśnie pr ekroc ył linię startu Wtedy ws yscy wracają i procedu
ra startowa ac yna się od nowa

Wspomnienie z wyprawy na Karaiby
Do Kuby dobiliśmy kilka ra y byliśmy w Hawanie na Wyspie Mło
dości Zwied iliśmy te Jukatan stanęliśmy na meksykańskiej wy
spie Co umel popłynęliśmy promem na stały ląd potem autobu
sem do Chit en It a eby obac yć słynne piramidy Trafiliśmy na
święto
marca d ień pr esilenia kiedy odbywają
się specjalne uroc ystości Potomkowie Mayów w
tradycyjnych barwnych strojach pełno turystów
Piękna wyprawa Zdobyliśmy doświadc enie na mo
r u i obac yliśmy kawał świata

A kiedy zaczął pan sędziować?
W latach
Andr ejem Pietr ykiem On miał
uprawnienia ja byłem do pomocy Od końca lat
sęd iuję jako sęd ia główny międ y innymi Regaty
Barbórkowe Kiedyś były one organi owane w innej
formule pr yje d ali awodowcy Były pieniąd e na
organi ację i nagrody na pr ykład lodówki Potem
pieniąd e się skońc yły i było skromnie ale c asem
nowu impre a ac ęła się ro wijać Marian Gałka
ówc esny komandor klubu postanowił to pociągnąć i
walc ymy Ra jest jachtów
ra
ale pr yje d a
ją całej Polski To taki okres kiedy łódki są pochowa
ne a tu jes c e regaty Niera był śnieg ws ystko
asypane Pamiętam e kiedyś lud ie stawali na dro

Jak ta procedura wygląda?
Są specjalne sygnały optyc ne a potem jes c e d won Najwa niej
s y jest sygnał kodu flagowego Ka da flaga o nac a inną literę alfa
betu albo cyfrę Są te ró ne flagi informujące np Y ws yscy mu
s ą pływać w kami elkach trasa prawoskrętna to flaga ielona
lewoskrętna c erwona Pięć minut pr ed startem wciąga się flagę
klasy t w flagę ostr e enia Potem po minucie flagę P pr ygoto
wanie po kolejnych tr ech minutach opus c a się flagę P Sygnałem
startu jest opus c enie flagi klasy pr y starcie nie ma adnej flagi
Jak łódki wpływają na metę wciąga się flagę niebieską
Czy to sędzia wyznacza trasę wyścigu?
Tak w ale ności od tego jak wieje wiatr Jedna trasa musi być pod
wiatr bo najwa niejs e jest halsowanie od niego ale y kto pierw
s y pr ypłynie tr eba mieć w tym praktykę

mieści tam na kolanach więc niektór y nawet e sporym doświad
c eniem regatowym - nie mogli sobie dać rady nawet mieli kłopoty
e startem
Kilka lat temu nawią aliśmy współpracę e s kołą podstawową nr
bard o dobr e się to układa Ale nowych c łonków klubu na
ra ie nie mamy

Andrzej Mrówczyski

Czy w czasie pandemii zauważyliście większe zainteresowanie czar
terowaniem jachtów?
Ostatnio organi owaliśmy wyja dy na Je iorak i na Ma ury tera
odpuściliśmy jest a du o obostr eń Ale mamy łódkę na Je ior e
Powid kim i pr e cały c as pełne obło enie c arterów
Zauwa yłem a to inne jawisko wielu eglar y spr edaje aglówki i
kupuje jachty motorowe kilku moich kolegów te tak robiło Za
c ęły się pojawiać skutery wodne W Ślesinie w sobotę widać mo
stu same motorówki Natomiast na Je ior e Powid kim jest aka
pływania motorówkami policja i WOPR pilnują i sypią mandaty
Pływa tam pełno aglówek to coś pięknego

Na nas ym je ior e mamy ogranic one mo liwości s c egól
nie jak wieje wiatr północy albo południa Pr y achodnim
albo wschodnim wietr e trasa mo e być długa Po a tym wiatr
nie aws e wieje tak samo c asem musimy pr estawić trasę
Nie kusi pana, żeby zostawić sędziowanie i popłynąć jako
uczestnik?
Kusi ale ju tyle lat tym się ajmuję Byłbym się wycofał ale
ktoś musi to robić nie nala łem nikogo na swoje miejsce
C asem sęd iuje Heniu Kowalski Les ek Jakubowski te ma
uprawnienia ale najc ęściej sęd ią jestem ja
Startowałem w pierws ych regatach barbórkowych we
ws ystkich tr ech w
i
roku ud iałem mistr ów
olimpijc yków Pr yje d ali wtedy sęd iowie
Po nania
Wars awy w tym s ef kolegium sęd iów w PZŻ Rys ard Skar
biński wielki autorytet nim nikt nie dyskutował A jak my
mamy wśród awodników kolegów klubu to wiadomo jak
to wygląda
Porozmawiajmy zatem o klubie, jego członkowie to stała eki Koledzy żeglarze Grzegorz Dubanosow i Andrzej Mrówczyński
pa, zaprzyjaźniona od lat. Macie jakiś młody narybek?
Właśnie nie Bard o nad tym ubolewamy Nale ę do klubu ju
lata jestem najstars y sta em po a Andr ejem Pietr ykiem
My a własne pieniąd e moderni owaliśmy nabr e e robiliśmy
nas ym honorowym komandorem Inni pr ychod ą odchod ą a ja
pomosty pływające Chcemy postawić nowy budynek bo nas a
cały c as jestem
sied iba to pr ecie dawne maga yny Ale dobr e e mamy chocia
D ieciaki na optimistach są MOSIR-u Konin a ci trochę starsi e
to kupiliśmy fragment pr ystani i jesteśmy jedynym klubem w re
Ślesina W MOSIR jest aanga owane miasto a w Ślesinie s koła
gionie własną ba ą Płacimy tylko podatki arabiamy na c arte
Pr y MOSIR- e powstał nowy klub Spinaker który s koli d ieciaki na
rach letnich postojach jachtów i pr echowywaniu ich imą nie
optimistach i laserach Dobrą robotę robią mo e niektóre tych
pr yjmujemy motorówek tylko aglówki cały plac jest ajęty D ięki
d ieciaków ostaną eglar ami
temu się utr ymujemy
W ubiegłym roku Spinaker organi ował regaty na optimistach dla
Mamy projekt pr ebudowy bard o nam ale y eby to postawić to
oldbojów nasi eglar e te startowali Te łódki są malutkie dorosły
upełnie mieni oblic e pr ystani Ale potr ebne są bard o du e
pieniąd e na ra ie nie mamy sponsorów
Co żeglarz robi zimą? Remontuje jacht?
Moją następną pasją jest narciarstwo Zimą wyje d am
w góry ju od
lat Do Krynicy Gwarkiem a tak e
do Włoch te wyja dy są aws e bard o udane warun
ki panują tam wyśmienite
A tr ecia moja pasja to rower Je d iłem na ws ystkie
rajdy Gwarka ałuję e ju ich nie ma To były fajne
impre y miłe towar ystwo nikt się nie ścigał Tera
du o je d ę sam
Na
listopada zaplanowaliście Regaty Barbórkowe,
będzie pan sędziował?
Pewnie tak jeśli dojdą do skutku Planujemy te koncert
Złota S ekla Ju d isiaj apras amy eglar y
eg

Odprawa sterników przed startem do regat
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