
  

 

Żeglarstwo  
to moje życie  
 
 
Andrzej Mrówczyński pracował w kopalni Konin na Oddziale Re-
montów Maszyn Podstawowych, był zastępcą sztygara oddziałowe-
go, a potem starszym inspektorem nadzoru MRK. Od 2006 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 2014 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 skończeniu szkoły podstawowej w 1964 
roku popłynąłem na spływ kajakowy, który zorganizował nieżyjący 
już Stanisław Cieślak. Płynęliśmy z Pątnowa aż za Inowrocław do 

Barcina - kanałem do Gopła, Notecią, jeziorami i z powrotem. To 
była dobra szkoła dla nas, wyrwanych z domu, którym mamusia 
obiady dawała. W drodze powrotnej rozbiliśmy obóz w Mielnicy. 
Byli tam studenci z Poznania, pływali omegą. Zaproponowali, że nas 
trochę powożą. Wsiedliśmy razem z kolegą Grzesiem Dubanoso-
wem, który też został potem żeglarzem. Stwierdziłem, że to jest 
bardzo fajne, ale nie miałem więcej okazji pożeglować. Ale w 1966 
roku, kiedy byłem już w Szkole Górniczej, przyszedł nowy nauczy-
ciel, inż. Pluta, wodniak. On zorganizował kurs żeglarski. Zapisałem 
się, zacząłem jeździć do Pątnowa, tam były zajęcia praktyczne. Kur-
su nie skończyłem, ale poznałem kolegów z klubu. W 67 roku do 
klubu się zapisałem, potem zrobiłem patent żeglarza i zaczęło się 
pływanie stricte regatowe.  
 
Jak wyglądało konińskie żeglarstwo w tamtych latach? 
Ścigaliśmy się na łódkach regatowych, młodsi na cadecie, ja z kole 

gą na hornecie, inni na latającym holendrze – to już była poważna 
olimpijska klasa. Była też mała łódeczka OK dinghy.   
Wtedy klub był sekcją żeglarską najpierw przy TKKF kopalni Konin, 
a później przy KS „Zagłębie”. Mieliśmy łódki regatowe i omegi, po-
tem został kupiony rambler, pierwszy jacht kabinowy, bardzo ład-
ny. Jeździliśmy na regaty do Poznania, do Warszawy, na Pomorze 
na Jezioro Charzykowskie. Mieliśmy trochę sukcesów, jeden kolega 
zakwalifikował się do mistrzostw świata w klasie cadet w Giżycku. 
Później ja razem z Januszem Morkowskim zakwalifikowaliśmy się 
do polskiej kadry na mistrzostwa świata w klasie hornet. Ale nieste-
ty, na zawody nie pojechaliśmy.  
 
 
Dlaczego? 
Tuż przed mistrzostwami naszą sekcję rozwiązano. Z dnia na dzień, 
łódki szybko porozdawali, zostały tylko omegi i rambler. Nie mieli-
śmy na czym pływać. 
Andrzej Pietrzyk i Zbigniew Okoński postarali się, żeby sekcja prze-
trwała. Tylko dzięki nim ostatecznie nie została zlikwidowana. Mam 
ogromny szacunek dla Andrzeja Pietrzyka, on to wszystko utrzymał.   
W 1972 roku poszedłem do wojska, a kiedy po dwóch latach wróci-
łem, to nikogo z moich kolegów, z którymi się wcześniej ścigałem, 
już nie było.    
W połowie lat 1970 zostały zakupione dwie małe raje i cztery cari-
ny, na owe czasy były to nowoczesne łódki, zbudowane według 
zachodnich projektów. Na Mazurach wszyscy nas podziwiali. Tak 
przerzuciliśmy się na pływanie turystyczne, chociaż regaty też orga-
nizowaliśmy. Formuła była taka jak teraz – co kto miał, to na tym 
się ścigał. 
Zaczęliśmy pływać na Mazury. Tak mnie to wciągnęło, że na nor-
malne wczasy pojechałem dopiero w końcu lat 90. Wcześniej, co 
roku Mazury. Klub zawoził tam cariny, a później oceany, to też ład-
na łódka klasy światowej. 
Jeszcze wcześniej, w 1980 roku, zaczęliśmy pływać na morzach. 
Pierwszy raz do Szwecji, wyczarterowaną łódką pełnomorską tau-
rus. Przez Szwecję płynęliśmy kanałem Gota – w Gote-
borgu się wpływa i pod Sztokholmem się wypły-
wa. Piękny rejs, miesiąc na wodzie. Poznaliśmy 
Szwecję, mieliśmy mnóstwo wrażeń, tym bardziej, 
że u nas lata 1980 były ciężkie. Wtedy chwyciłem 
morskiego bakcyla, później kilka razy byłem na 
rejsie w Hamburgu, żeglowałem po Adriatyku. 
Ukoronowaniem tego wszystkiego była wyprawa 
na Karaiby jachtem pełnomorskim „Jan z Kolna”.       
 
 

Wręczenie nagród na zakończenie XXV Regat Barbór-
kowych w 2009 roku  

Wyprawa Karaiby 1986  



  

 

Słynna konińska wyprawa transatlantycka Karaiby ’86.  
Tak, brałem udział w trzecim etapie. Lecieliśmy samolotem do Ha-
wany, tam dwa miesiące pływania i powrót też samolotem.  
Przed wyprawą założyliśmy w Koninie oddział Towarzystwa Przyjaź-
ni Polsko-Kubańskiej, co bardzo nam pomogło – ambasada się nami 
zaopiekowała, zorganizowała nam kilka wycieczek, jej przedstawi-
ciele odwiedzili nas na jachcie.  

Do Kuby dobiliśmy kilka razy, byliśmy w Hawanie, na Wyspie Mło-
dości. Zwiedziliśmy też  Jukatan, stanęliśmy na meksykańskiej wy-
spie Cozumel, popłynęliśmy promem na stały ląd, potem autobu-
sem do Chitzen Itza, żeby zobaczyć słynne piramidy. Trafiliśmy na 
święto, 21 marca, dzień przesilenia, kiedy odbywają 
się specjalne uroczystości. Potomkowie Mayów w 
tradycyjnych barwnych strojach, pełno turystów.  
Piękna wyprawa. Zdobyliśmy doświadczenie na mo-
rzu i zobaczyliśmy kawał świata. 
 
  
A kiedy zaczął pan sędziować? 
W latach 80, z Andrzejem Pietrzykiem. On miał 
uprawnienia, ja byłem do pomocy. Od końca  lat 1980 
sędziuję jako sędzia główny, między innymi Regaty 
Barbórkowe. Kiedyś były one organizowane w innej 
formule, przyjeżdżali zawodowcy. Były pieniądze na 
organizację i nagrody, na przykład lodówki. Potem 
pieniądze się skończyły i było skromnie, ale z czasem 
znowu impreza zaczęła się rozwijać. Marian Gałka, 
ówczesny komandor klubu, postanowił to pociągnąć i 
walczymy. Raz jest jachtów 50, raz 30, ale przyjeżdża-
ją z całej Polski. To taki okres, kiedy łódki są pochowa-
ne, a tu jeszcze regaty. Nieraz był śnieg, wszystko 
zasypane. Pamiętam, że kiedyś ludzie stawali na dro-

dze i patrzyli, co się dzieje, bo tu śnieg sypie, a na wodzie łódki pły-
wają.     
 
Czy rola sędziego jest trudna, uczestnicy regat mają uwagi?  
Oczywiście. Mimo że ściganie regatowe od startu do mety regulują 
przepisy Światowej Organizacji Żeglarskiej, w poważnych regatach 
protesty są bardzo częste, jest nawet specjalna komisja protestowa, 
która je rozpatruje. Kłótnie są niesamowite, każdy przychodzi z 
przepisami i każdy inaczej je interpretuje, najwięcej kolizji i sporów 
dotyczy kwestii pierwszeństwa, kto kogo nie wpuścił.   
Sędziowie mają podzielone zadania. Sędzia główny odpowiada za 
wszystko, sam patrzy na nabieżnik, a jego pomocnik zapisuje kolej-
ność wpływania, bo jachty wpływają na przykład po trzy. Kiedyś 
wszystkie jachty musiały mieć numer na żaglu, były z daleka widocz-
ne i to bardzo ułatwiało nam pracę. Teraz wystarczy napis na burcie 
i nie widać, kto to. Trzeba zapisać tak, żeby to potem rozszyfrować. 
Kiedyś prosiłem kolegę, żeby stał za mną i filmował, w razie sporu 
można było sprawdzić.    
Sędziowałem regaty nie tylko na naszych akwenach, ale też w Przy-
brodzinie, mistrzostwa wojsk lotniczych, mistrzostwa Wojska Pol-
skiego. Tam przyjeżdżają ludzie wyszkoleni, protestów co niemiara, 
mnóstwo pracy z ich rozpatrywaniem.    
 
Na naszych regatach chyba jest spokojniej, uczestnicy traktują je 
bardziej na luzie?  
Bardzo się pani myli. Obojętnie, jakie regaty – czy o puchar, czy o 
uścisk prezesa – jak żeglarze wsiadają na łódkę i łapią za rumpel, to 
już nie ma zabawy. Każdy chce wygrać, wszędzie i zawsze.   
Wszyscy pierwsi pchają się na start i stąd często zdarzają się falstar-
ty – indywidualne oraz generalne, jeśli nie można określić, kto za 
wcześnie przekroczył linię startu. Wtedy wszyscy wracają i procedu-
ra startowa zaczyna się od nowa. 
 
Jak ta procedura wygląda? 
Są specjalne sygnały optyczne, a potem jeszcze dzwon. Najważniej-
szy jest sygnał kodu flagowego. Każda flaga oznacza inną literę alfa-
betu albo cyfrę. Są też różne flagi informujące, np. Y – wszyscy mu-
szą pływać w kamizelkach, trasa prawoskrętna to flaga zielona, 
lewoskrętna – czerwona. Pięć minut przed startem wciąga się flagę 
klasy, tzw. flagę ostrzeżenia. Potem po minucie flagę P – przygoto-
wanie, po kolejnych trzech minutach opuszcza się flagę P. Sygnałem 
startu jest opuszczenie flagi klasy, przy starcie nie ma żadnej flagi. 
Jak łódki wpływają na metę, wciąga się flagę niebieską.  
 
Czy to sędzia wyznacza trasę wyścigu? 
Tak, w zależności od tego, jak wieje wiatr. Jedna trasa musi być pod 
wiatr, bo najważniejsze jest halsowanie, od niego zależy, kto pierw-
szy przypłynie, trzeba mieć w tym praktykę.   

Wspomnienie z wyprawy na Karaiby 



  

 

Na naszym jeziorze mamy ograniczone możliwości, szczegól-
nie jak wieje wiatr z północy albo z południa. Przy zachodnim 
albo wschodnim wietrze trasa może być długa. Poza tym wiatr 
nie zawsze wieje tak samo, czasem musimy przestawić trasę.   
 
Nie kusi pana, żeby zostawić sędziowanie i popłynąć jako 
uczestnik?  
Kusi, ale już tyle lat tym się zajmuję… Byłbym się wycofał, ale 
ktoś musi to robić, nie znalazłem nikogo na swoje miejsce. 
Czasem sędziuje Heniu Kowalski, Leszek Jakubowski też ma 
uprawnienia, ale najczęściej sędzią jestem ja.  
Startowałem w pierwszych regatach barbórkowych, we 
wszystkich trzech w 68, 69 i 70 roku, z udziałem mistrzów, 
olimpijczyków. Przyjeżdżali wtedy sędziowie z Poznania, z 
Warszawy, w tym szef kolegium sędziów w PZŻ Ryszard Skar-
biński, wielki autorytet, z nim nikt nie dyskutował. A jak my 
mamy wśród zawodników kolegów z klubu, to wiadomo, jak 
to wygląda…   
  
Porozmawiajmy zatem o klubie, jego członkowie to stała eki-
pa, zaprzyjaźniona od lat. Macie jakiś młody narybek? 
Właśnie nie. Bardzo nad tym ubolewamy. Należę do klubu już 
53 lata, jestem najstarszy stażem, poza Andrzejem Pietrzykiem, 
naszym honorowym komandorem. Inni przychodzą, odchodzą, a ja 
cały czas jestem.  
Dzieciaki na optimistach są z MOSIR-u Konin, a ci trochę starsi ze 
Ślesina. W MOSIR jest zaangażowane miasto, a w Ślesinie szkoła.  
Przy MOSIR-ze powstał nowy klub Spinaker, który szkoli dzieciaki na 
optimistach i laserach. Dobrą robotę robią, może niektóre z tych 
dzieciaków zostaną żeglarzami.    
W ubiegłym roku Spinaker zorganizował regaty na optimistach dla 
oldbojów, nasi żeglarze też startowali. Te łódki są malutkie, dorosły 

mieści tam na kolanach, więc niektórzy – nawet ze sporym doświad-
czeniem regatowym - nie mogli sobie dać rady, nawet mieli kłopoty 
ze startem… 
Kilka lat temu nawiązaliśmy współpracę ze szkołą podstawową nr 
15, bardzo dobrze się to układa. Ale nowych członków klubu na 
razie nie mamy.   
 
Czy w czasie pandemii zauważyliście większe zainteresowanie czar-
terowaniem jachtów? 
Ostatnio organizowaliśmy wyjazdy na Jeziorak i na Mazury, teraz 
odpuściliśmy, jest za dużo obostrzeń. Ale mamy łódkę na Jeziorze 
Powidzkim i przez cały czas pełne obłożenie czarterów.  
Zauważyłem za to inne zjawisko: wielu żeglarzy sprzedaje żaglówki i 
kupuje jachty motorowe, kilku moich kolegów też tak zrobiło. Za-
częły się pojawiać skutery wodne. W Ślesinie w sobotę widać z mo-
stu same motorówki. Natomiast na  Jeziorze Powidzkim jest zakaz 
pływania motorówkami, policja i WOPR pilnują i sypią mandaty. 
Pływa tam pełno żaglówek – to coś pięknego.  

My za własne pieniądze zmodernizowaliśmy nabrzeże, zrobiliśmy 
pomosty pływające. Chcemy postawić nowy budynek, bo nasza 
siedziba to przecież dawne magazyny. Ale dobrze, że mamy chociaż 
to, kupiliśmy fragment przystani i jesteśmy jedynym klubem w re-
gionie z własną bazą. Płacimy tylko podatki, zarabiamy na czarte-
rach, letnich postojach jachtów i przechowywaniu ich zimą – nie 
przyjmujemy motorówek tylko żaglówki, cały plac jest zajęty. Dzięki 
temu się utrzymujemy.  
Mamy projekt przebudowy, bardzo nam zależy, żeby to postawić, to 
zupełnie zmieni oblicze przystani. Ale potrzebne są bardzo duże 

pieniądze, na razie nie mamy sponsorów.   
  
Co żeglarz robi zimą? Remontuje jacht? 
Moją następną pasją jest narciarstwo. Zimą wyjeżdżam 
w góry, już od 30 lat. Do Krynicy z „Gwarkiem”, a także 
do Włoch – te wyjazdy są zawsze bardzo udane, warun-
ki panują tam wyśmienite.    
A trzecia moja pasja to rower. Jeździłem na wszystkie 
rajdy „Gwarka”, żałuję, że już ich nie ma. To były fajne 
imprezy, miłe towarzystwo, nikt się nie ścigał. Teraz 
dużo jeżdżę sam.    
 
Na 21 listopada zaplanowaliście Regaty Barbórkowe, 
będzie pan sędziował? 
Pewnie tak, jeśli dojdą do skutku. Planujemy też koncert 
Złota Szekla. Już dzisiaj zapraszamy żeglarzy.   
  eg 
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Andrzej Mrówczyski 

Koledzy żeglarze: Grzegorz Dubanosow i Andrzej Mrówczyński  

Odprawa sterników przed startem do regat  


