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Początek sezonu 2008/2009 przyniósł 
chwilowe zniechęcenie kąpielami, za-
pewne z powodu iście wiosenno – je-

siennej aury. Jednak wraz z pojawieniem 
się pierwszych przymrozków nastąpiło 
znaczne ożywienie wśród członków na-
szego klubu. Dołączył do nas Grzegorz 
Joachimiak , debiut mieli Grzegorz R. i Ka-
mil J. oraz 8 letni Krystian Palus. Zaintere-

sowanie naszym klubem pojawiło się także 
wśród lokalnej prasy i telewizji. Ukazały 
się artykuły w TYGODNIKU WROCŁAW-
SKIM i GAZECIE WROCŁAWSKIEJ oraz 
reportaż w TVP Wrocław. 

Nasz klub działa od października 2006 
r. Początkowo w spotkaniach organizo-
wanych na stawie po starej cegielni udział 
brało 6 -7 osób w tym Arnold Rombalski 
- założyciel klubu, jego mama Inga i syn 
Adrian – wówczas siedmioletni. Z po-
zostałych osób do dzisiaj został z nami 
Krystian Piątek i Mirek Owczarek. Cza-
sami pojawiały się osoby, które chciały 
sprawdzić swoje możliwości i odwagę, 
ale niestety chyba taka forma aktywności 
i relaksu nie przypadła im do gustu. Pod 

koniec roku 2006 do klubu dołączyła żona 
Arnolda – Ania i teściowa Ewa Krako-
wiak, które wcześniej z przymrużeniem 
oka patrzyły na poczynania pozostałych. 
Debiut w naszym klubie mieli także wów-
czas 12 – letni Łukasz Wlazło i 14 –letnia 
Natalia Wlazło

W lutym 2007 braliśmy po raz pierwszy, 
jako grupa, udział w Międzynarodowym 
Zlocie Morsów w Mielnie. Nasz klub re-
prezentowało 7 członków. Był to dla nas 
wyjątkowy debiut, gdyż zdobyliśmy 2 
puchary: dla najstarszej Pani Mors – Inga 
Rombalska i dla najmłodszego Morsa - 

Adrian Rombalski.
Po zlocie przenieśliśmy nasze spotkania 

nad rzekę Oławkę, bliżej centrum w mniej 
wietrznym i bardziej przyjaznym terenie. 
Do klubu dołączyło wówczas kilka osób, 
które są z nami do dziś – Aleksandra Jusz-
czak, Andrzej Tynecki oraz ich pies Emo, 
dla których zimne kąpiele nie były żadną 
nowością, Andrzej Seifert, który zaraził 
swoją pasją kolegów Leszka Olearnika i 
Waldka Rutkowskiego, Damian Taczała 
i Aleks Iwanchykav, który przyjechał do 
nas z Białorusi i postanowił kontynuować 
swoją pasję w naszym klubie. Na przeło-
mie 2007/ 2008 roku mieliśmy okazję po 
raz pierwszy wykąpać się w przeręblu. 
Było to dla większości z nas nowe, wspa-
niałe doświadczenie. W styczniu 2008r 
Prezes z Rodziną byli gośćmi programu 

DZIEŃ DOBRY TVN i opowiadali o swo-
jej zimowej pasji i zbliżającym się ZLOCIE 
MORSÓW. Nieco później wybraliśmy się 
na Zlot w składzie trzy razy większym niż 
rok wcześniej. Zafascynowani imprezą po-
stanowiliśmy wrócić do Mielna za rok.

Towarzyszy nam coraz większe zainteresowanie
WROCŁAWSKIE MORSY

Wrocławskie Morsy pragną podziękować pomysłodawcom i organizatorom 
Zlotu Morsów w Mielnie za zorganizowanie tak wspaniałej zabawy i imprezy 
integrującej morsy z całej Polski i nie tylko. W tym roku bawiliśmy się w Mielnie 
po raz trzeci. Z każdym rokiem impreza coraz bardziej się rozkręca i wzbudza, 
coraz większe zainteresowanie również wśród naszych klubowiczów. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że możemy spotkać się z innymi miłośnikami zimowych 
kąpieli i odbyć wspólną kąpiel w Bałtyku. Mimo zimnej wody i niskiej tempe-
ratury powietrza nam i tak jest gorąco. Za rok znowu przyjedziemy do Mielna.
DZIĘKUJEMY I DO ZOBACZENIA NA VII MIĘDZYNARODOWYM ZLOCIE 
MORSÓW W MIELNIE.

Pozdrawiam!
Anna Rombalska


