
Ahoj kochane Żeglarki i kochani 
Żeglarze spod znaku symbolicznej, 
błękitnej kielni. Macie właśnie przed 
oczami kolekcjonerskie wydanie naszej 
regatowej gazety. Kolekcjonerskie, bo 
sygnowane numerem „0”. Od 4 września 
dostawać będziecie kolejne jej edycje. Na 
czterech stronach znajdą się cenne dla 
was informacje, zdjęcia, reklamy i drobne 
ogłoszenia. Przekażemy wam wyniki 
poszczególnych wyścigów, podzielimy się 
aktualnymi wydarzeniami z morza i lądu, 

przedstawimy sylwetki organizatorów 
oraz najsłynniejszych osobowości z 
grona uczestników Regatta Build Cup. Z 
„Muratora Na Fali” dowiecie się także co 
nieco o portach, które nas oczekują oraz 
oferowanych tam atrakcjach. Publikować 
będziemy najśmieszniejsze zdjęcia dnia. 
Czego nie będzie? Plakatów z piłkarzami, 
rozbieranych fotek, notowań giełdowych i 
nekrologów. Chcemy, żeby nasz magazyn 
był dla was jednakowo przydatny co 
przyjemny w odbiorze, a nawet wręcz 

zabawny. Mamy nadzieję, że wybaczycie 
drobne potknięcia, a pewnie ich nie 
zabraknie, zważywszy na „partyzanckie 
warunki”, w jakich przyjdzie działać naszej 
pływającej redakcji. 
Zachęcamy też do współpracy i pomocy. 
Liczymy ponadto, że gdy miną regaty, nasz 
kraj zasypie śnieg, a wam zbierze się na 
wspomnienia, sięgniecie po pogniecione 
i poplamione słoną wodą egzemplarze 
"Muratora Na Fali” i choć na chwilę odżyje 
radosny czas chorwackiej żeglugi.

Podczas tegorocznych regat partnerem strategicznym 
wydawnictwa ZPR Media jest firma Fiat Professional. W Kremiku 
będziecie więc mogli poznać dwa nowe, wyjątkowe modele 
samochodów. Pierwszym z nich będzie produkowany od 2016 
roku Fiat Talento – w wersji osobowej i dostawczej. Drugi to 
luksusowy SUV - JEEP Grand Cherokee. Wszystkie auta możecie 
dokładnie obejrzeć i porozmawiać z przedstawicielem firmy 
Fiat, który opowie o tych pojazdach i odpowie na wasze pytania. 
Możliwe będzie też odbycie jazd testowych. Fanów motoryzacji 
serdecznie zapraszamy na nasz jacht – „Venus” nr 31.  
W kolejnych numerach „Muratora Na Fali” znajdziecie więcej 
informacji na temat obu modeli. Zachęcamy do lektury.
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”Murator Na Fali” jest wydawany pod patronatem 
Światowej Unii Czasopism Regatowych. 
Prenumerata:
NO JESZCZE CZEGO!

Zdjęcie, które wygrało w zeszłorocznym 
regatowym konkursie 

fotograficznymFOT. DARIUSZ KALITA

Najśmieszniejsza fota dnia
Ponieważ doskonale wiemy, że są wśród was świetni, obdarzeni wybitnym poczuciem humoru obserwatorzy, potrafiący wyłapać 
różne zabawne sceny i sytuacje, ogłaszamy mniejszy konkurs fotograficzny na najzabawniejsze zdjęcie dnia. Możecie dostarczać je na 
naszą łódź każdego poranka. Czekają na was miłe niespodzianki.  

Czterokołowa flota czeka
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A oto jedna z zabawnych 
fotek, pstryknięta 

podczas regat anno domini 2016FOT. ADAM MÜLLER
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ZPR wita
żeglarską brać
Miło nam ponownie spotkać się na 
regatach firm budowlanych Regatta 
Build Cup i powitać dzielne załogi. 
Z okazji wspaniałego jubileuszu 
(przypominamy, że to już X edycja 
zawodów) patron medialny, czyli 
firma ZPR Media S.A. chce wam 
wszystkim życzyć wspaniałej zabawy 
i jak najlepszych wyników 
w żeglarskiej rywalizacji. Naszych 
ludzi znajdziecie na łodzi „Venus”, 
a będą to:

Zapraszamy na pokład
Wszystkich, którzy chcą się z nami spotkać by pogadać o interesach, pogodzie, 
samochodach lub podzielić się najnowszym dowcipem zapraszamy na ŚNIADANIA 
PRASOWE. Będą się odbywać każdego dnia w godzinach porannych.  

Będzie pysznie!
Na porządnej wyprawie nie może 
zabraknąć kucharza. Tak jak Smokowi 
Wawelskiemu w drodze do Krainy 
Deszczowców towarzyszył dzielny 
Bartolini Bartłomiej herbu Zielona 
Pietruszka, tak z nami płynie prawdziwy 
mistrz patelni – Jakub Kołodziej.
Jakub, wychowany w Gdyni, pływał już na 
jachtach i brał udział w regatach.
Żeglował również po wodach Chorwacji. 
Będzie więc nie tylko dostarczał nam 
rozkoszy podniebienia, ale być może 
wesprze Murator-Fiat Sailing Team w 
walce o pierwsze miejsce w klasie Profi.
Kuba to pasjonat gotowania który
z hobby zrobił zawód.
Miłośnik kuchni włoskiej, szczególnie 
dobrze radzący sobie w wymagających 
precyzji makaronach.

Stąd ruszamy
Kremik to jeden z największych portów 
jachtowych Dalmacji. Nasza flota cumuje 
przy kejach zarezerwowanych dla firmy 
More Charter. W porcie znajdziecie 
tawernę, sklep spożywczy, sklep żeglarski, 
stragan z warzywami i owocami oraz 
kantor. Uwaga – przez ścianę z tawerną 
sąsiaduje posterunek chorwackiej policji. 

Wielki konkurs fotograficzny
Stało się już tradycją, że co roku organizujemy dla was konkurs na najlepsze żeglarskie 
zdjęcie. Nie inaczej będzie i teraz. Naszykujcie więc aparaty i telefony. Gdy tylko 
sędzia da sygnał do startu, strzelajcie zdjęcie za zdjęciem, ale tak, żeby kapitan nie 
zobaczył i nie zrugał was za opuszczenie stanowiska. Czekamy na dynamiczne, 
piękne, wysmakowane, dobrze skadrowane i oryginalne fotki dokumentujące 
regatowe zmagania. Tytuł konkursu: „Morski pojedynek” wystarczająco określa 
oczekiwaną przez nas tematykę. Nie przynoście więc proszę portretów rodzinnych, 
zdjęć pięknych turystek, landszaftów i innych sweet-foci. Wybierzcie najlepsze ze 
swoich prac, oceńcie czy mają jakość i rozdzielczość wystarczająco dobrą, jak na 
potrzeby publikacji prasowej i pędźcie z nimi co sił w nogach na pokład łodzi „Venus”  
Tam odbierze je od was Rafał Arak, czyli Bruno. 
Pamiętajcie! Czekamy każdego dnia, a pierwszych 10 dostawców zdjęć zje z nami 
śniadanie przygotowane przez naszego wspaniałego kucharza. Ostatni dzień, kiedy 
możecie przynieść swoje prace to środa 6 IX. Nie ma więc co zwlekać! 
Prosimy o zdjęcia w formacie JPG lub RAW. Aby uniknąć zamieszania podpiszcie je 
imieniem, nazwiskiem i nazwą waszej łódki.
7 IX zbierze się szacowne jury, w składzie którego zasiądą między innymi 
Zdzisław Gajos – organizator regat oraz Janusz Komurkiewicz – z firmy Fakro. 
Przyznamy 10 nagród.

Jest o co powalczyć!
Oto lista nagród, które trafia do rąk najlepszych żeglujących fotografów.

Płynie z nami 
mistrz
Kapitanem naszej łajby i ojcem 
zeszłorocznego sukcesu (tak, tak – 
zwycięzcy Regatta Build Cup 2016 to 
my!) jest Łukasz Wosiński z Delphia 
Sailing Team. Wbrew pogłoskom nie jest 
Warszawiakiem tylko przybywa z Gdyni, 
choć prawdę powiedziawszy prędzej 
spotkamy go w Petersburgu, Dubaju, 
okolicach Trydentu lub tradycyjnie w 
Sydney (na Australian Open :)).

Łukasz Wosiński – to jeden z najlepszych polskich 
żeglarzy. Zajmuje też zaszczytną, 
12 pozycję w rankingu Match Racing Open

Jakub jest na co dzień kucharzem w renomowanej 
warszawskiej restauracji FOCACCIA, specjalizującej 
się w doskonałej kuchni włoskiej.  

Jak zawsze zaczynamy w Kremiku Rafal Arak – Dyrektor 
Działu Magazyny-Budowa 
w Dziale Klientów 
Strategicznych 
ZPR Media

Marek Białek – Wiceprezes 
Zarządu i Dyrektor Handlowy 
ZPR Media, Wiceprezes 
Zarządu IDMnet, Dyrektor 
Biura Reklamy i Ogłoszeń 
„Superexpressu”

Arkadiusz Goliszewski – 
operator 
i montażysta filmowy 
w Dziale Produkcji 
TV ZPR Media

Agnieszka Miszczyńska 
– Dyrektor Biura Reklamy 
Magazyny i Informatory ZPR 
Media, Redaktor Naczelna 
Informatorów ZPR Media, 
szefowa Działu Klientów 
Strategicznych i Działu 
Klientów Bezpośrednich

Radosław Murat 
– redaktor 
w Dziale Budowa 
miesięcznika ”Murator” 
i regatowy reporter

Każdy ze zwycięzców otrzyma także roczny dostęp do cyfrowego wydania Muratora 
i archiwum naszych artykułów.

I nagroda 
– rower 
turystyczny

II, III i IV nagroda 
– kurtki  żeglarskie  
firmy Henri Lloyd

V, VI i VII 
nagroda  
– zestaw narzędzi 
Hitachi

VIII, IX i X 
nagroda 
– latarki 
Varta


