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Artykułów nadesłanych, podobnie jak nadesłanych 
upominków – nie zwracamy.

”Murator Na Fali” jest wydawany pod patronatem 
Światowej Unii Czasopism Regatowych. 

Najśmieszniejsza fota dnia
Dzisiejszy poranek zaczął się bardzo szczęśliwie. Otrzymaliśmy 2 zdjęcia, z czego 6 bardzo nas zachwyciło, a pozostałe 8 uznaliśmy 
za gorszące i komisyjnie przekopiowaliśmy na prywatne nośniki danych. Niemniej widać postęp. Coraz więcej prac jest ostrych,  
a na trzech można było nawet rozpoznać jakieś postacie. Po wielogodzinnej naradzie wspomaganej hektolitrami  
piwa Ożujsko, wybraliśmy wreszcie najśmieszniejszą fotę dnia i oto ona. 
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Pierwsze zmagania za nami

Pstrykajcie i donoście
Pierwsze foty za płoty, parafrazując 
popularne powiedzonko.  Skłamałbym 
pisząc, że zasypano nas wybitnymi 
pracami, ale kilka ciekawych zdjęć 
mamy już na naszym dysku twardym. 
Są to potencjalnie wygrane fotografie 
zakładając, że nikt więcej nic nie 
przyniesie. Nie będę jednak czarnowidzem 
i wierzę, że pula zacznie się sukcesywnie 
rozrastać. Przypominam ponownie, aby 
każde zdjęcie było podpisane imieniem, 
nazwiskiem (w przypadku kłopotów 
z przypomnieniem sobie tych danych, 
radzę sięgnąć do dowodu lub paszportu)  
i nazwą łódki. 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! 

Pogoda dopisała. Po deszczowej, chłodnej niedzieli nastał sloneczny i ciepły poniedziałek. 
Wymarzone warunki do żeglowania. Udało się więc "poregacić" jak Neptun przykazał. 
Najpierw wystartowaliśmy do wyścigu nawigacyjnego, długości około 11 mil morskich. 
Później starczyło czasu na dwa krótkie wyścigi typu up-down. Ostra walka o najlepsze 
miejsce startowe zaowocowała kilkoma chwilami grozy, ale jak zapewnił sędzia regatowy 
Paweł Stolzman, obeszło się bez poważniejszych kolizji i sytuacji konfliktowych.
Podsumowanie pierwszego dnia wyścigów
Wyścig I Klasa A Klasa B Klasa Profi
1 miejsce Eifage, Adam Dziedzic Porta I, Michał Czerwiak Murator, Łukasz Wosiński
2 miejsce TUV, Janusz Grabka Solid Building, M. Jerka GalaDom, Zbigniew Rymsza
3 miejsce Fakro III, Henryk Musiał Porta II, Andrzej Wawrzyński Zee Sailing, Adam Cychner

Wyścig II Klasa A Klasa B Klasa Profi
1 miejsce Alabaster, nr 6, Lia of 

Sweden, Andrzej Radkowski
Porta I, nr 15, Rum, Michał 
Czerwiak

Murator-Fiat, nr 31, Xena, 
Łukasz Wosiński

2 miejsce Pontus, nr 14,Neda, Maciej 
Sykus

Budex I, nr 22, Punch, Jakub 
Prasolik

GalaDom, nr 21, Indie, 
Zbigniew Rymsza

3 miejsce Eifage, nr 2,Chablis, Adam 
Dziedzic

Solid Building, nr 18, 
Whiskey, Mariusz Jerka

Zee Sailing Team, nr 33, 
Venus, Adam Cychner

Zapraszamy na pokład
Jesteś głodny? Zrób śmieszne zdjęcie i czym prędzej przynieś na 
naszą łódkę. Czeka na ciebie Śniadanie Prasowe! Śniadania będą się 
odbywać każdego dnia w godzinach porannych. Adres: łódka ekipy 
Murator-Fiat Sailing Team - "XENA".

Duży, luksusowy JEEP Grand Cherokee, to idealne 
auto do jazdy w terenie i jazdy miejskiej. Pojazd ma 
silnik diesel o pojemności 3,0l i mocy 250 KM oraz 
8-stopniową, automatyczną skrzynię biegów z trybem 
Eco-Mode, pozwalającym oszczędzać paliwo. Istnieje 
też możliwość ręcznej zmiany biegów, dzięki łopatkom 
zainstalowanym przy kierownicy. Napęd na cztery koła 
oraz pneumatyczne zawieszenie gwarantują komfort na 
każdej drodze. System Selec-Terrain pozwala ustawić 
parametry jazdy pod jeden z pięciu typów nawierzchni i 
warunków atmosferycznych. Czujniki FCW ostrzegą przed 
najechaniem na pojazd znajdujący się z przodu, a kamera 
tylna ułatwi parkowanie. Grand Cherokee ma przytulne 
wnętrze z podgrzewanymi i wentylowanymi fotelami 
obitymi skórzaną tapicerką. Krystalicznie czysty dźwięk 
muzyki zapewnia system nagłośnieniowy Harman Kardon. 
Siedmiocalowy wyświetlacz wielofunkcyjny TFT daje ci możliwość 
konfigurowania obrazu i jego treści. Nie można zapomnieć o 
systemie wyciszenia wnętrza. Dzięki aktywnej eliminacji szumu 
ANC wewnątrz nie słychać pracy silnika.

JEEP Grand Cherokee Taki jest męski rejs
FOT. TOMASZ LEWICKI

Wyścig III Klasa A Klasa B Klasa Profi
1 miejsce Alabaster, nr 6, Lia of 

Sweden, Andrzej Radkowski
Budex I, nr 22, Punch, Jakub 
Prasolik

Murator-Fiat, nr 31, Xena, 
Łukasz Wosiński

2 miejsce Pontus, nr 14,Neda, Maciej 
Sykus

Porta I, nr 15, Rum, Michał 
Czerwiak

Zee Sailing Team, nr 33, 
Venus, Adam Cychner

3 miejsce TUV Rheinland nr 1,Pixel, 
Janusz Grabka

AR Skład, nr 27, Tequila, 
Sławomir Rybarczyk

Prawdziwa Przygoda, nr 32, 
Urania, Jacek Simon

Wita nas: Skradin
To jedno z najstarszych miasteczek 
w Chorwacji. Niewielkie, ale bardzo 
urokliwe. Podobno jest to ulubione z 
turystycznych miejsce samego Billa 
Gatesa, do czego przyznał się w jakimś 
wywiadzie. Jednak nie tylko potentaci 
finansowi odwiedzają tę portową mieścinę, 
ale też tłumy żeglarzy z całego świata, w 
tym i my.
Jednym z klejnotów Skradinu jest konoba 
„Mate”, winiarnia przy nabrzeżu, zwana „U 
czarnej wdowy”. Wdową była właścicielka 
– starowinka Anke Pulić, prowadząca tę 
świątynię Bachusa po śmierci swojego 
męża. Dzielnie wspomagały ją córki. 
Niestety czas Anke dopełnił się kilka lat 
temu. Wierzę jednak, że winnica wciąż 
zasługuje na swoją renomę.  Oprócz 
wina można tam zresztą spróbować 
wyśmienitych lokalnych nalewek oraz 
wędlin domowego wyrobu. 
Wieczorem, organizatorzy zaproszają 
nas na zupełnie wyjątkowy koncert, 
który odbędzie się na placu, w centrum 
miasteczka. Kto wystąpi - to na razie 
niespodzianka. Myślę jednak, że będziecie 
bardzo pozytytwnie zaskoczeni.

Skradin - ulubione miasteczko Billa Gatesa
fot. TUI
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Trzej przyjaciele z mariny – Kladiusz Kobiela, Paweł Stolzman, a w środku Dzidek

Wyprawa do wodospadów
Macie już dosyć dusznej, portowej atmosfery?  Jeśli tak, 
to ruszajcie na wycieczkę. Nadarza się ku temu doskonała 
okazja. Kilka kilometrów od kei znajduje się bowiem jedno 
z najsłynniejszych miejsc w całej Chorwacji – rezerwat 
Krka. Drewniane pomosty i plątanina ścieżek prowadzą od 
wodospadu do wodospadu. Po drodze mijamy zachwycające 
jeziorka z wodą czystą jak wódka czysta i seledynową jak 
czeski absynt. W to magiczne miejsce dotrzecie jednym 
ze statków zacumowanych przy miejskim nabrzeżu. W 
cenie rejsu jest już bilet do rezerwatu. Po wyczerpującej 
przechadzce polecam wyśmienitą kawę w tamtejszym barze, 
zwłaszcza pod świeże zielone figi.

Tak, jak obiecywaliśmy w poprzednim 
numerze, dziś wracamy do 
inauguracyjnego wieczoru. Fetę 
zaplanowano w dobrze wam znanym 
lokalu „Butina”, czyli dużej restauracji 
portowej w marinie Hramina. Inaczej 
niż zawsze, z uwagi na wyjątkowo liczną 
grupę uczestników, zaczęto na placyku 
przed tawerną. Podczas uroczystej 
kolacji żeglarskich zapaleńców powitali 
pomysłodawca i organizator regat 
Zdzisław Gajos z Zee Sailng Team, a 
obecnie także właściciel firmy One4All 
oraz Janusz Komurkiewicz – Członek 

Zarządu firmy Fakro, współorganizator 
i dobry duch tych zawodów. Mistrzem 
ceremonii był jak zwykle Robert Bański, 
zwany złotoustym. Tym którzy są na 
regatach po raz pierwszy przedstawiono 
naszych sędziów – Pawła Stolzmana i 
Denisa Marinova. W imieniu patrona 
medialnego, spółki ZPR Media, powitali 
was Radosław Murat i Marek Białek. 
Ciepłe słowa powitania i życzenia 
dobrej, żeglarskiej zabawy złożyli nam 

patroni medialni, firmy TUV Rheinland, 
AiB, Porta, zarząd poznańskich targów 
Budma. Przy doskonałych potrawach i 
świetnym chorwackim winie długo w 
noc toczyły się rozmowy. Wspominano 
poprzednie regaty, przywoływano 
z pamięci kolegów, którzy już z nami nie 
pływają. Odżyły przygody i  anegdoty 
z poprzednich wypraw. Na koniec 
zabrzmiały szanty w wykonaniu grupy 
Klejnoty Kapitana.

Oj działo się, działo...

Zdzisław Gajos wita żeglarską brać

Zalogi regat przed tawerną Butina

Dzidek! Trzymaj się!

Tegoroczna trasa jest bardzo atrakcyjna 
turystycznie. Zawsze starasz się tak zaplanować 
rejsy, żeby nasza flota zahaczała o najpiękniejsze 
miejsca chorwackiego wybrzeża. Nie boisz się, że 
zabraknie ci pomysłów na kolejne trasy?

Nie boję się. Ciągle zadziwiam wszystkich 
nowymi pomysłami, nowymi miejscami. 
Jeszcze nie raz was zaskoczę.
Czy nie myślisz o dalszym dystansie – może 
wokół oddalonej, skalistej wysepki Palagruża, a 
może z Chorwacji do Włoch?

Tak, biorę taką ewentualność pod uwagę. 
Wenecja tam i z powrotem? Czemu nie? 
To jest realne.
Który etap przygotowań do regat sprawia ci 
najwięcej trudności?

Ostatnie dni przed regatami i obserwacja 
prognoz pogody. Na pogodę nie mam 
niestety wpływu.  To dla mnie największy 
stres.
A co daje największą satysfakcję?

Jak ludzie mi mówią, że czekają na tę 
imprezę przez cały rok. 
Czy miałeś taki moment, że chciałeś rzucić te 
regaty w diabły?

Nie. Do tego na szczęście jeszcze nie 
doszło i mam nadzieję, że nie dojdzie.
Jak oceniasz współpracę z Fakro. Czy to dobry 
partner do organizacji regat?

Znakomity. Firma z renomą, 
rozpoznawalna, dobrze kojarząca się 
marka.
Czy More Charter jest jedyną firmą zdolną wspomóc 
logistycznie to wydarzenie? Czy znając renomę regat 
nie chciały ich wygryźć inne firmy czarterowe? 

Starają się, więc może kiedyś spróbuję 
zrobić w innym terminie kolejne regaty, 
właśnie z nimi. Tu bardziej kusi mnie 
zmiana akwenu i nowe możliwości 
poznania uroczych zakątków Chorwacji .
Wiadomo, że na chorwackich wodach rozgrywane 
są regaty konkurencyjne, nie boisz się, że 
przeciągną zawodników na swoją stronę?

 Nie. Mamy wspaniałe grono 
organizatorów. To ludzie, którzy robią to 
z pasją. Oni są siłą tych regat. Wspólnie z 
Andrzejem zbudowaliśmy ten team i to  
jest najpotężniejszy argument dla naszych 
załóg. Zresztą zauważ, że w zasadzie 
większość to stali bywalcy. W tym roku 
mamy tylko 3 nowe firmy, a odmówiłem 
co najmniej pięciu innym, z braku 
miejsca. Stale podnosimy poprzeczkę i nie 
spoczywamy na laurach.
Co byś jeszcze ulepszył, czy masz jakieś 
niezrealizowane marzenia odnośnie do tych regat?

 Za trzy lata będziemy wszyscy pływali ze 
spinakerami, profesjonalnie i bezpiecznie.  
Pozdrawiam ZEE

Entuzjasta żeglarstwa, gotów poświęcić 
wszystko, by ruszyć na morze i wygrać z 
wiatrem, a także pokonać konkurentów, 
chcących go prześcignąć. Pomysłodawca i 
organizator regat Zdzisław Gajos opowiada 
o swoich planach i marzeniach. 

Jeden z najprzyjemniejszych momentów dla 
Zdzicha– IV regaty, złoto dla załogi SagaPolu


