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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
Dziś od rana w marinie słychać było nasze ryki. Niestety, z przykrością stwierdzam, że to nie zdjęcia wywołały ten gromki śmiech. 
Rozbawił nas dowcip, który pozwalam sobie zacytować w całości: "Czym rózni się mucha od żony? Mucha wkurza tylko latem".
Dlaczego nie rozbawiły nas dostarczone przez was śmieszne zdjęcia? To proste – nic nam dziś 
nie przynieśliście. Wybraliśmy więc z puli, którą udało się 
wcześniej uzbierać. Autorem zdjęcia jest wrażliwy 
człowiek. Proszę zwrócić uwagę ile dbałości 
wymagało tak precyzyjne ustawienie kadru.  
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Liderzy kontra 
maruderzy

"Rasowy" balast burtowy

Ciągnięci przez spinakera

Wtorkowe wyścigi rozegraliśmy przy 
fantastycznym słońcu i nienajgorszym 
wietrze. Na pierwszy ogień poszedł up-
down. Około 11:30 zaczęliśmy smigać 
od boi do boi. Załogi startujące w 
klasie Profi miały okazję aby wciągnąć 
spinakery, co było dla niektórych 
załogantów dosyć stresującym 
wyzwaniem. Poszło bardzo sprawnie, 
a kolorowe czasze tych żagli wyglądały 
niezwykle malowniczo na tle 
błękitnego nieba. Była to doskonała 
rozgrzewka przed wyścigiem 
nawigacyjnym. Ten rozegraliśmy 
na dystansie 11 mil morskich. Metę 
wyznaczono w pobliżu wlotu do 
Kanału Szybenickiego. Łodzie płynęły 
całkiem zwartą grupą, co świadczy 
o tym, że kwalifikacje żeglarzy rosną 
i załogi prezentują coraz bardziej 
wyrównany poziom. Po południu 
flota Fakro udała się do miasteczka 
Skradin. Dzisiaj luźniejszy dzień. Póki 
co wyścigi nie są przewidziane.

Wyścig II Klasa A Klasa B Klasa Profi
1 miejsce Pontus, nr 14,Neda, Maciej 

Sykus
Porta I, nr 15, Rum, Michał 
Czerwiak

GalaDom, nr 21, Indie, 
Zbigniew Rymsza

2 miejsce Eiffage, nr 2,Chablis, Adam 
Dziedzic

AR Skład, nr 27, Tequila, 
Sławomir Rybarczyk

Murator-Fiat, nr 31, Xena, 
Łukasz Wosiński

3 miejsce Alabaster, nr 6, Lia of Sweden, 
Andrzej Radkowski

Budex I, nr 22, Punch, Jakub 
Prasolik

Zee Sailing Team, nr 33, 
Venus, Adam Cychner

Smartfoniku 
powiedz przecie, 
kto najlepszym 

sędzią w świecieGdy brak przechyłów
Przychodzą do nas żeglarze i pytają „jak mamy 
zrobić ładne zdjęcia skoro łodzie suną dostojnie z 
wiatrem”. Cierpliwie wyjaśniamy - świat jest iluzją, 
jak mawiał Cagliostro. Dynamizmu zdjęciom można 
dodać przechylając obiektyw pod kątem. Można też 
zaczerpnąć wody wiaderkiem i chlapnąć w kolegów, aby 
na zdjęciu sprawiali wrażenie, że właśnie sponiewierała 
ich wielka fala. Nie muszę chyba wyjaśniać, że 
energiczne machanie kilkoma ręcznikami wprawi 
powietrze w ruch i wiatr mamy nawet przy 0 w skali 
Beauforta.
Zwrócił się też do nas ze skargą pewien skiper (nazwisko 
znane redakcji, rysopis znany policji). Rzekomo my 
jesteśmy przyczyną jego wczorajszej porażki, ponieważ 
załoga zamiast poddać się rozkazom, gromadnie zabrała 
się za fotografowanie. Cóż można poradzić? Proponujemy 
wyznaczyć dyżurnego fotografa i przydzielić mu 10-15 
minut na spełnienie artystycznych obowiązków. Nie 
sugerujemy zatrzymywać się na tak zwane foto-stop, bo 
faktycznie można w ten sposób stracić szansę na dobrą 
pozycję (przynajmniej w wyścigach).
Przypominam ponownie, aby każde zdjęcie było podpisane 
imieniem, nazwiskiem i nazwą łódki. Do wykonania 
podpisu nie są potrzebne flamastry, długopisy ani edytory 
tekstu. 

Klapa na rynku 
Tajemniczą atrakcją, którą zapowiadali organizatorzy regat, był 
wieczorny koncert na rynku w Skradinie. Na scenie wystąpiła najlepsza 
chorwacka klapa - Adriaticum. Klapa to nic innego, jak rodzaj zespołu 
folklorystycznego, bardzo popularnego w Chorwacji. W muzyce takich 
grup największe wrażenie robi specyficzny, chóralny śpiew. Brzmienie 
nastrojowe, romantyczne, jest wyraźnie odmienne od naszej rodzimej 
muzyki ludowej. Chociaż przyzwyczajeni jesteśmy do szantowego 
szaleństa, tego koncertu wysłuchaliśmy w skupieniu i zadumie.

Sprostowanie
We wczorajszym numerze zbyt pochopnie uśmierciliśmy 
właścicielkę konoby "Mate", panią Anke. Jak się sami 
przekonaliśmy, staruszka żyje, ma się całkiem nieźle i z 
rozrzewnieniem wspomina swojego drogiego przyjaciela z 
Polski - kapitana Andrzeja Brońkę, który nie raz już u niej 
koncertował. Także i wczorajszego wieczoru. 

Wyścig I Klasa A Klasa B Klasa Profi
1 miejsce Pontus, nr 14,Neda, Maciej 

Sykus
Solid Building, nr 18, 
Whiskey, Mariusz Jerka

Prawdziwa Przygoda, nr 32, 
Urania, Jacek Simon

2 miejsce Eiffage, nr 2,Chablis, Adam 
Dziedzic

Porta I, nr 15, Rum, Michał 
Czerwiak

GalaDom, nr 21, Indie, 
Zbigniew Rymsza

3 miejsce Leś, nr 12, More Grey, 
Zbigniew Salwierak

AR Skład, nr 27, Tequila, 
Sławomir Rybarczyk

Murator-Fiat, nr 31, Xena, 
Łukasz Wosiński
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Wita nas: Sibenik
Po południu zawitamy do gigantycznego portu. Sibenik 
to jedno z największych miast Dalmacji, wpisane na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ponieważ 
organizatorzy nie planują na ten wieczór żadnych 
szczególnych atrakcji, wyskoczcie na dłuższy spacer po 
klimatycznych, wąskich uliczkach i zdobądźcie położoną 
na wysokim wzgórzu Fortecę Św. Michała. Widok stamtąd 
zapiera dech, a co dopiero o zachodzie słońca. Z miejskiej 
kei, do której będziemy cumować, jest tam niecały 
kilometr drogi, niestety ostro pod górkę.

Chorwacja, przynajmniej w nadmorskich 
rejonach, nie zaskakuje wyszukaną 
kuchnią. W większości knajpek 
znajdziemy zestaw obowiązkowy: pizza, 
talerz ryb, talerz mięs, pljeskavica, stek 
w zielonym pieprzu, stek z tuńczyka, 
kebabcze, kalmary z grilla (ligni na 
żaru), mule w sosie buzara (dagni na 
buzaru), blitwa (ziemniaki z czymś a la 
szpinak)  i rybna jucha. To standard, 
ale warto poszukać knajpek gdzie 
skosztujecie czegoś bardziej wyjątkowego 
– na przykład sałatki z ośmiornicy, 
smażonych świńskich uszu, czy dania o nazwie „mala ryba” – miniaturowych, 

panierowanych rybek smażonych w 
głębokim tłuszczu. Do tego wino lub 
piwo. Jak zauważyliście królują dwa 
rodzaje – Karlovacko i Ożujsko. Radzę 
jednak spróbować PAN lub słoweńskiego 
Lasko. Na targu pytajcie o orechowicę lub 
tawaricę – to zdecydowanie mocniejsze 
trunki. Zapewniam, że te rozlewane 
do plastikowych butelek po wodzie 
będą lepsze od tych w wymyślnych 
flaszeczkach. Ta sama terguła dotyczy 
oliwy – moim zdaniem o niebo lepszej 

niż hiszpańska, włoska lub grecka. 
Nawet jeśli lubicie slipy lub bokserki, to 
ja namawiam na figi. Zielone, słodkie, 
eskortowane przez przynajmniej kilka 
bzyczących os. To poezja smaku. 
Nawet skóra jest jadalna. Suszone też 
niczego sobie. Pytajcie o lokalne sery, 
długo dojrzewającą szynkę czyli prsut 
lub oryginalne miody z tutejszych 
pasiek. Wartym spróbowania unikatem 
jest marynowany kowniatek morski 
– nabrzeżna roślinka zwana też koprem 
morskim.

Chorwackie specjały 

Każdy dzień bez piwa Ożujsko, to .....dzień stracony...

...chyba że na pokładzie jest wyśmienity "Zlaty 
Radoslav”. Pijąc "Zlatego Radoslava” nawet jak 
przegrasz to wygrasz. [reklama]

Admirał floty Fakro

Co skłoniło firmę Fakro, żeby przejąć organizację 
tych regat po tym, jak PSB zrezygnowało?

Zdecydował przede wszystkim lęk przed 
wizją likwidacji regat, które dopiero 
nabierały rozpędu. Ustaliliśmy ze 
Zdzisławem Gajosem, że weźmiemy na 
swoje barki część kwestii finansowych 
oraz zajmiemy się obsługą prawną i 
księgową tej imprezy.

Jak oceniasz współpracę z pozostałą ekipą 
pracującą przy organizacji regat?

Bardzo pozytywnie, choć nie zawsze 
jest to łatwa współpraca. Każdy z 
organizatorów ma przecież swoje cele i 
założenia, swoją własną wizję tych regat. 
Ale mimo to udaje się nam z roku na rok 
podnosić rangę tego wydarzenia.

To nie pierwsza i nie jedyna impreza sportowa 
sponsorowana i współorganizowana przez Fakro. 
Jakie jeszcze dyscypliny wspieracie?

Sponsorujemy reprezentację 
Polski w piłce nożnej, Mistrzostwa 
Polski w siatkówce męskiej, patronujemy 
drużynie siatkarek Muszynianka Fakro. 
Organizujemy także branżowe zawody 
narciarskie - dekarzy, firm budowlanych, 
pracodawców prywatnych. 

Fakro wygrało pierwsze regaty, dlaczego później 
już nie powtórzyliście tego sukcesu?

Przyczyna jest prosta. Regaty się coraz 
bardziej profesjonalizują. Są coraz 
lepsi skiperzy, a i drużyny nabieraja 
doświadczenia. 

W którym miesiącu zaczynacie przygotowania do 
regat i jak one wyglądają? 

Zaczynamy pod koniec roku. Wtedy 
kształtuje się skład osobowy naszych 
łódek. Ustalamy też, którzy partnerzy 
biznesowi z nami popłyną.

Czy duża liczba łódek wystawianych przez Fakro 
do zawodów wynika z faktu, że macie w firmie 
mnóstwo pasjonatów tego sportu, czy chcecie 
zwiększyć szanse na zdobycie pierwszego miejsca 
na podium?

Przyczyna jest zupełnie inna. Płynie 

z nami wielu partnerów handlowych. 
To firmy, które wygrywają konkursy 
sprzedażowe. Towarzyszą im 
opiekunowie - pracownicy firmy Fakro. 
Siłą rzeczy liczba ludzi robi się duża i 
trzeba wynajmować 3-4 łódki.

Czy te regaty mają też dla waszej firmy znaczenie 
biznesowe?

Oczywiście. Jak wspomniałem, płyniemy 
z przedstawicielami firm handlujących 
naszymi produktami. Jest czas na 
sport, na zabawę, ale też znajdzie się 
chwilka, żeby pogadać o interesach. 
Wśród innych załóg też nie brakuje 
firm, z którymi mamy jakieś powiązania 
biznesowe. Tu można te więzi zacieśniać 
w mniej formalnej atmosferze.

Członek Zarządu firmy Fakro, największego 
producenta okien połaciowych na świecie  
– Janusz Komurkiewicz opowiada 
o swoich wrażeniach z organizowania 
i uczestniczenia w regatach. 

Janusz jak zawsze dzierży ster w dłoniach

Wyróżniającym elementem panoramy Sibenika jest monumentalna  
Katedra Św. Jakuba – w całości zbudowana z kamienia


