
To nie była sportowa środa. Uczestnicy 
Regatta Build Cup mieli dzień relaksu. 
Większość z nas udała się ze Skradinu 
do pobliskiego parku narodowego Krka, 
słynącego z majestatycznych wodospadów. 
Część z nas dotarła tam statkami 
pasażerskimi, a kilkoro pokonało trasę na 
rowerach górskich. Wielu zdecydowało 
się na kapiel w krystalicznie czystej rzece 
Krka.
Wyścig, zapowiedziany na spotkaniu 
skiperów niestety nie doszedł do skutku. 
Czyjś gigantyczny statek zacumował 
na samym środku  jeziora, które miało 
być areną naszych zmagań. Pozostało 
uformować szyk i udać się kanałami 
do Szibenika. Tam czekała nas kolejna 
niespodzianka. Nie udało się znaleźć 
wystarczającej liczby wolnych miejsc 
przy miejskim nabrzeżu, więc musieliśmy 
szukać noclegu w marinie Mandalina, 
zlokalizowanej około 8 kilometrów od 
centrum. Ale od czego są wodne taksówki? 

Udało się zwiedzić miasto oraz opanować 
tamtejsze przeurocze tawerny. Turystów 
posilających sie w jednej z nich zaskoczył 
nasz wicedyrektor regat, prywatnie 
doskonały tenor, Robert Bański. Stanął na 
balkonie i zaśpiewał przepiękną arię.
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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
Choć duży konkurs fotograficzny już na finiszu, 
nasz mały konkursik jeszcze trwa i jeszcze możecie 
pstrykać zabawne focie zwłaszcza, że czeka was 
doskonała okazja – bankiet finałowy. To idealny 
moment, żeby uchwycić jakieś zabawne momenty i 
podzielić się nimi z naszą lożą szyderców. 
Dziś fotka, której prymitywizm nie wynika z 
niedostatku talentu, tylko zacofania sprzętowego.
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Pora relaksu

Fiat Talento
W czerwcu 2016 oferta Fiat Professional wzbogaciła 
się o nowy model.  Fiat Talento, dzięki swoim 
pokaźnym możliwościom załadunkowym jest idealnym 
towarzyszem pracy na miejskich i pozamiejskich trasach. 
Fiat Talento wyróżnia się niezwykłą wszechstronnością 
i możliwością dostosowania do różnorakich wymagań klientów. 
Dostępny jest w wersji furgon, kombi do przewozu osób 
i jako platforma do zabudowy. Oferta Fiata Talento jest zatem 
„pomostem” łączącym Doblò Cargo i Ducato, pozwalającym 
marce Fiat Professional wypełnić lukę pomiędzy nimi, 
oferując nowe pojemności i długości przedziału 
ładunkowego oraz wejść do najważniejszej 
części segmentu 2P.

Przez twe oczy 
wkręcone, wkręcone
zwariowaaaaałem...

Niewielkie opóźnienie
Kochani, jutro rano czeka was przykra niespodzianka – nie 
otrzymacie na czas swojego ulubionego czasopisma. 
Nie załamujcie jednak rąk. Gazetka trafi w wasze ręce zanim 
opuścicie marinę Kremik. Będziecie mieli co poczytać przez 
drogę. Prosimy więc o cierpliwość.

Koniec przyjmowania zgłoszeń
Z przykrością zawiadamiam, że zakończyliśmy zbieranie 
zdjęć konkursowych. Wieczorem zbierze się jury, aby wybrać 
prace warte nagród.  Przypominam więc, że donoszenie nam 
kolejnych fotek jest teraz absolutnie bezcelowe. Będziemy 
nieprzejednani i nic już nie wrzucimy na nasz twardy dysk. 
Czas niestety minął i regulamin zmusza nas do stanowczego 
zakończenia akcji. No chyba, że wraz ze zdjęciem 
przyniesiecie jakiś interesujący podarunek. Nie mam też 
pewności, czy skapitulujemy przed kobiecym urokiem – 
damom przecież tak trudno odmówić. 

Wyścig  
ostatniej szansy
Jeśli ktoś z was prowadzi nielegalne zakłady 
bukmacherskie, to ostatnia okazja na 
typowanie faworytów. Dziś będzie już 
„pozamiatane”. Finałowe dwa lub trzy 
wyścigi pokażą, kto faktycznie zasłużył na 
laury, a komu zabrakło ducha walki lub 
umiejętności żeglarskich. Dajcie więc z siebie 
wszystko lub nawet trochę więcej, albo dajcie 
na mszę za powodzenie swoich poczynań. 
Podium czeka!

Przed wielkim 
bankietem
Jeszcze całkiem nie ochłonęliśmy po 
wrażeniach związanych z imprezą 
otwierającą X regaty, a tu przed nami wieczór 
pożegnalny.  Organizatorzy zapraszają 
wieczorem do restauracji w marinie Frapa. 
Sala bankietowa znajduje się na pierwszym 
piętrze,
Wskazane są stroje galowe, czyli nasze 
firmowe uniformy. 
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Wita nas: Rogoźnica
Skrajnie wyczerpani po wielu godzinach szarpania się z linami możemy marzyć 
już tylko o drzemce. Kto jednak nie ma zamiaru oszczędzać się nawet na lądzie, 
może zwiedzić Rogoźnicę. Wycieczka będzie krótka, bo miasteczko nie jest wielkie. 
To co najpiękniejsze znajdziecie na wysepce połączonej z lądem sztucznym 
nasypem. Malownicze uliczki, knajpki, kościółki, ruiny twierdzy wzniesionej przez 
Francuzów. Gdy powędrujecie na tyły mariny staniecie oko w oko z Okiem Smoka 
– tajemniczym, słonym jeziorem.

Klejnot wśród komandorów

Jak zaczynałeś przygodę z żeglarstwem?

Zacznę od tego, że nie jestem żeglarzem 
z krwi i kości. Pasjonowałem się 
lotnictwem, uczestniczyłem w kursie 
szybowcowym. Niestety, wypadek 
samochodowy, a własciwie jego 
następstawa, przekreśliły moje plany i 
wtedy poświęciłem się żeglarstwu.

Pamiętasz swój pierwszy rejs morski?

Tak. Wraz z grupą krakowskich 
żeglarzy, na pokładzie jachtu Jagiellonia, 
wybralismy się na Bornholm. Mimo, że 
warunki nie należały do najgorszych, 
rejs był dla mnie trudny. Co chwila 
"oddawałem cześć Neptunowi", 
rozmawiając z nim przez burtę. 

Jak zareagowałeś, gdy Dzidek zaproponował ci 
organizację tak wielkich regat?

My wspólnie doszliśmy do tego, 
żeby zorganizowac takie rozgrywki. 
Od razu padło na Chorwację, którą 
doskonale znam. Chcieliśmy zrobić 
regaty dla firm budowlanych z całej 
Polski.  Wymysliliśmy taką właśnie 
formułę - regaty etapowe, z wyścigami 
rozgrywanymi po drodze. Pierwsze 
trzy edycje nie zgromadziły zbyt wielu 
uczestników, raptem 5-6 załóg. Dopiero 
od momentu, gdy z pomocą przyszło 
nam PSB i regaty przenieslismy na 
wrzesień, impreza nabrała impetu. 
Pierwsze regaty PSB przyciagnęły około 
17 załóg i było to już całkiem dużo jak 
na tamte czasy. 

Czy nie tęsknisz do mazurskich szuwarów?

Na Mazurach staram się być co roku, 
przynajmniej na tygodniowym rejsie. 
Moją bazą jest Piękna Góra. 

Czy jest jeszcze jakiś port na tym globie, do 
którego chciałbyś  zawinąć?
Tych miejsc jest oczywiście całe 
mnóstwo. Życia nie starczy, żeby je 
wszystkie odwiedzić. Ale jest takie 
miejsce na Pacyfiku, gdzie byłem kiedyś 
i chętnie tam bym powrócił. Mówię 
o archipelagu Vanuatu. Było mi dane 
tam pływać i prowadzić Naszą Chatę 
I, niestety stracony jacht. Ogromnie 
spodobał mi się ten region i chcę tam 
jeszcze raz zawinąć, zanim ogarną go 
macki cywilizacji.

Andrzej Brońka to legendarna postać krakowskiego środowiska żeglarskiego (Krakowski 
Królewski Klub Żeglarski) oraz  muzycznego (zespół Slowianki, Willow Revival, Klejnoty 
Kapitana, juror festiwali szantowych). Dziś zapytamy go o początki morskiej przygody, 
sekrety życia codziennego i plany na przyszłość.

Andrzej składa wysokoprocentową ofiarę 
Neptunowi, królowi mórz i oceanów

Przy komandorze kobiety dosłownie odchodzą od zmysłów
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Nazajutrz po udanej akcji ratunkowej Kuba dostał 
propozycję występu w nowych odcinkach serialu 
"Słoneczny patrol".  Zakupił już nawet niezbędne 
rekwizyty. Powiedział jednak, że ratować będzie 
wyłącznie piekne dziewczyny.

Kucharz uratował 
tonącą syrenę
Keja to miejsce niebezpieczne. Jednym 
z zagrożeń są śliskie, chybotliwe trapy. 
Wczoraj, wieczorową porą, kucharz 
z naszej załogi - Jakub Kołodziej 
przechadzał się nonszalancko po marinie, 
jak zwykł to codziennie czynić. Z zadumy 
wyrwało go głosne chlupnięcie. To jedna 
z naszych regatowych piękności straciła 
łączność z trapem i dała nura do wody. 
Jakub bez zwłoki wskoczył do morza i już 
po 20 minutach skutecznej akcji, wyłowił 
niefortunną pływaczkę i ocucił sobie 
znanymi metodami. Jakubie, gratulujemy i 
trochę ci zazdrościmy.

Dowcip dnia
Góral tarmosi turystę. Podchodzi 
przechodzień:
- Baco, czemu go bijecie?
- On do mnie pedział - "Ty ch..ju"
- E tam. Pewnie "How do You do".
- Moze i "How do You Do", ale cemu 
"złamany"?


