
Nie ma wątpliwości, że były to dobre regaty. 
Dlaczego? Już choćby dlatego, że szybko się 
skończyły, a wszystko co szybko się kończy jest 
z zasady dobre i odwrotnie....
Wróćmy jednak do pamiętnego czwartku, 
spędzonego w Rogoznicy. Opaleni, 
uśmiechnięci, zadowoleni zasiedliśmy 
do stołów w sali balowej mariny Frapa. 
Popróbowaliśmy rozmaitych pyszności, 
wysączyliśmy trochę wina. Po posiłku, na 
scenę wkraczali po kolei organizatorzy. 
Przemawiał nasz capo di tutti capi - Zdzisław 
Gajos oraz jego prawa i lewa ręka w jednej 
osobie - Janusz Komurkiewicz z firmy Fakro. 
Pojawili się również przedstawiciele firm 
patronujących regatom, którymi były w tym 
roku - AiB, Porta, TÜV Rheinland, a także 
zarząd Targów Budma. Regatowi notable 
podziękowali za żeglarskie emocje i cudowną 
zabawę. Wspólnie ocenili regaty bardzo 
wysoko, a zwłaszcza podkreślili, że z imprezy 
o charakterze głównie integracyjnym, wyrosły 
one na w pełni sportowe widowisko.
Przedstawiciele Muratora - patrona 
medialnego regat - ogłosili wyniki konkursu 
fotograficznego "Morski pojedynek" i wręczyli 
nagrody. Wielką niespodzianką dla wszystkich 
był fakt, że tę mini-galę poprowadził 
popularny prezenter telewizyjny Jarosław 
Kret. Ogłoszono także nagrodę Fair Play, 
którą zdobyli żeglarze firmy Pilkington, oraz 
wręczono Puchar Przechodni Prawdziwej 
Przygody dla najlepszego skipera - Michała 
Czerwiaka. Najsympatyczniejszą załogą 
mianowano ekipę firmy Eiffage.
W kulminacyjnym momencie mikrofon 
przejął sędzia Paweł Stolzman, aby ogłosić 
podsumowujące wyniki dla poszczgólnych 
klas oraz zaprezentować tegorocznego 
zwycięzcę klasyfikacji generalnej - firmę Porta.
Jak nakazuje niepisana reguła, wieczór 
zakończył koncert Klejnotów Kapitana, do 
których niespodziewanie dołączyli nowi 
wokaliści - uzdolnieni kelnerzy  z goszczącej 
nas restauracji.
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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
Ze smutkiem zamykam tę wesołą 
rubrykę. Dziś ostatnie zdjęcie w naszym 
skromnym, małym konkursie. Skojarzenia 
z turystycznym dress-codem aktualnych 
przywódców kraju jest jak najbardziej na 
miejscu.   
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Pożegnania czas

Organizatorzy żegnają żeglarską brać

Zwycięzcy klasyfikacji generalnej ORC A i B:
firma Porta, skiper: Michał Czerwiak

Zwycięskie zdjęcie, Anna Gotz - SWING Druga nagroda, Piotr Kowalski - LADY NOR Trzecia nagroda, Wojciech Szulc - LADY NOR

Zwycięzcy w klasie ORC A:
firma Pontus, skiper: Maciej Sykus

Zwycięzcy w klasie ORC C - Professional:
Murator-Fiat, skiper: Łukasz Wosiński

Klejnoty Kapitana i goście. Zespołowi 
towarzyszą śpiewający kelnerzy

Krasnoludki z naszej łódki

Najlepsze powiedzonka
To się zdarza na każdych naszych regatach. 
Można rzec – miła reguła. Pojawiają się 
zasłyszane powiedzonka, które niczym 
internetowe MEMy zyskują tu własne życie i 
są przekazywane z ust do ust. W poprzednich 
latach królowały teksty:
„Błagam! Płyńmy!”
„Jak zaraz nie wrócę na łódkę, to zwymiotuję”
„Ciszej tam, bo nie widzę zegarów"
W tym roku, na miano powiedzonka regat 
zasługuje:
"Dajmy szmacie polatać" (dotyczące spinakera)

Patrzcie, coście narobili....:)
Na ten moment czekaliście jak na podwyżkę. Po wielu godzinach suto zakrapianych dyskusji, jury (nie bez awantur, obrażania się, 
chwil załamania i rezygnacji) wybrało 10 najlepszych zdjęć. Zanim obejrzycie je na stronie www.regaty.fakro.pl, w miesięczniku 
„Żagle” i dorocznym kalendarzu regatowym, przedstawiamy pierwszą trójkę. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
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Klejnoty Kapitana 
Zespół powstał w 1970 roku, zaraz po 
festiwalu Woodstoock, ale ostateczny 
skład uformował się w 2007 roku, 
kiedy to Andrzej Brońka postanowił 
zabrać w trasę po Chorwacji swoich 
muzykujących przyjaciół. Pozyskał 
najbardziej anielski głos południowej 
Polski czyli Renatę Ciaputę. 
Dokooptował też młodą, uroczą 
skrzypaczkę, Anię Kasprzykiewicz 
(którą w tym roku dzielnie zastępowała 
flecistka - Kasia Kusz). Kapelę zasilił 
człowiek z jedną zmarszczką – Wacław 
Wiecha. „Zmarszczka” to oczywiście 
slangowa nazwa akordeonu. Zespół 
uzupełnił Krzysztof Kipiel – drugi 
gitarzysta, grający też na drumli (takie 
melo trzymane w zębach). 
Prawie nikt poza Andrzejem nie 
miał wtedy doświadczenia z muzyką 
szantową. Byli jednak niezmiernie 
utalentowani i szybko poczuli regatowy 

klimat. Natychmiast też rzucili na 
kolana żeglarską brać. Wykonywane 
przez nich standardy „Śmiały 
harpunnik”, „Pożegnanie Liverpool”, 
„Biała Sukienka” czy ”Australia” znamy 
dziś na pamięć i chętnie śpiewamy 
razem z Klejnotami. Prawdziwym hitem 
okazała się jednak szanta „Męski rejs”, 
powstała w gronie znajomych, którzy 
wspólnie pływali i razem muzykowali. 
Stała się nieoficjalnym hymnem Regatta 
Build Cup. Na własne uszy słyszałem 
też, jak śpiewano ją w tym roku na 
Mazurach. W 2016 Klejnoty wydały 
swoją pierwszą i mam nadzieję, że nie 
ostatnią płytę. Liczymy, że zespół w 
niezmienionym składzie będzie nas 
wzruszał i cieszył swoją muzyką na 
wszystkich następnych regatach, bo 
„ani wiatr, ani woda” nie ugaszą w nas 
raz rozpalonej miłości do brzmienia 
Klejnotów Kapitana.

Andrzej Brońka i Ania Kasprzykiewicz  
– koncert wśród fal

Jarosław Kret, Agnieszka Miszczyńska i Rafał Arak

Andrzej i Renia – występ Klejnotów w restauracji Butina

Niespodziewany gość
Dużym zaskoczeniem było pojawienie 
się popularnego prezentera pogody, 
uczestnika programu „Agent Gwiazdy”, 
dziennikarza NOVA TV – Jarosława 
Kreta. Powitał on żeglarską brać i 
pogratulował wspaniałych regat. 
Jarosław Kret poprowadził też galę 
wręczenia nagród w naszym konkursie 
fotograficznym. Nadał też z Rogoznicy 
prognozę pogody dla NOVA TV.

Walka o złoto, srebro 
i brąz
Ostatnie dwa wyścigi rozegraliśmy 
przy pogodzie, która dla jednych jest 
kwintesencją morskiej przygody, a 
dla innych impulsem do morskiej 
choroby. Wiało i bujało. Na 
przystawkę był śledzik, czyli up-down 
między bojami. Triumfował Murator-
Fiat Sailing Team. Później odbył się 
wyścig nawigacyjny do Rogoznicy. 
Pierwsi na metę wpadli żeglarze 
Zee Sailing Team, dowodzeni przez 
Adama Cychnera.

Klasyfikacja generalna
Klasa A Klasa B Klasa Profi

1 Pontus, nr 14 - Neda,       
Maciej Sykus

Porta I, nr 15 - Rum,          
Michał Czerwiak

Murator-Fiat Sailing Team, nr 
31 - Xena, Łukasz Wosiński

2 Alabaster, nr 6 - Lia of Sweden, 
Andrzej Radkowski

Solid Building, nr 18 - Whiskey, 
Mariusz Jerka

Galadom, nr 21 - Indie, 
Zbigniew Rymsza

3 Eiffage, nr 2 - Charybdis, Adam 
Dziedzic

AR Skład, nr 27 - Tequila, 
Sławomir Rybarczyk

Zee Sailing Team, nr 33 - 
Venus, Adam Cychner

4 TÜV Rheinland, nr 1 - Pixel, 
Janusz Grabka

Budex I, nr 22 - Punch,      Jakub 
Prasolik

Prawdziwa Przygoda, nr 32 - 
Urania, Jacek Simon

5 Leś i Przyjaciele, nr 12 - More 
Grey, Zbigniew Salwierak

PS Bosman, nr 24 - Aquavit, 
Mirosław Zwierzyński

6 POiD, nr 13 - More Amore, 
Przemysław Smajdor

Marbud, nr 20 - Martini, 
Waldemar Tunkiewicz

7 Primo Profile, nr 10 - Santa 
Anastasia, Henryk Musiał

Porta II, nr 26 - Kaninvin, 
Andrzej Wawrzyński

8 Blach-Dom Plus, nr 5 - Lady 
Nor, Piotr Starowicz

Novet, nr 29 - Cocktail, 
Przemysław Kaczmarek

9 Fakro I, nr 9 - Athene,        Adam 
Muller

Budex II, nr 28 - 01 Express, 
Edward Majchrowski

10 Fakro II, nr 3 - More Fun, 
Arkadiusz Bieniek

Novoferm, nr 19 - Selma,     Jan 
Miękus

11 Porta III, nr 11 - Byblis,    
Mariusz Potopa

Teknos, nr 16 - Champagne, 
Mateusz Grobelny

12 Fakro IV, nr 4 - Swing,  Mateusz 
Pietryja 

Sunbud, nr 30 - Red Wine, 
Adam Zwierzyński

13 Rajskie Jadło, nr 7 - Ana T, 
Konrad Podkówka

Unibud, nr 17 - Calvados, 
Janusz Szlachetko

14 Fakro III, nr 9 - Imagine, 
Grzegorz Musiał

Pilkington, nr 25 - Svibor, 
Wojciech Kalinowski

15 DSBud, nr 23 - Cherry,  Mariusz 
Kipiel


