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100% elektryczny,
doładowany Audi
Nowe Audi e-tron to pierwszy w pełni elektryczny samochód spod  
znaku czterech pierścieni. Łączy moc i doskonałe prowadzenie  
z szybkim ładowaniem i innowacyjnymi systemami wsparcia  
kierowcy. Odkryj naładowane emocjami Audi e-tron.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 
2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia energii w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC. W zależności od wariantu 
i wersji zużycie energii elektrycznej Audi e-tron w cyklu mieszanym od 22,7 - 26,2 kWh/100 km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej zostało określone zgodnie 
z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Audi lub sprawdź na stronie audi.pl/danewltp. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia energii 
elektrycznej.
Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.audi.pl. 
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YACHTING LIFE / LEADING ARTICLE

Przemysław Tarnacki, Ocean Challenge Yacht Club, Super Yachts, Tarnacki Yacht Racing

Radość życia, motywację i poczucie spełnienia zapewniają nam inspirujący  
ludzie, jakich spotykamy na naszej drodze, wyjątkowe miejsca, do których  
trafiamy, niepowtarzalne wydarzenia, w których mamy okazję uczestniczyć, 
czy też piękne przedmioty, którymi mamy przyjemność się otaczać.

Życie sprawiło, że wspólnym mianownikiem tych wszystkich wartości stało się dla mnie 
żeglarstwo, a szerzej mówiąc – jachting i jachty. To one od zawsze nadawały ton działa-
niom mojej rodziny, określały cele i definiowały wyzwania.

Od pionierskiego startu ojca Bronisława w regatach Whitbread Round the World 
Race w 1973 roku, moje koralowe dzieciństwo na Seszelach, gdzie budował stocznie, 
jego, a potem moją pracę konstruktora jachtowego, przez moje tytuły mistrza świata,  
organizację oraz zwycięstwa w regatach Sopot Match Race, aż po pierwsze żeglar-
skie kroki mojego syna Stanisława przy sopockim molo – liczne sukcesy i wzru-
szenia, ale i porażki, po których stawaliśmy się po prostu lepszymi ludźmi. 
 
Prawdziwe zaangażowanie rodzi pasję. W naszym przypadku pasja sta-
ła się profesją, dającą mnóstwo osobistej satysfakcji, która naturalnie prze-
rodziła się we wdzięczność. Wdzięczność tę oddajemy dziś w codziennej pra-
cy, dostarczając naszym Klientom wyjątkowe doświadczenia, fachową wiedzę  
i piękne jachty.

Jachting i żeglarstwo mają wiele odmian, z których każdy wybierze coś dla siebie, a i nigdy 
nie jest za późno, by się w nich rozkochać, niezależnie od tego, czy będą to regaty Sydney-
-Hobart, jachting wypoczynkowy na komfortowych katamaranach lub łodziach motoro-
wych na Lazurowym Wybrzeżu, czy też spełnienie marzenia o posiadaniu własnego jachtu. 

Jachting to życie naszej rodziny, naszego klubu i firm, które prowadzimy.
Zapraszamy do naszego świata.
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YACHTING LIFE / MUZYKA TO DLA MNIE ENERGIA

MUZYKA TO DLA 
MNIE ENERGIA

CZY MOŻNA BYĆ JEDNOCZEŚNIE LOKALNYM PATRIOTĄ  
I OBYWATELEM ŚWIATA? GRAĆ KONCERTY W MAŁYM KLUBIE  

W BIAŁYMSTOKU I WYDAWAĆ PŁYTY W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH  
NA ŚWIECIE WYTWÓRNI MUZYCZNYCH W WIELKIEJ BRYTANII?  

O RADOŚCI GRANIA DLA LUDZI, ENERGII SPONTANICZNYCH  
SPOTKAŃ I ZALETACH ŻYCIA NAD MORZEM  

Z WOJTKIEM MAZOLEWSKIM 

ROZMAWIA: DANIEL KRÓL

Zdjęcie promujące singiel. Fot. Zuza Krajewska
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Generalnie kocham grać. Każdy koncert jest dla mnie wielkim 
świętem. Tak jest i dzisiaj - jedziemy na koncert, gdzie dołączy do 
nas John [Porter] i będziemy razem celebrować premierę nowej 
płyty “Philosophia”. Ale zbliża się też kilka wydarzeń, na które na 
pewno czekają moi koledzy i koleżanka Joasia Duda z WMQ . Już 
w sierpniu na podlondyńskim festiwalu „We Out Here” zagramy 
specjalny koncert „Special Polish Jazz Hero” z Urszulą Dudziak. 
Za parę dni lecimy do Aten, później do Portugalii, a pod koniec 
lata do Japonii. No i oczywiście rozpoczynamy działalność kon-
certową z zespołem Mazolewski/Porter. 
Jakie rzeczy stają się dla Ciebie z wiekiem coraz ważniejsze, 
a  co traci na znaczeniu?
Staram się konsekwentnie podążać swoją drogą, zawsze do przodu 
i robić to, co kocham, czyli przede wszystkim muzykę, być z ludź-
mi, których kocham i tworzyć z nimi coś, co będzie ważne i głę-
bokie.   Po letnich festiwalach ruszymy z WMQ w trasę klubową 
– niebawem ogłosimy szczegóły w social mediach. Będziemy rów-
nież koncertowo promować naszą płytę z Johnem. W tym zespole 

jest ogromny potencjał, więc wiele się może zdarzyć. Dalszych pla-
nów nie chcę zdradzać żeby nie zapeszać, mogę tylko powiedzieć, 
że pomysłów nie brakuje. Zapraszam 14 czerwca na specjalny kon-
cert w Starym Maneżu – gdzie zagramy POLKĘ, program KOME-
DA i CHAOS PEŁEN IDEI z gośćmi: Anią Rusowicz, Johnem Por-
terem, Vieniem,  Piotrkiem Zioła oraz Przemkiem Dyakowskim. 

Notka Biograficzna:
Wojtek Mazolewski, ur. 27 marca 1976 w Gdańsku, basista i kon-
trabasista jazzowy, jeden z współtwórców yassu, człowiek, które-
go muzyka stanowi jeden z najlepszych polskich produktów eks-
portowych, niestrudzony propagator jazzu, grywający na całym 
świecie ze składami Pink Freud czy Wojtek Mazolewski Quintet. 
Album „Polka” uznany został przez prestiżowy magazyn DownBe-
at jedną z pięciu najlepszych płyt jazzowych 2018 roku. 
Swój najnowszy album, „Philosophia”, nagrał wspólnie z Johnem 
Porterem, proponując połączenie klasyki z nowoczesnością, roc-
kowego pazura z jazzową wirtuozerią i bluesowym duchem.

Prestiżowy amerykański magazyn 
DownBeat zaliczył Twoją płytę „Polka” 
do pięciu najlepszych krążków jazzo-
wych roku 2018 na świecie. Czy ten 

fakt zmienił coś w Twoim życiu?

Na co dzień staram się robić, to co zawsze. Gram, 
komponuję, koncertuję. Wyróżnienie dla naszej 
płyty przez DownBeat, najstarszą i najbardziej 
opiniotwórczą gazetę jazzową na świecie pomaga 
mi dzisiaj w rozmowach, szczególnie dotyczących 
działalności grupy Wojtek Mazolewski Quintet. 
Bardzo się cieszę, że zostaliśmy docenieni zagranicą, bo tu bywa 
różnie. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy się do tego przyczyni-
li. Pamiętajmy, że to, co się stało po wydaniu płyty „Polka (World-
wide Deluxe Edition)” WMQ w angielskiej wytwórni Whirlwind 
Recordings, to jest efekt pracy ostatnich kilku lat wielu ludzi. 
Twoje koncerty porywają, widać że grając je jesteś w swoim 
żywiole. Czy nie brakuje u nas miejsc, gdzie można by po prostu 
zajść na improwizowany koncert sesyjny?
Uwielbiam grać w klubach i zawsze świetnie komunikuję się 
z publicznością. Atmosfera klubu wydaje mi się idealna do tego 
typu muzycznego spotkania, bo każdy koncert jest dla mnie spo-
tkaniem. Pewnie mogłoby być lepiej, ale trzeba przyznać, że klu-
by takie jak chociażby Spatif w Warszawie, robią świetną robotę 
i doskonale sobie radzą z pokazywaniem nowych rzeczy. W każ-
dym regionie mamy zresztą takie kluby, w których czujemy się 
znakomicie, jak np. Hipnoza w Katowicach czy Zmiana Klimatu 
w Białymstoku. Są to miejsca, w których czuje się, że właściciele 
kochają muzykę i lubią tworzyć coś dla ludzi. 
Jesteś z Trójmiasta, które od dziesięcioleci jest uznaną sceną 
polskiego jazzu. Jak to wyglądało kiedyś? Kto i jaki miał na Cie-
bie wpływ, kto był i być może nadal jest Twoją inspiracją?
W czasach, kiedy zaczynałem, bardzo prężnie działał klub Żak - 
jeszcze w starej siedzibie, w centrum miasta. Obok znajdowały się 
Cotton Club i Yellow Jazz Club, wszystkie bardzo blisko siebie. 
Myśmy wtedy chcieli jak najwięcej grać, mnóstwo było spontanicz-

nych jam sessions. Później powstał klub Mózg 
w Bydgoszczy, który stał się takim “naszym” 
klubem. Można tam było grać nie tylko koncert 
w nocy, ale też ćwiczyć w ciągu dnia, a w zasa-
dzie to nawet 24/h. Scena Yassowa była w peł-
ni rozkwitu, graliśmy koncert za koncertem, to 
nas bardzo rozwijało. Każdy koncert to dla mnie 
przede wszystkim energia i spotkanie. I to jest 
w każdym takim wieczorze bezcenne. 
Dobrze się myśli o muzyce nad morzem?  
Co takiego ma w sobie stary Wrzeszcz, w któ-
rym mieszkasz?

Jestem człowiekiem morza - urodziłem się w Gdańsku i od naj-
młodszych lat chłonąłem atmosferę wolności i otwartości. Gdańsk, 
jak każde nadmorskie miasto jest oknem na świat. Ale oprócz 
tego dochodzi jeszcze tradycja Gdańska, jako miasta historycznie 
wielokulturowego, swego czasu bezpaństwowego Wolnego Miasta 
Gdańska, pełnego tolerancji dla wszystkich nacji i religii. Oraz lata 
mojej młodości, czyli 80., kiedy do głosu doszły ruchy wolnościowe, 
które umożliwiły obalenie starego systemu i wejście na drogę wol-
ności. Urodziłem się w ’76, więc jako małolat biegałem pod kościół 
Świętej Brygidy, rozrzucałem ulotki Federacji Młodzieży Walczą-
cej. Czuło się wtedy, że jesteśmy jedną wspólnotą i mamy jeden 
cel: być wolnym, żyć tak, jak się chce. Jestem lokalnym patriotą, 
kocham Trójmiasto, kocham morze i zawsze otwarcie o tym mówię. 
Jestem wdzięczny wszystkim swoim kolegom za wspólne przeży-
cia, te dobre i te złe. To był dla mnie prawdziwy uniwersytet życia 
i prawdziwa szkoła muzyczna, znacznie lepsza od tej klasycznej, 
którą ukończyłem później. Wiem, że najwięcej nauczyłem się, jeż-
dżąc z kumplami w trasę, grając sesje po piwnicach i garażach, 
po barakach na budowach, po domach kultury... Domy kultury 
to było coś! Ostatnio nawet przy nagrywaniu płyty „Philosophia” 
John [Porter] wspominał, że to były prawdziwe instytucje, miejsca 
gdzie stał sprzęt i całymi dniami wielu młodych ludzi miało szansę 
z niego korzystać, grać i rozwijać swoje pasje.
Jakie masz najbliższe plany? Którego koncertu Twoi fani powin-
ni specjalnie wyczekiwać? 

zdjęcia z Johnem Porterem, promujące nową płytę „Philosophia”
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YACHTING LIFE / OCEAN CHALLENGE YACHT CLUB

OCEAN CHALLENGE         YACHT CLUB
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Klubowa załoga zwycięża w St.Maarten Heineken Regatta 2018 na jachcie Volvo Ocean Race 70

Żeglarstwo to wielowiekowa i szacowna sztuka. Z pra-
starej tradycji morskiej narodził się jasno określony 
wzór zachowań, konwenans towarzyski oraz wyjąt-
kowy ceremoniał. Na całym świecie powstawały na 
przestrzeni wieków organizacje, dziś już szacowne 

i  prestiżowe, kultywujące tradycje i stojące na straży obyczaju. Do 
najznamienitszych z nich należą: The Royal Yacht Squadron (1815), 
New York Yacht Club (1844), Yacht Club Italiano (1879), Royal New 
Zeland Yacht Squadron (1902) i Royal Ocean Racing Club (1925).
Ocean Challenge Yacht Club wyrósł z bogatych, długoletnich tra-
dycji polskiego żeglarstwa morskiego i oceanicznego. Intencją klu-
bu jest kultywowanie i pielęgnacja etosu oraz propagowanie war-
tości przekazywanych pod polską banderą.
„Z pomysłem założenia eleganckiego klubu żeglarskiego nosiliśmy 
się od bardzo dawna. Pojawił się właściwy czas, trafiliśmy na odpo-
wiednich ludzi. Działamy już przeszło 5 lat, zrzeszając aktualnie 
ponad 150 członków, którzy regularnie uczestniczą w klubowym 
życiu, razem jeździmy na regaty i uznane wydarzenie jachtingowe 
na całym świecie”. – mówi Komandor Klubu Przemysław Tarnacki.
Ocean Challenge Yacht Club skupia żeglarzy i sympatyków szero-
ko rozumianego jachtingu. Na co dzień są to właściciele świetnie 
prosperujących biznesów, członkowie zarządów korporacji, któ-
rzy interesują się żeglarstwem, jachtingiem i/lub jachtami. Chcą 
uczestniczyć aktywnie w jakościowych wydarzeniach, chcą być 
blisko wszystkiego, co związane z żaglami, chcą przez jachting 
poznawać piękne miejsca na świecie w gronie podobnych sobie 
ludzi. Chcą czerpać inspirację z legendarnych żeglarzy i ludzi 
morza, których zapraszamy do naszych projektów. Chcą wresz-
cie przeżyć przygodę życia lub po prostu wspaniale spędzić czas 
w Saint-Tropez, Porto Cervo, Saint Barthélemy, Monaco, Warsza-
wie czy Sopocie. Klub dostarcza całościową obsługę takich wyda-
rzeń, pełniąc rolę swoistego yachting concierge. Szacowne kluby 

jachtingowe skupiające społeczną elitę gospodarczą znajdują się 
w większości krajów z historią morską. Polacy mają wspaniałą 
historię, którą warto przypominać i czerpać z niej, co najlepsze.
Idee Klubu wspiera swoim doświadczeniem Kapituła Klubu oraz 
Ambasadorzy – ludzie morza zasłużeni dla polskiego i międzyna-
rodowego żeglarstwa. Kolejne pokolenia czerpią z ich wiedzy i sta-
ją się powiernikami wartości, jakie niosą oni przez ocean życia. Są 
pośród nich kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, kpt. Wojciech 
Jacobson, kpt. Bronisław Tarnacki czy kpt. Jerzy Jaszczuk. Pod-
stawowym elementem misji Klubu jest tworzenie pomostu pomię-
dzy wspaniałą tradycją polskiego żeglarstwa, a nowoczesnym 
jachtingiem. Warto pamiętać o tym, jak wiele kamieni milowych 
w historii marynistyki stawiali właśnie nasi rodacy. Te sukcesy 
nierzadko kontynuowane są przez kolejne pokolenia ludzi morza.
Klub walczy też aktywnie z tyleż powszechną, co nieprawdziwą 
tezą, że żeglarstwo jest zarezerwowane dla posiadaczy tajemnej 
wiedzy i kapitańskich patentów. Udało się już odkryć dla jachtin-
gu, żaglowego czy motorowego, wielu wspaniałych ludzi, którzy 
dzięki działalności propagatorskiej Klubu najpierw zarazili się 
tym sposobem na życie, a teraz nie wyobrażają sobie innej formy 
wypoczynku z rodziną, czy spędzania czasu ze znajomymi. Wielu 
z nich po jakimś czasie dzieli swoje życie na to przed tym, kiedy 
weszli po raz pierwszy na jacht i to już po. Niektórzy decydują się 
na zakup swojej łodzi motorowej lub jachtu żaglowego i spędza-
ją na nim każdą wolną chwilę, odwiedzając malownicze zakątki 
i mariny Adriatyku, Morza Śródziemnego czy Karaibów, poznając 
nowe kultury, nowych ludzi i kuchnię. Inni podróżują towarzysząc 
klubowym wyprawom na regaty i wystawy jachtów, jak choćby 
w  Cannes, Monaco, Saint-Tropez czy Porto Cervo.
Cele sportowo-rozwojowe Klubu realizowane są przez udział, wal-
kę i - nierzadko - zwycięstwa w imprezach regatowych wyłącznie 
najwyższego światowego formatu.

Są to prestiżowe regaty morskie i przybrzeżne rozgrywane na 
Morzu Śródziemnym, Północnym, Karaibach, a nawet na wodach 
oceanicznych. Z ostatnich startów klubowej załogi warto wymie-
nić choćby: St. Maarten Heineken Regatta, Giraglia Rolex Cup, 
Sydney-Hobart, Les Voiles de Saint-Tropez czy Les Voiles de St. 
Barth na Saint Barthélemy. To elita regat. Organizowane przez ele-
ganckie kluby żeglarskie, skupiają światową czołówkę na dużych 
jachtach. Jacht czarterowany przez Klub, każdorazowo dobierany 
do charakteru akwenu i wyścigów, w marinie stoi zwykle burta 
w  burtę z zawodowymi załogami takich właścicieli-firm jak Prada, 
Oracle, Netscape, L’Oreal czy Skype.
Czy udział w tak zawodowych imprezach jest bezpieczny? W jaki 
sposób pasjonat żeglarstwa bez specjalnego doświadczenia może 
wziąć udział w profesjonalnych regatach oceanicznych? Na to 
pytanie odpowiada najbardziej utytułowany polski żeglarz morski, 
skiper prestiżowych regat o Pucharu Ameryki, Louis Vuitton Cup, 
Admiral’s Cup, honorowy członek Ocean Challenge Yacht Club, 
Karol Jabłoński: „Klub dba o zdrowy podział doświadczenia i roz-

dział zadań w załodze, taki, który pomaga się rozwijać i zapewnia 
bezpieczeństwo na pokładzie. 1/3 to zawodowcy, 1/3 to powraca-
jący amatorzy, klubowicze, a pozostała 1/3 to amatorzy, którzy 
debiutują, jako nasza załoga i jako klubowicze. Szalenie ważna jest 
tu rola skipera, który nie tylko musi być znakomitym sternikiem, 
ale jeszcze lepszym coachem i motywatorem, prawdziwym lide-
rem. Jego zadaniem jest z tej grupy utworzyć „orkiestrę”, która 
nie porwie 500-metrowego genakera i bezpiecznie pożegluje na 
trasie pomiędzy pozostałymi jachtami. Jachtem wystawianym do 
regat z ramienia Ocean Challenge Yacht Club steruje zwykle Prze-
mysław Tarnacki. Jako czterokrotny mistrz świata świetnie czyta 
wiatr, jako jeden z najlepszych zawodników match-racingowych 
na świecie znakomicie radzi sobie ze stresem na starcie, gdzie 
czasem walczy nawet 200-300 jachtów. Wielokrotnie ścigałem się 
z nim w regatach, m.in. w Sopot Match Race. Przemek jak mało 
kto potrafi poustawiać załogę, rozdzielić funkcje odpowiednio do 
predyspozycji i ambicji, a także poprowadzić i zmotywować ludzi 
przez nawet najdłuższy wyścig”.
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CONFIDENCE 
IN TOMORROW

Jesteśmy światowym liderem 
w dziedzinie ubezpieczeń należności 

i powiązanych usług nansowych. 
Nasz cel to wspieranie Twojego biznesu.

eulerhermes.pl

500x330-Yachting-ConfidentEH-02a.ai   1   27.05.2019   14:06:59
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Hanse to okręt flagowy grupy Hanse Yachts, drugie-
go co do wielkości producenta jachtów na świecie. 
Każdy model Hanse to udany mariaż eleganckiej 
architektury i doskonałych właściwości żeglugo-
wych, za co odpowiedzialne jest niezależne biu-

ro projektowe Judel/Vrolijk - wiodący na świecie konstruktorzy 
jachtów regatowych, zwyciężających w najważniejszych regatach 
świata, jak choćby w legendarnych America’s Cup.

Hanse od 30 lat jest liderem innowacji, wprowadzając m.in. filo-
zofię push-button sailing, rozwiązania ułatwiające żeglugę coraz 
większymi jednostkami przez coraz mniej liczne załogi. Wszyst-
kie modele tego producenta w zakresie od 31-67 stóp obsługiwane 
mogą być w sposób efektywny przez jedną parę żeglarzy.

Ergonomiczny i czysty pokład z rozległym i wygodnym kokpitem, 
wnętrze w stylu modern-loft i wysokiej jakości materiały wykoń-
czeniowe sprawiają, że Hanse to najczęściej wybierany producent 
jachtów przez klientów pragnących żeglarskich wrażeń i wygody.

Hanse Yachts oferuje obecnie następujące modele: Hanse 315, 
Hanse 348, Hanse 388, Hanse 418, Hanse 458, Hanse 508, Hanse 
548, Hanse 588, oraz Hanse 675.
Więcej informacji: www.superyachts.pl

Czysty i praktyczny kokpit oraz piękna sylweta boczna to cechy charakterystyczne jachtów Hanse, tutaj na przykładzie modeli 545 oraz 675, 588 i 315

YACHTING LIFE / HANSE YACHTS

HANSE YACHTS



Yachting Life34   

Piękna architektura bestsellerowego modelu 418, poniżej wnętrze okrętu flagowego 675

engineered by Judel/Vrolijk Design

Jedno z najbardziej poważanych i utytułowanych biur projektowych w branży, 
założone w 1978 roku przez Rolfa E. Vrolijka i Fietje Judela, którego zasłużona 
reputacja opiera się na niezliczonych sukcesach sportowych ich konstrukcji. 
Dla przykładu, Rolf Vrolijk był szefem zespołu projektowego stojącego za suk-
cesem europejskiego Teamu Alinghi w 33. America’s Cup w 2010 roku, a i pre-
stiżowa klasa TP-52 wyszła spod ich pióra. Dziś Judel/Vrolijk to 15-osobowy 
zespół specjalistów w dziedzinie aerodynamiki i hydrodynamiki, dysponujący 
najnowocześniejszą technologią IT umożliwiającą przeprowadzanie obliczeń, 
symulacji i wdrażanie najśmielszych kreatywnych innowacji. Ich portfolio 
obejmuje nie tylko rasowe jachty regatowe, ale również cruiser racers, per-
formance cruisers, oraz jachty rekreacyjne i  klasyczne. Wszystkie je łączy 
jednak znakomita sprawność nautyczna i precyzja prowadzenia.
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YACHTING LIFE / BALLET MON AMOUR

BALLET  
MON AMOUR

BALET OD DAWNA ZACHWYCA FOTOGRAFÓW, A DZIAŁ FOTOGRAFII  
BALETOWEJ DOROBIŁ SIĘ WIELU SŁAW, JAK CHOĆBY DAVID HOFMANN,  

LUIS PONS CZY CARLOS QUEZADA, KTÓRY SAM W MŁODOŚCI BYŁ  
TANCERZEM. PRZEMYSŁAW „OLEY” OLEJARZ PRZEZ SWOJĄ PASJĘ  

UKAZUJE CZĘSTO MNIEJ OCZYWISTE OBLICZA SWOICH MODELEK.

AUTORKA WYWIADU: AGNIESZKA GÓRSKA

Na stronie obok: Magdalena Tandek 
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YACHTING LIFE / BALLET MON AMOUR

marnujesz się”. To miłe, ale nie o to tu chodzi. Ja wolę pracować 
zawodowo właśnie po to, żeby móc całkowicie oddać się swojej 
pasji po pracy. To dzięki odseparowaniu pasji od świata zawodo-
wego mam pełną swobodę realizacji swoich pomysłów artystycz-
nych. I pomimo, że moje prace autorskie znajdują się ostatecz-
nie w świecie komercji, można je choćby kupić do reprodukcji, 
to na etapie twórczym decyduję o wizji każdej sesji niepodzielnie 
i nie muszę godzić się na kompromisy uwzględniające wyobraże-

nia klientów zamawiających konkretne ujęcia. Dzięki temu mogę 
eksperymentować i często to robię. Ta pełna swoboda tworzenia 
pozwala mi otworzyć umysł na nieograniczone pomysły zdjęciowe. 

Ile czasu zajmuje Ci praca nad zdjęciami?
Choć żona bardzo mnie wspiera, często mam wyrzuty sumienia, 
gdyż zdjęcia baletowe pochłaniają mnie bez reszty. Nie ma dnia, 
żebym nie poświęcił tej tematyce kilku godzin. Nie chodzi o samo 

Jak się zaczęła Twoja przygoda z fotografią baletową?
Pamiętam dokładnie, kiedy to się stało. Kilka lat temu 
byłem na spacerze w Łazienkach Królewskich i w tam-
tejszym amfiteatrze przygotowywano spektakl. Jak się 
okazało, był to pokaz baletowy. W pewnym momencie 

zauważyłem, że stoję obok baletnicy, która przygotowywała się 
do występu. To było coś niesamowitego! Nigdy wcześniej nie 
widziałem takiego sposobu poruszania się, takiej gracji. Tance-
rze baletu inaczej chodzą, a ich postawa jest otwarta… oni balet 
mają w sobie. Wtedy postanowiłem, że muszę zrobić portret 
baletnicy. 

Od razu zorganizowałeś sesję?
Marzenie spełniło się dopiero kilka lat później. Dziś zorganizo-
wanie sesji z tancerką jest banalnie proste, ale na początku nie 
miałem pojęcia nawet, jak się z taką tancerką skontaktować. 
W końcu udało mi się znaleźć znajomą, która znała uczenni-
cę ze szkoły baletowej. Pojechałem do Gdańska, żeby zrobić 
jej zdjęcia. Wspominam tą sesję z rozbawieniem, bo jeśli cho-
dzi o balet byłem wtedy kompletnym laikiem - nie wiedziałem 
choćby, jak taka baletnica potrafi pozować. Dziś wiem, jakie 
możliwości mają profesjonalne tancerki i łatwo mi podczas 
sesji przekazywać im zrozumiałe instrukcje. 

Fotografia jest Twoją pasją – jak godzisz ją z pracą zawodową?
Tak, mam typową pracę biurową i w pracy wiele osób wie, że 
robię zdjęcia baletowe. Często słyszę „co ty tu jeszcze robisz, 

„ 
Odseparowanie pasji od  
świata zawodowego zapewnia  
mi pełną swobodę realizacji  
wizji artystycznych

Przemek Olejarz, (powyżej ten pierwszy z lewej, na zdjęciu autorstwa Mateusza Wycecha), pasjonat fotografii i baletu, laureat jednego z najbardziej 
cenionych konkursów fotograficznych świata - Sony World Photo, współpracujący z największymi teatrami baletowymi w Polsce oraz z artystami baletu 

na całym świecie. Jest autorem zdjęć do plakatów teatralnych i materiałów promujących spektakle baletowe.
Zdjęcia Przemka posłużyły do premiery nowego spektaklu Opery Wrocławskiej, a także ukazały się w najnowszym numerze magazynu Vogue.  

Powyżej: Priscilla Ng na tarasie wieżowca w Kuala Lumpur jest żywym dowodem, że radość można czerpać z więcej niż jednej pasji



Yachting Life40   Yachting Life 41   

robienie zdjęć, które zajmuje względnie niewiele czasu. W prak-
tyce najbardziej czasochłonne jest przygotowywanie sesji, ciągłe 
szukanie inspiracji, wyszukiwanie miejsc na zdjęcia, doskonalenie 
nowych technik i obrabianie zdjęć. Mój profil na Instagramie, „oley 
dance project” swoją nazwę zawdzięcza właśnie temu, że w zasa-
dzie za każdym razem tworzę całkiem nowy projekt zdjęciowy. 
Samo robienie zdjęć jest tylko niewielkim elementem całości.

Czy oprócz zdjęć, oglądasz czasem balet na scenie?
Dla mnie balet to nie tylko zdjęcia. Fascynuje mnie też, jako for-
ma sztuki. Wciągnęła mnie również praca zespołów baletowych. 
Uwielbiam obcować z ludźmi, którzy tworzą przedstawienia bale-
towe, nie tylko z tancerzami, ale ze wszystkimi osobami, których 
jako widzowie nie mamy szansy zobaczyć. To najczęściej ludzie, 
którzy poświęcili swoje życie baletowi i teatrowi. Lubię patrzeć na 
ich pracę i kręcić się po teatrze. Teatr to magiczne miejsce. Czuję 
się tam jak szczęśliwe dziecko. Tego uczucia nie da się kupić. Tak 
więc moja pasja do zdjęć baletu otworzyła mi nowe możliwości 
i udostępniła świat wcześniej nieznany.

Jakie plany na przyszłość? 
Mam w głowie tylko jeden, powtarzający się plan. Zrobić kolejną 
sesję, która będzie lepsza od poprzedniej. Ma wzbudzać jeszcze 
większe emocje wśród oglądających, a tancerka ma czuć, że to naj-
lepsze zdjęcia w jej karierze. Wtedy i ja będę się czuł spełniony 
artystycznie i ambicjonalnie. A pomysłów mam mnóstwo i ciągle 
wpadają mi do głowy nowe.

Czy masz jakieś rady dla osób, które chciałyby iść w Twoje ślady? 
Znajomi pytają mnie czym robię swoje zdjęcia, tak jakby to sprzęt 
załatwiał sprawę. A tak naprawdę każde zdjęcie to godziny przy-
gotowań bazujących na latach prób i błędów. Samo zdjęcie to tylko 
ułamek sekundy. Jak jesteś przygotowany do sesji to ma się wra-
żenie, że te szybkie ruchy baletnic dzieją się w zwolnionym tempie 
i ma się mnóstwo czasu na wyzwolenie migawki. Więc odpowiada-
jąc na Twoje pytanie mogę polecić jedno: trzeba robić tysiące zdjęć 
i próbować każde kolejne zdjęcie zrobić lepiej od poprzedniego. To 
w zasadzie ciężka praca, ale jak się coś uwielbia to można to robić 
bezustannie całe życie.      155,281 Likes   to 100 posts in 2018

        oleydanceproject   Thank you for your likes!

Podróżni na Dworcu Głównym we Wrocławiu w lutym 2018 r. mieli absolutnie niepowtarzalną przyjemność obcować ze sztuką  
najwyższej klasy w niecodziennym wydaniu. Pomimo mrozu, jak twierdzi autor „W tej sesji nie ucierpiała żadna baletnica”

Profil Oley Dance Project na Instagramie bije rekordy popularności. Jego fani prześcigają się w komentarzach. Zdjęcia od prawego górnego rogu, 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara: Fotografia Magdaleny Tandek przyniosła Przemkowi nagrodę Sony World Photography Awards w 2017r.  

Marta Cerlioli najczęściej występuje na jego zdjęciach. Magdalena Tandek w czerni i bieli. Piękna Włoszka Clelia Averna / Body paint  
daje artyście niezwykłe możliwości wyrazu. / Marta Cerioli w pełnej krasie
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Autor: Daniel Król, Super Yachts, daniel.krol@superyachts.pl Autor: Daniel Król, Super Yachts, daniel.krol@superyachts.pl

Na przyjemność posiadania własnego jachtu, który 
cumuje w odległym porcie nad Morzem Śródziem-
nym, na Karaibach czy Seszelach i używany jest 
tylko kilka razy w roku, stać rzeczywiście nielicz-
nych. Istnieją jednak skuteczne metody połączenia 

przyjemnego z pożytecznym, posiadania swojego jachtu marzeń 
i zarabiania na nim.
Sukces oferowanych na rynku programów inwestycyjnych w jach-
ty, zależy od doświadczenia firmy oferującej tego typu produkty 
i stopnia zrozumienia potrzeb inwestora. Krótko rzecz ujmując: 
wychodząc od preferowanej skali komercjalizacji jachtu i pre-
ferowanego przez właściciela akwenu żeglugi, należy dokonać 
wyboru odpowiedniego typu i modelu jachtu, wraz z jego specy-
fikacją osprzętową przydatną na danych wodach. Możemy więc 
jacht wyposażyć zgodnie z naszym gustem i zadowolić się rocz-
nym wpływem, pokrywającym zaledwie koszty mariny i bieżące-
go utrzymania technicznego jachtu lub też dopasujemy typ jachtu 
i  jego specyfikację osprzętową pod potrzeby rynku czarterowego, 
a na inwestycję spojrzymy wyłącznie przez pryzmat biznesowy, 
rzadko lub w ogóle nie korzystając z luksusu posiadania jachtu. 
Dzięki temu, z wpływów z biznesu, opłacamy nie tylko koszty 
utrzymania, ale i spłacamy ratę leasingu.

Główne akweny żeglugowe, na których rozwinięta jest branża 
czarterowa, to Morze Śródziemne, Adriatyk, Wyspy Kanaryjskie, 
Karaiby, Seszele oraz Bałtyk i Morze Północne. Infrastruktura jest 
oczywiście również w Tajlandii i na Polinezji Francuskiej, ale ze 
względu na odległość, ciężko jest uznać te akweny za atrakcyjne 
pod kątem długości podróży i choćby bieżącej kontroli biznesu.
Każdy z rejonów świata ma swój bestseller – typ łodzi z określo-
nymi elementami wyposażenia, które najefektywniej funkcjonują 
w biznesie czarterowym. Na Bałtyku to średniej wielkości żaglowy 
jacht jednokadłubowy o długości 37-46 stóp. Na Morzu Śródziem-
nym widać dość spore zróżnicowanie: od średniej wielkości jachtów 
żaglowych jednokadłubowych w Chorwacji, po większe w Grecji, 
Hiszpanii (głównie Baleary), Włoszech i Turcji. Coraz częściej 
pojawiają się już katamarany żaglowe, nieco rzadziej łodzie moto-
rowe. Katamarany motorowe na Morzu Śródziemnym to jeszcze 
rzadkość, jakkolwiek segment ten uznany jest obecnie za najbar-
dziej rozwojowy. W okolicach większych miast portowych rozwija 
się czarter łodzi motorowych choć, co należy podkreślić, nie tak 
dynamicznie jak jest to w przypadku łodzi żaglowych. Wyjątkiem 
są tutaj na pewno kraje Beneluksu, gdzie łodzie motorowe mają 
się doskonale.

Im dalej w tropiki i egzotykę, tym większym powodzeniem cieszą 
się katamarany żaglowe. Trzypokładowe najczęściej łodzie oferują 
więcej miejsca do wypoczynku dla gości, co jest nie do przece-
nienia. szczególnie jeśli większość wieczorów i noclegów podczas 
tygodnia czarterowego spędza się na samym jachcie, ze względu 
na rzadsze niż w Europie rozmieszczenie marin i ich infrastruk-
turą rozrywkowo gastronomiczną. Katamarany żaglowe mają 
większy zasięg niż motorowe, a ponieważ archipelagi Karaibów, 
czy Wysp Kanaryjskich zajmują spore obszary oceanu, to są tam 
one dominującym narzędziem czarterowego zarobku. Czarterowe 
łodzie motorowe stanowią rzadkość na tych odległych wodach.
Na świecie funkcjonują w zasadzie dwie podstawowe formy inwe-
stycji w jacht czarterowy: w oparciu o międzynarodową korpora-
cję czarterową lub poprzez mniejszą firmę czarterową oferującą 
bardziej ‘butikowe’ podejście do zagadnienia. 
Wielkie korporacje posiadające od kilkuset do kilku tysięcy 
jachtów na całym świecie, oferują sztywne warunki inwestycyj-
ne, odwdzięczając się z reguły niewielkim, lecz stałym poziomem 
comiesięcznych wpływów. Mniejsze firmy czarterowe, posiadające 
floty od kilku do kilkudziesięciu jachtów, oferują zwykle większą 
dowolność w użytkowaniu własnym jachtu oraz możliwy większy 
poziom wpływów, które jednak najczęściej nie są w umowie gwa-
rantowane. I znów wszystko zależy od celu inwestora, czyli na ile 
kupuje on jacht dla siebie, na ile na cele reprezentacyjne własnej 

firmy, a na ile celem maksymalizacji zarobków.
Najczęstszym sposobem finansowania zakupu jachtu jest leasing, 
zwykle na 5-6 lat, i trzeba przyznać, że w Polsce w ostatnich latach 
poziom świadomości rodzimych bankierów coraz bardziej sprzyja 
realizacji tej drogi finansowania.  Zakup jachtu to również dosko-
nała możliwość optymalizacji podatkowej w ramach istniejącej już 
firmy. W przypadku zakupu większych i droższych jednostek za 
gotówkę, warto przemyśleć możliwości rejestracji jachtu w krajach 
nie objętych jurysdykcją UE.
 Zwrot z inwestycji zależy od poziomu optymalizacji bizne-
sowej jachtu i akwenu, na którym operuje, ale można przyjąć, że 
w poprawnie funkcjonującym biznesie czarterowym, niezależnie 
od miejsca na świecie, po 5-6 latach zostajemy z jachtem lub łodzią 
wartą ok 50-60% wartości początkowej. Utrata wartości zależy od 
typu jachtu, producenta, stopnia użytkowania i akwenu, na któ-
rym jacht będzie się znajdował po zakończeniu okresu finansowa-
nia.
Wszystko to sprawia, że inwestycja w jacht, żaglowy czy motoro-
wy, to godna rozważenia forma inwestycji alternatywnej, a wej-
ście w świat czarterów może być początkiem nowego, ciekawego, 
a przy okazji atrakcyjnego biznesu.

Autor: Daniel Król, Super Yachts, daniel.krol@superyachts.pl
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złotych za metr kwadratowy, notujemy obecnie w stolicy około 
200 rocznie – dwukrotnie więcej niż w 2017 roku i trzykrotnie niż 
w 2016 roku. Wśród nich nie brakuje takich, gdzie ceny sięgają 
40 tysięcy złotych za metr kwadratowy, choć w skali miasta jest 
ich zaledwie kilkanaście. Na rynkach poza Warszawą, szczególnie 
tam, gdzie podaż lokali mieszkaniowych jest zdecydowanie mniej-
sza, przyjęliśmy, że rynek premium to 3% najdroższych spośród 
wszystkich dostępnych inwestycji. Dzięki temu liczba transakcji 
jest reprezentatywna także dla miast poza stolicą. 

Perspektywa 10% wzrostu 
Z przygotowanego przez ekspertów HLSM raportu High Level 
Book wynika, że wartość rynku nieruchomości ekskluzyw-
nych w 7 największych polskich miastach wzrosła w 2018 roku 
o 9% - do ponad 1,3 miliarda złotych. W pierwszym kwartale 2019 

roku sprzedaż apartamentów w Warszawie zwiększyła się w uję-
ciu rocznym o 20%, a oferta lokali luksusowych – o jedną trzecią. 
Na podstawie analizy zebranych danych prognozujemy, że w tym 
roku segment nieruchomości luksusowych urośnie o 8 do 10%.

Nieruchomość premium to oczywiście wyjątkowa lokalizacja 
a przede wszystkim unikalny i imponujący widok, który to miej-
sce gwarantuje. Najpiękniejsze parki, najważniejsze miejskie pla-
ce, wschody i zachody słońca widziane z okien apartamentu, mają 
największy wpływ na jego cenę. Istotna jest także wielkość i jakość 
przestrzeni, unikalność projektu i materiałów wykończeniowych, 
a także dodatkowe usługi dla mieszkańców, takie jak concierge. 
Wraz z zakupem nieruchomości premium, klienci kupują także 
prestiż i adres, który jest potwierdzeniem przynależności do eli-
tarnego klubu.

Wysoki wzrost gospodarczy, rosnące siła 
nabywcza społeczeństwa i konsump-
cja sprawiły, że w ostatnich latach rynek 
nieruchomości w Polsce przeżywa boom. 
Dotyczy to zarówno mieszkań z segmentu 

popularnego, jak i nieruchomości luksusowych. 

Najwięcej lokali w segmencie premium sprzedaje się w War-
szawie, co nie jest zaskoczeniem, bowiem to właśnie stołeczny 
rynek należy do najbardziej rozwiniętych i ukształtowanych 
w kraju. Deweloperzy realizują tu i planują kolejne inwestycje 
w odpowiedzi na coraz większy popyt na ekskluzywne apar-
tamenty. Najbardziej prestiżowe nieruchomości znajdziemy 
w Śródmieściu, na Mokotowie oraz Saskiej Kępie. To właśnie 
w stolicy notujemy rekordowe transakcje, jak ubiegłorocz-
na sprzedaż apartamentu w rezydencji Park Lane za blisko 
14,5 mln złotych. Jednak przepiękne domy, zrewitalizowane 
kamienice i niezwykłe apartamenty w najlepszych lokaliza-
cjach, znajdziemy także w Trójmieście, Wrocławiu czy Krako-
wie. 

Coraz więcej transakcji
W ramach High Level Sales & Marketing regularnie monitoru-
jemy rynek nieruchomości luksusowych i analizujemy trendy. 
Korzystamy z uniwersalnej definicji nieruchomości premium, 
którą stworzyliśmy na bazie doświadczeń przy sprzedaży 
warszawskiego apartamentowca Cosmopolitan. Dla Warsza-
wy przyjęliśmy, że segment apartamentów ekskluzywnych to 
1% najdroższych spośród wszystkich nieruchomości mieszka-
niowych dostępnych na rynku. Tego typu transakcji, gdy apar-
tamenty sprzedawane są w cenie przekraczającej 20 tysięcy 

Na zdjęciach powyżej, odpowiednio: po lewej Karolina Kaim, Prezes Tacit Investment, Inwestycja Cosmopolitan, po prawej: Berezyńska 46
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Szacowna brytyjska marka produkująca od 1972 roku ele-
ganckie a zarazem praktyczne łodzie motorowe, które 
zaskakują innowacyjnymi rozwiązaniami i użytkowością, 
oferując przy okazji charakterystyczną architekturę.

Dynamiczny kadłub, szeroko otwierane panele dachowe, modu-
łowe przestrzenie, panoramiczne oszklenie czy najwyższy współ-
czynnik wykorzystania przestrzeni w klasie to mocne atuty łodzi 
spod znaku Sealine.

Dwa modele stoczni są jakby specjalnie zaprojektowane na pol-
skie akweny. Sealine Cruiser 390 jako jedyny na rynku posiada 

aż 3 kabiny, 2 pełne łazienki i przestronny salon z widokiem 360, 
barem i ogromnym rufowym sunpadem. Sealine 330v to z kolei 
duży-mały jacht motorowy, który mieści dwie oddzielne kabiny 
a wersja z silnikiem przyczepnym doskonale sprawdzi się na płyt-
kich akwenach Mazur czy półwyspu helskiego.

Sealine oferuje modele w trzech seriach:
Cruiser: C330, C390, C430, C530
Flybridge: F430, F530
Sport: S330, S330V

Więcej informacji: www.superyachts.pl

YACHTING LIFE / SEALINE YACHTS

SEALINE YACHTS
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Dynamiczna i elegancka sylwetka oraz mnogość materiałów wykończeniowych najwyższej jakości  
to cecha każdego jachtu Sealine, tutaj na przykładach C430, F530 i S330V.
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PELLE PETTERSON
MISTRZ ŚWIATA I LEGENDA DESIGNU

AUTOR: IGOR OSTASZEWSKI

Pelle Petterson zasłynął jako projektant klasy Maxi, 
po dziś dzień obecnej w różnych odsłonach na całym 
Bałtyku – od Polski, gdzie powstają jednostki tej klasy, 
aż  po Szwecję, gdzie wciąż jest to najpopularniejszy 
jacht rekreacyjny. Według jego projektów zbudowano 

w sumie ponad 100 000 łodzi.

SPORT
Kariera żeglarska Pelle Pettersona dała mu dwa medale olimpij-
skie, w klasie Star, znanej w Polsce dzięki sukcesom ekipy Kusz-

nierewicz/Życki, w latach 1964 i 1972.  Zdobył 5 medali Mistrzostw 
Świata i to w dwóch klasach: Star i 6 mR. Dwukrotnie był także 
sternikiem Pucharze Ameryki, w latach 1977 i 1980.
W sferze sportu na uznanie zasługują również jego osiągnięcia 
projektowe – jachty klasy Star jego projektu wielokrotnie zdoby-
wały medale Mistrzostw Świata, a w Pucharze Ameryki występo-
wał nie tylko jako skiper, ale też jako projektant. Zaprojektował 
dla Syndykatu Szwecji jacht Sverige – challengera w 23. America’s 
Cup w 1977 roku, pod banderą Królewskiego Jacht Klubu z Gote-
borga.

Dorobek medalowy

IO Tokio 1964 – Star

MŚ San Diego 1969 - Star

IO Monachium 1972 – Star

MŚ Laredo 1974 - Star

MŚ Manstrand – 1977 – 6mR

MŚ Seattle - 1979 – 6mR

MŚ Newport 1983 – 6mR

Pelle Petterson był Gościem Honorowym regat Sopot Match Race 2016. Laudacja na jego cześć oraz tort urodzinowy  
uświetniły wtedy bankiet główny regat w Sheraton Sopot. 

 
Zdjęcie po prawej u góry: Pelle Petterson z dumą prezentuje puchar Mistrza Świata klasy Star, zdobyty w San Diego w 1969;  

na dole po prawej: wspólny świat szweckiego sportu.

Rodzinny album Pettersonów

Pelle Petterson był aktywnym dzieckiem i jest rodzinnym rodzicem. Ma troje dzieci.
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PROJEKTY
Zaczynał od stażu w Volvo, gdzie szybko zbudował sobie repu-
tację projektanta przemysłu samochodowego i jachtowego. Pasja 
Pelle Pettersona do morza obudziła się w szwedzkim Kullavik. 
To historia największej legendy naszych czasów w żeglarstwie 
i  wzornictwie przemysłowym. Projektował dosłownie wszystko: 
od okularów i zegarków, przez rowery i motorowery, samochody, 
jachty najróżniejszych maści i przeznaczenia, aż po prom pasa-
żerski Stena. 

Największym osiągnięciem Pelle Pettersona było jednak wprowa-
dzenie masowej produkcji jachtów z laminatu. W latach 60-tych 
mało kto poważnie brał to pod uwagę, a już pod koniec lat 70-tych 
szwedzka stocznia Maxi błyskawicznie została największym na 
świecie producentem jachtów rekreacyjnych. Można zatem śmia-
ło powiedzieć, że Pelle Petterson był ojcem współczesnej seryjnej 
produkcji jachtów. 

 

Linia odzieży żeglarskiej i sportowej pod marką Pelle P., projektowa-
nej przez jego córkę, Cecilię. Pelle P. to ubrania golfowe, żeglarskie 
i   lifestyle’owe z najwyższej półki jakości, godne swojego hasła pro-
mocyjnego True Experience.

Jacht Maxi 77 

najpopularniejszy jacht w Szwecji

Volvo P1800

którym jeździł Roger Moore w serialu „Święty”

YACHTING LIFE / PELLE PETTERSON

23 maja 2017 roku Pelle Petterson oddał hołd zmarłemu rok wcze-
śniej Sir Rogerowi Moore’owi. Poprowadził z tej okazji po raz pierw-
szy auto swojego własnego projetu, Volvo P1800 z 1967 r., z którym 
Sir Roger występował w serialu telewizyjnym „Święty”. Mało kto wie, 
że samochód ten był prywatną własnością Rogera Moore’a.

Kim jest Pelle Petterson?

Pelle Helmer Petterson (ur. 31 lipca 1932 r.) to szwedzki żeglarz i pro-
jektant przemysłowy, najbardziej znany z projektowania jachtów. 
W latach 1955 – 1957 studiował projektowanie w Pratt Institute 
w Nowym Jorku. Wielokrotny mistrz świata i medalista olimpijski. 
Zdobywca wielu nagród i medali, w tym Medalu Królewskiego za osią-
gnięcia sportowe i projektowe. Mistrz Świata i Mistrz Olimpijski.
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W   1964 roku Henri Amel, słynny francuski 
żeglarz rozpoczął piękną kartę historii świa-
towego jachtingu, tworząc jacht będący sumą 
jego doświadczeń, nabytych podczas wielu rej-
sów dookoła świata. Dziś Amel Yachts wyzna-

cza standardy w klasie jachtów luksusowych zdolnych do wokół-
ziemskiej żeglugi w każdych warunkach.

Powstające w stoczni we francuskim La Rochelle jachty testowane 
są na wymagających wodach Zatoki Biskajskiej. Stocznia produ-
kująca tylko kilkanaście jachtów w roku jest w zasadzie manufak-
turą, a każdy jej klient znajduje się w centrum uwagi troskliwego 
personelu. Słynna na całym świecie obsługa posprzedażna jest 
dumą francuskiej branży jachtowej i punktem honoru każdego 
pracownika (w Amelu pracownicy są jednocześnie współwłaści-
cielami stoczni!).

Osłonięty kokpit, wszystkie regulacje obsługiwane z pozycji skip-
pera, siedem wodoszczelnych grodzi, autorski takielunek, niezli-
czona ilość praktycznych rozwiązań na pokładzie i pod pokładem 
oraz rozplanowanie i materiały najwyższej jakości to nieliczne tyl-
ko cechy charakterystyczne jachtów Amel.

Stocznia posiada w swojej ofercie aktualnie dwa modele. Pierw-
szy to Amel 50, nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem European 
Yacht of the Year 2018. Jesienią 2019 zadebiutuje natomiast drugi, 
najnowszy okręt flagowy stoczni – Amel 60.

Więcej informacji: www.superyachts.pl

YACHTING LIFE / AMEL – LUXURY BLUEWATER CRUISER

AMEL – LUXURY 
BLUEWATER  

CRUISER
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YACHTING LIFE / STARY... CZY ZABYTKOWY?

STARY...  
CZY ZABYTKOWY?

O UMIŁOWANIU PIĘKNA, KLASYKI I DUCHA PRZYGODY,  
Z TADEUSZEM WESOŁOWSKIM 

ROZMAWIA DANIEL KRÓL
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Mówi się, że „księgę życia pisze się do 40-tki, 
a potem się ją czyta.” Pan chyba daleki jest 
jeszcze od przeglądania swoich życiowych 
archiwów i pisania pamiętników?
To prawda, niespieszno mi do emerytury. 

Wciąż pracuję zawodowo, choć przesunąłem akcenty na szerszą 
perspektywę. Co chwila interesują mnie nowe rzeczy: auta od lat, 
a ostatnio również żagle. Od zawsze wyznaję zasadę, że lepiej jeź-
dzić lub pływać, niż posiadać. Mam oczywiście własną flotę, trud-
no pozostać niewrażliwym na piękno klasyki, ale staram się już jej 
nie rozwijać. Nie nazywam jej nawet kolekcją, bo ja samochodów 
nie kolekcjonuję, a korzystam z nich, jeżdżąc w nawet najbardziej 
wymagających rajdach. Czerpanie przyjemności z życia,  tkwi 
w ciągłym ruchu, w jeździe, a nie w zaduchu muzeów.
Skoro wspomniał Pan o swoich autach, to jakie Pana już skusiły, 
a jakie wciąż się Panu marzą?
Oj, marzą mi się, ale zastrzegam, że już nie kupię! (śmiech). Wpa-
dłem w szał zakupowy i w efekcie nie dla wszystkich moich samo-
chodów znajduję dość czasu. Moje auta to prawie wyłącznie Jagu-
ary, w tym flagowe: XK 140 Roadster i XK150 z 1955. Niektóre 
są pięknie odrestaurowane, inne czekają jeszcze na swoją kolej... 
Teraz jestem już bardziej powściągliwy, ale szalenie podoba mi 
się ostatnio BMW 850, 5l benzyna, minimum elektroniki – prze-
łomowy youngtimer z lat 90-tych. BMW wypuściło niedawno na 
rynek jego następcę. To idealne auto na wyjazdy klubowe, ale też 
do codziennego użytkowania.
Wydał Pan książkę o rajdzie Pekin-Paryż 2013, w którym brał 
Pan udział, ale startował Pan również w słynnym Mille Miglia. 
Co różni te imprezy organizacyjnie i sportowo?
Mille Miglia to oczywiście tradycyjny wyścig, ale i wielki splen-
dor, na jaki stać tylko Włochów! Szalona jazda, istne muzeum na 
kółkach – 1000 mil, Toskania, lokalne drogi, małe miasteczka, kil-
ka milionów widzów przy trasie, święto narodowe. Włosi mają to 
do siebie, że cieszą ich wyścigi uliczne, zabytkowa klasa mknąca 
przez placyki mijanych wiosek, w eskorcie policji. Kwintesencja 
lifestyle’owej imprezy. Na trasie spotkać można najdroższe auta 
świata, o wartości liczonej w milionach euro, a jednocześnie małe 
fiaciki. Jedyny wymóg – muszą to być modele, które rzeczywiście 
startowały w historycznym Mille Miglia w latach 1927-57. Czasem 

Tadeusz Wesołowski 

Twórca i wieloletni prezes giełdowej spółki Prosper, obecnie aktywny inwestor 
w funduszach Venture Capital na rynku nowoczesnych technologii. Absolwent, 
a następnie pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Pry-
watnie wielbiciel nietuzinkowej motoryzacji, uczestnik wielu rajdów pojazdów 
zabytkowych, w tym – jako pierwszy Polak – słynnych Mille Miglia i Pekin-Paryż.

Youngtimer vs oldtimer
Jeśli mówimy o youngtimerach, to budżet nie jest żadnym ograniczeniem, ponieważ 
takim autem kolekcjonerskim i z potencjałem do aprecjacji może być każde auto 
unikalne, przy czym unikalność to bardziej kwestia stanu, niż samego modelu. Dla 
przykładu, takimi samochodami są np. dobrze zachowane Fiaty 126p czy Polonezy. 
Aby takie auto kupić, w dobrym stanie i z niskim przebiegiem, kilka lat temu wystar-
czało kilka tysięcy złotych, dziś już kilkanaście, a za świetne egzemplarze nawet 
30-50 tys. zł. To pokazuje potencjał wzrostu wartości. Przy czym istotne jest tu 
zastrzeżenie – mówimy o youngtimerach, czyli autach liczących 15-40 lat, nie star-
szych. Samochody starsze, to już oldtimery wymagające zupełnie innych budżetów, 
zależnych od kwestii renowacji, oryginalności itp. – komentuje Kamil Dłutko, Prezes 
Zarządu Super Cars Club.

Na zdjęciach od góry po lewej Tadeusz Wesołowski; Skoda 1200 Sanitka – Pierwsze auto Tadeusza Wesołowskiego, kupiona nie dla wartości 
historycznej, a z powodów budżetowych. Autor: David van Mill, Friesland, Netherlands, 1955; poniżej youngtimer Audi 80. 

Na sąsiedniej stronie zdjęcia od góy po lewej: Italia księcia Borghese ciągnięta przez bezdroża, rok 1907. Źródło: Project Gutenberg EBook of Van 
Peking naar Parijs per auto, rajd Mille Miglia

Mille Miglia

Mille Miglia (z włoskiego: tysiąc mil) – historyczny wyścig wytrzymałościowy, 
przebiegający drogami publicznymi północnych Włoch, organizowany w latach 
1927-1957.
Od 1977 roku wznowiony jako „Mille Miglia Storica” – wyścig-parada przede 
wszystkim dla właścicieli historycznych samochodów sportowych wyprodu-
kowanych przed 1957 rokiem. Wyścig odbywa się głównie drogami Lombardii 
i  Toskanii, na trasie Brescia-Rzym-Brescia.

Pekin-Paryż

Wszystko zaczęło się w roku 1907, kiedy kilku automobilistów wzięło udział 
w szalonym rajdzie z Pekinu do Paryża. Zwyciężył książę Scipione Borghese na 
samochodzie Itala, pokonując 16 tysięcy kilometrów w 61 dni.
90 lat później znaleźli się śmiałkowie, którzy odważyli się pokonać ten wyczyn. 
Od tamtej pory, raz na kilka lat odbywa się ta klasyczna wyprawa przez drogi 
i bezdroża Euroazji. 
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byłem polskim prekursorem. Miło popatrzeć, że dziś na starcie  
melduje się coraz więcej załóg z naszego kraju. 
Jak zatem w rajdzie Pekin-Paryż radziliście sobie z codzienny-
mi sprawami? Noclegi w centralnej Azji? Serwis? Tankowanie?
Trasa jest wymagająca, prowadzi przez setki miast, ale też na 
przykład przez pustynię Gobi. W cywilizacji mamy zawsze hotele, 
a pośród natury organizatorzy budują obozy w wojskowym stylu, 
na bazie jurt i namiotów. Zapewniają również zaplecze socjalne: 
stołówkę, kuchnię i sanitariaty. Zawodnicy sami dbają o camping, 
a także o serwis – samodzielnie, praktycznie co wieczór, w oparciu 
o części, które każdy wiezie w bagażniku lub te, które uda się zna-
leźć na miejscu. Nie ma co liczyć na wsparcie: auta praktycznie się 

Tadeusz Wesołowski jest człowiekiem wielu pasji. 
Żeglarstwo wciągnęło go już na studiach. Zrobił wtedy 
patent sternika. Po rejsach do granicy lodów Grenlan-
dii i do dalekiej Kanady, przyszło odkrycie regat i start 
w Sydney-Hobart w 2014 r. Od czasu pierwszego star-
tu w załodze Ocean Challenge Yacht Club, w Les Voiles 
de Saint-Tropez w 2017 roku, Tadeusz Wesołowski regu-
larnie rozwija się jako żeglarz regatowy. Po triumfie w St. 
Maarten Heineken Regatta 2018, obecnie bierze udział 
w przygotowaniach polskiej załogi do niezwykle wyma-
gających regat Fastnet 2019.

nie powtarzają, a towarzyszące samochody serwisowe dysponują 
jedynie uniwersalnymi narzędziami, drutem, łańcuchem i srebr-
ną taśmą. Za to zawsze można liczyć na pomoc współuczestni-
ków i  miejscowych. Pamiętam, jak gdzieś w Mongolii rozpadły 
nam się w Jaguarze amortyzatory. Wycięliśmy je i zastąpiliśmy 
zaadaptowanymi ad hoc amortyzatorami z minibusa Toyoty, który 
akurat stał przy naszej jurcie. Innym razem połamane resory wią-
zaliśmy łańcuchem, a po dojechaniu do Nowosybirska, wymienili-
śmy je na resory ze starej Wołgi. Ułożyliśmy wtedy równanie dnia:  
Dawca + Kowal = Sukces!
Miałem o to zapytać! W relacji z rajdu widzimy Pana często 
leżącego pod samochodem. Czy można mieć oldtimera i nie 
znać się na mechanice? Skąd się bierze części zamienne? Czy 
koncerny cały czas je produkują, czy też trzeba dorabiać je na 
własną rękę?
Rzeczywiście znajomość rzemiosła trochę się przydaje, jeśli nawet 
nie po to, żeby samemu coś naprawiać, to przynajmniej na tyle, 
żeby wiedzieć, co się zepsuło. Jeśli chodzi o części, to są warsztaty 
które specjalizują się w autach zabytkowych. Oczywiście łatwiej 
coś znaleźć do bardziej popularnych modeli. Łatwiej też w Niem-
czech czy Anglii, gdzie rynek jest duży i poukładany, a produkcja 
dużych koncernów i małych zakładów trafia do specjalistycznych 
hurtowni. Mercedes ma pełne magazyny części do starszych aut, 
a na przykład Jaguar nie miał tak stabilnej historii. Ich linie pro-
dukcyjne i pojedyncze maszyny przeszły w ręce prywatnych firm, 
które po dziś dzień zaopatrują rynek w części.
Jak to się stało, że student politechniki mógł realizować tak 
kosztowną pasję?
Studiowałem na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych 
w Warszawie, więc mechanika nie była mi obca. Na pierwszym 
roku kupiliśmy z kilkoma kolegami Skodę „Sanitkę” 1200. Był to 
popularny po wojnie model karetki. Gdy my byliśmy na studiach 

miała pewnie ze 20 lat. Ale jeździła, choć było też przy niej sporo 
roboty. 4 drzwiowa, sedan. Kupiliśmy ją nie jako zabytek, a jako 
tanie użytkowe auto, dla przyjemności. Jeździliśmy nim na zmia-
nę, po jednym dniu. Po miesiącu zabawy skończyły się badania 
techniczne i trzeba ją było wyremontować. Chcieliśmy zrobić to po 
bożemu, jak na studentów politechniki przystało, ale skończyło się 
na rozebraniu auta na części pierwsze.
Prawdziwa pasja zrodziła się dopiero w latach dwutysięcznych, to 
były początki samochodów zabytkowych w Polsce, wcześniej były 
tylko auta bardzo stare i zdezelowane, a wtedy otworzył się import 
z USA. Rynek amerykański był niezrównanie bogatszy, bo po woj-
nie 2/3  produkcji, np. Jaguara, szło za ocean, do bogatych, nie-
zubożonych wojennym wysiłkiem Amerykanów. Tak się zrodziła 
moja miłość do Jaguara.
Te dwa etapy mojej przygody z motoryzacją dzieli 20 lat przerwy 
wypełnionej intensywną pracą zawodową.
Czy to jest drogie hobby?
Oczywiście jest drogie, szczególnie jeśli chodzi o samochody 
zabytkowe, piękne i rzadkie. Wszystkie moje auta są skatalogo-
wanymi zabytkami i mają żółte tablice. Dbam o nie i staram się,  
na ile to możliwe, żeby miały 100% oryginalnych części. Lakier na 
przykład stosuję współczesny, ale kolor dobieram ze starej palety 
odcieni, z czasów  świetności danego modelu.
Często się mówi „stare samochody”. Ale one nie są „stare”. „Stara” 
to jest 30-letnia seryjna Toyota bez wartości. Chyba, że ma war-
tość, na przykład rodzinną czy sentymentalną.
Trzeba po prostu auto kochać, lubić nim jeździć i troszczyć się 
o nie. Można tę pasję rozpocząć od jakiegoś youngtimera i mieć 
taką samą frajdę, bo chodzi tu o szacunek do piękna. Wspaniałe 
jest w tym hobby właśnie to, że wiek nie ma tu najmniejszego zna-
czenia – ani wiek auta, ani właściciela.

Na zdjęciach od góry : rajd Pekin-Paryż campaltanshire, jurty, toytoy, dwóch dżentelmenów w podróży,  
kolejny etap rajdu; na sąsiedniej stronie: Green Dragon

trafiają się nawet egzemplarze, które rzeczywiście ścigały się po 
tych drogach w tamtych czasach.
Rajd trwa 3-4 dni. Może nie jest łatwy, ale jednak krótki i do tego 
w otoczeniu pełnej cywilizacji. Skutkuje to wyższym odsetkiem 
kobiet biorących w nim udział, dla których – jak wiadomo – 
cywilizacja jest ważna. Na 450 aut znajdą się zwykle 2-3 załogi 
w pełni kobiece, a i wiele kobiet jeździ w fotelu pilota, przeważ-
nie z mężem za kierownicą.
Pekin-Paryż to zupełnie inna bajka, właściwie kompletny hard-
core – dwa miesiące, 13 tysięcy kilometrów po drogach i bezdro-
żach. Startuje około 120 aut, kończy ledwie 80. Kobiet jest w sumie 
może kilkanaście. Za kierownicą – jedna. W  obu tych rajdach 
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Konstruowane na szybkich kadłubach Hanse jachty Moody oferują osiągi niespodziewane po jachtach typu Deck Saloon.  
Z wnętrza jachtu rozpościera się widok 360 stopni na otaczające krajobrazy...

Brytyjska stocznia założona przez legendarnego skippe-
ra Johna Moody w roku 1827. Jedyny dziś na świecie 
producent seryjnych jachtów żaglowych typu Deck 
Saloon, oferujących niczym nieskrępowany panora-
miczny widok z salonu i kuchni.

Właścicieli jachtów Moody podobno trudno namówić na zmianę 
jachtu na tradycyjny.  Mawiają, że możliwość podziwiania mija-
nych nadmorskich pejzaży z każdego miejsca na jachcie nie ma 
sobie równych, a głęboki kokpit i burty oferują poczucie komfortu 
i bezpieczeństwo porównywalne z dużą łodzią motorową.

Rok 2019 przynosi stoczni znaczącą innowację, która zapisze nową 
kartę w jej bogatej historii. Podczas targów w Cannes planowana 
jest premiera najmniejszego jachtu Moody 41 Deck Saloon, która 
dzięki inteligentnemu systemowi projektowania oferuje przestrzeń 
niespotykaną w tej klasie jachtów.

Moody oferuje modele: Moody Deck Saloon 41, Moody Deck Salo-
on 45, Moody Deck Saloon 54, Moody Aft Cocpkit 41.

Więcej informacji: www.superyachts.pl
     

YACHTING LIFE / MOODY, IKONA DECK SALOON

MOODY, IKONA DECK 
SALOON
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YACHTING LIFE / SOPOT MATCH RACE 

SOPOT MATCH RACE  
PRESTIŻOWE REGATY ROZGRYWANE CO ROKU SĄ WIZYTÓWKĄ WIELU  

NADMORSKICH KRAJÓW I ZNANYCH KURORTÓW. WYDARZENIA TOWARZY-
SKIE, LUKSUSOWE MARKI, ELEGANCKIE JACHTY I LIFESTYLE PRZEPLATAJĄ 

SIĘ NATURALNIE Z REGATAMI NAJWYŻSZEGO ŚWIATOWEGO FORMATU.

St. Tropez ma swoją Giraglię, Kalifornia swój Congressio-
nal Cup, Porto Cervo swoje Maxi Cup, a Sydney słynie 
z regat Sydney-Hobart. Od 2004-go roku również Sopot 
ma swoje eleganckie regaty, nawiązujące do bogatej 
przedwojennej tradycji żeglarskiej wokół słynnego molo.

Pomysłodawcą tego eventu był Przemysław Tarnacki, którego 
17 lat temu zainspirowały regaty Knickerbocker Cup w Nowym 
Jorku. Organizowany dziś z rozmachem przez Filipa Grudzińskie-
go i jego Module Plan, Sopot Match Race jest jednym z ważniej-
szych wydarzeń sezonu letniego w Polsce, przyciągając co roku 
elitę świata biznesu, sportu, sztuki, kultury i mediów.

Eleganckie regaty to również stylowe jachty – w Sopocie zawod-
nicy żeglują na jachtach Diamant 3000, smukłych jednostkach 
z wysokimi masztami, wielkimi żaglami i pięknymi klasycznymi 
rufami, na których jest miejsce dla operatorów kamer.
Regat rozgrywane są w najbardziej widowiskowej dla żeglarstwa 
formule Match Racing - znanej od lat ze zmagań Pucharu Amery-
ki. To krótkie wyścigi jeden na jeden, których każdego dnia przy 
molo odbywa się kilkadziesiąt. Dramaturgia rywalizacji i bliskość 
akcji od molo sprawia, że każdego dnia tysiące osób śledzi zmaga-
nia najlepszych żeglarzy świata.
Przez cztery dni regat zawodnicy walczą o trofeum przechodnie 
regat – puchar Sopot Match Race, wykonany w pracowni jubiler-
skiej Apart. W roku 2007 regaty uzyskały status Mistrzostw Euro-

Opis: ???
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py, a w latach 2014-2015 były jednym z przystanków World Match 
Racing Tour, czyli cyklu Mistrzostw Świata. Taki żeglarski Wielki 
Szlem, jeśli by szukać analogii ze światka tenisowego. Przebieg 
rywalizacji relacjonują ogólnopolskie stacje TV, radio i Internet. 
Wśród uczestników regat roi się od gwiazd międzynarodowego 
żeglarstwa. W Sopocie startowali i wygrywali m.in. mistrzowie 
świata w Match Racingu: Brytyjczyk Ian Williams, Polak Karol 
Jabłoński i Nowozelandczyk Adam Minoprio, uczestnicy najstar-
szych i najbardziej prestiżowych na świecie regat America’s Cup 
i Volvo Ocean Race: Duńczycy Nicolai Sehested i Peter Wibroe, 

oraz legendy światowego Match Racingu: Szwed Bjorn Hansen, 
Fin Staffan Lindberg i Szwajcar Eric Monnin. Czterokrotnie 
w regatach wygrywała załoga gospodarzy prowadzona przez Prze-
mysława Tarnackiego (2009, 2013, 2017 i 2018), dwukrotnie zaś 
francuska załoga Pierre-Antoine Morvana (2011, 2012).
Sopot Match Race to wielkie święto żeglarstwa i jachtingu, oka-
zja do niezwykłych spotkań i wyjątkowych doznań serwowanych 
przez organizatorów regat i ich partnerów. To wspaniały pomysł 
na letni weekend z rodziną i przyjaciółmi, pełen pasji i niezwy-
kłych inspiracji na dobre życie.

Na sąsiedniej stronie fotografia od góru po lewej: Załoga Albert Riele Sailing Team, zwycięzcy Sopot Match Race w roku 2018. 
[od prawej] Przemysław Płóciennik (trymer grota/spinakera), Bartosz Bartnicki (bow man),   

Jacek Przybylak (taktyk), Przemysław Tarnacki (skiper).
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Precyzja na sterze, świetne osiągi oraz przytulne wnętrze będące nagrodą po całodziennym żeglowaniu.  
Oto walory Dehler Yachts, z których znany jest producent.

Saga rodziny Dehlerów, tworzących jachty żaglowe typu 
performance cruiser trwa już 50 lat. W DNA produ-
centa znajduje się uwielbienie dla walorów żeglarskich, 
połączone z klasycznym i ciepłym stylem wykończenia 
pod pokładem.

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci stocznia stworzyła wie-
le konstrukcji, które wygrywały najważniejsze regaty klubowe 
w  Europie. Doskonale zaprojektowane kadłuby zoptymalizowa-
ne z płetwami oraz wydajne takielunki nie mają sobie równych 
w regatach amatorskich i półamatorskich.

Kto nie potrzebuje wygrywać regat, z pewnością skorzysta z wyjąt-
kowych walorów tych jachtów, aby po prostu cieszyć się wspa-
niałą, łatwą żeglugą i klasyczną sylwetą jachtu, korzystając na co 
dzień z komfortu,  jaki oferuje każdy model spod znaku rodziny 
Dehlerów.

Dehler Yachts oferuje modele: Dehler 29, Dehler 34, Dehler 38, 
Dehler 42, Dehler 46 oraz innowacyjny i niezwykle sportowy 
Dehler 30 One Design.

Więcej informacji: www.superyachts.pl

YACHTING LIFE / DEHLER, SPORTOWA RODZINA

DEHLER, SPORTOWA 
RODZINA
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YACHTING LIFE / STAY STRONG RYSZARD SZUL

STAY STRONG  
RYSZARD SZUL
JAK UTRZYMAĆ PEŁNĄ MOC I JAKOŚĆ ŻYCIA PO 40-TCE  

RADZI RYSZARD SZUL

ROZMAWIAŁA: MARTA MAJOCH, OCEAN CHALLENGE YACHT CLUB

Ryszard Szul – pływak, triatlonista, kolarz górski, tre-
ner I klasy lekkiej atletyki, fizjolog i trener przygoto-
wania fizycznego. Pomaga zawodnikom osiągać wyni-
ki, a zwykłym śmiertelnikom jak najdłużej zachować 
szczyt mocy i formy. Z Wisłą Kraków czterokrotnie 

sięgał po mistrzostwo kraju. Doradzał Korzeniowskiemu, Nawałce, 
Engelowi, Smudzie, Kasperczakowi i Legii. Z Ryszardem spotyka-
my się przy okazji przygotowań załogi Ocean Challenge Yacht Club 
do regat Fastnet 2019.

Ryszard, masz prawie 65 lat, a wyglądasz jakbyś szykował się do 
kolejnego triatlonu. Jak ty to robisz?!
Cóż, dbam o siebie. (śmiech). Regularny wysiłek, umiarkowanie 
intensywny trening, ale też regeneracja i odżywianie. Sen jest bar-
dzo ważny, a kompletnie niedoceniany i najczęściej zaniedbywa-
ny. Od 30-go roku życia się już starzejemy, trzeba robić wszystko, 
żeby ten proces spowalniać.

Wspomniałeś o wadze snu. Co zrobić, gdy komuś lepiej pracuje 
się wieczorami lub jest po prostu nocnym markiem, a nasza 
kultura biznesowa promuje aktywność poranną? Czy da się 
przeprogramować zegar, żeby zasypiać efektywnie wcześniej 
i wstawać bardziej wypoczętym?
Też cierpię z tego powodu, bo jestem klasyczną sową. Nie chodzę 
spać przed 1:00, a wstaję, jak nasz świat każe, czasem i o 5:00. Ale 
Jest na to rozwiązanie! Okazuje się, że sen się sumuje. W wie-
lu kulturach do dziś, a także u nas jeszcze 200 lat temu ludzie 
nie spali po 8 godzin ciągiem. Naturalnie nie ma takiej potrzeby, 
choć badania nad snem to dziedzina skomplikowana i nie jestem 
tu ekspertem. Ja po prostu dosypiam w każdej wolnej chwili. 
Nawet 20-minutowa drzemka ma sens i pomaga, kumulując się do 
tego zalecanego 7- czy 7,5-godzinnego odpoczynku w ciągu doby. 
W pracy mamy pokój z kanapą, z którego korzystamy, kiedy ktoś 
czuje spadek mocy. Chodzi o to, żeby utrzymać formę – i w ciągu 
życia i w ciągu dnia aktywności.
I jak zwykle – bardzo polecam kontrolować siebie, wiedzieć co się 
dzieje z organizmem i opierać się na danych, a nie na wrażeniach 
i odczuciach. Krótko mówiąc, z pulsometrem zegarkowym wiemy 
dokładnie, kiedy ile i jak śpimy. Sumuje on też drzemki, tak że na 
koniec dnia wiadomo skąd zmęczenie lub forma.

Polacy w wieku 25-64 wybierają rower i bieganie, na dalekim 
trzecim – basen. Biega już ponad 3 mln ludzi. Biegamy dla zdro-
wia, poprawy kondycji, żeby schudnąć, albo wrócić do formy 
przed sezonem regatowym. Tymczasem twój guru, profesor 
Żołądź, twierdzi, że tylko 20% z nas ma predyspozycje do wysił-
ku wytrzymałościowego, a do tego większość trenuje zbyt inten-
sywnie. Jak zatem trenować?
Z głową. I niezbyt intensywnie. Amator nie potrzebuje więcej niż 
3 treningów w tygodniu na średnim poziomie intensywności. Dużo 
efektywniej jest 3 razy w tygodniu niż dwa, ale 5 czy 4 to już prze-
sada. Trzeba dać sobie czas na regenerację, a dni „wolne”, jeśli ktoś 
ma czas i ochotę, przeznaczyć na poprawę ogólnej siły i sprawno-
ści – ćwiczenia siły mięśni i elastyczności. 
Oczywiście nie mówimy o zawodnikach, czy amatorach szykują-
cych się do zawodów, a o utrzymaniu formy, o naszym tytułowym 
„Stay strong!”. Przygotowanie do większego wysiłku zawsze pole-
cam pod okiem specjalisty – będzie i efektywniej i bezpieczniej. 
Zwłaszcza dla stawów.

Skupmy się na redukcji masy. Czy to prawda, że bieganie poni-
żej 20 minut, albo poniżej określonego tętna nie przynosi żad-
nych rezultatów? Na ile ważne jest, żeby biegać z Excelem i pul-
sometrem? Jak trenować najefektywniej? Co powinien robić 
taki przykładowy, 45-latek, który zapomniał już prawie, że kie-
dyś lubił sporty?
Musi przyspieszyć procesy życiowe, czyli podkręcić metabolizm. 
Najłatwiej zrobić to przez  ćwiczenia fizyczne z kontrolą tętna. 
Wbrew powszechnej opinii, musi to być trening niskiej Intensyw-
ność.  A co to oznacza? Około 75% tętna maksymalnego, czyli 220 
minus wiek. Dzieje się tak dlatego, że w naszym organizmie naj-
ważniejsze jest dostarczanie energii dla mózgu, potem dla serca, 
a potem dopiero dla mięśni. Cały metabolizm sprowadza się do 
tego, żeby białko czy węglowodany złożone rozłożyć na cukier 
prosty, bo to on dostarcza energię do mózgu.
I jeśli teraz poprzez trening o wysokiej intensywności spalimy 
ten cukier, bo przy wysokiej intensywności głównym materiałem 
energetycznym są węglowodany, a nie wolne kwasy tłuszczowe, 
zacznie go brakować i organizm będzie chciał za wszelką cenę 
dostarczyć go do mózgu, bo mózg pracować musi. Czym to się 
objawia? Po bardzo mocnym treningu, powiedzmy półtorej godzi-
ny, zasoby cukru są bardzo ograniczone, co objawia się tym,  
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że brakuje cukru i człowiek ma nagle hipoglikemię - zaczyna się 
drżenie rąk i dostaje takiego łaknienia, że zjadłby wszystko, bez 
żadnych hamulców, głowa puszcza. Jeżeli nawet uda się to prze-
trzymać, to wieczorem i tak wróci. 

Wróćmy do tego, jak trenować …
Najlepiej dwa krótkie treningi po 45 minut dziennie, to zawsze 
lepiej niż jeden długi. Jeśli wziąć pod uwagę organizację życia kon-
tra ilość minut najbardziej efektywnego spalania, optimum byłoby 
pewnie 1 trening 60 minut dziennie, na do 75 do 80% tętna mak-
symalnego.  Dlaczego tak mało?  Chodzi o to, że do 85% HRmax 
poziom mleczanów jest na poziomie spoczynkowym; potem zaczy-
na wzrastać. Energia dostarczana jest z wolnych kwasów tłuszczo-
wych i z węglowodanów, mówi się że „tłuszcze spalają się w ogniu 
węglowodanów” - muszą tam być węglowodany. Kiedy  wzrasta  
intensywność wysiłku, produkuje się w mięśniach kwas mlekowy. 
Kwas mlekowy spowalnia przemiany tłuszczowe, a  jeżeli wejdzie-
my na maksymalne tętno, to przemiany tłuszczowe  blokują się 
w ogóle i wtedy spalamy tylko węglowodany, a w  ogóle nie spada-
my tłuszczu. A przecież chodzi nam o spalanie tłuszczu, taki jest 
cel treningu. 

A dlaczego akurat 75% tętna maksymalnego?
To jest moment, w którym największy jest udział kwasów tłusz-
czowych w dostarczaniu organizmowi energii: 50% wolne kwasy 
a 50% węglowodany.  Nazywa się fachowo próg węglowodanowy. 

„Za intensywnie” już rozumiemy. A gdzie jest dolna granica 
intensywności?
To tak zwana minimalna skuteczność treningowa. Żeby urucho-
miły się przemiany tłuszczowe, trzeba ćwiczyć 30 minut na pozio-
mie minimum 65% HRmax. 

Czyli 20 minutowe treningi nie mają sensu?
Trening zawsze ma sens, nawet krótki. Pozwoli się rozruszać, 
poprawić ukrwienie stawów, samopoczucie. Może metabolizm się 
lekko ruszy. 
Jest jeszcze taka teoria, że można na czczo, po nocnym poście 
i  przy niskim poziomie cukru we krwi. Niby przemiany tłuszczo-
we uruchamiają się wtedy szybciej, ale… może się okazać, że będzie 
brakowało węglowodanów i wtedy zaczniemy czerpać z białek, bo 
jak już wiadomo tłuszcze bez węglowodanów się nie spalają.  Moż-
na też próbować po kawie z cukrem. Kawa podkręca tętno, a do 
tego odrobina cukru nie zaszkodzi.

A jaka forma ruchu?
Taka, żeby łatwo było utrzymać tętno i kontrolę nad tym tętnem. 
Czyli polecam chód, bieg, trucht, marszobiegi, rower, różne elipty-
ki, wioślarza… szczególnie dobry jest eliptyk, bo dołącza się jeszcze 
ruch rąk i nie ma praktycznie obciążenia stawów, co przy zwięk-
szonej masie jest bardzo korzystne.  Ale podkreślam jeszcze raz, 
że kontrola tętna jest absolutnie kluczowym elementem efektyw-
nego i bezpiecznego treningu. 

Opaska czy zegarek z pomiarem nadgarstkowym?
2% ludzi ma problemy z pomiarem nadgarstkowym ze względu 
na budowę nadgarstka, głęboko położone naczynia krwionośne 
czy owłosienie skóry. Dlatego na początek dobrze sprawdzić jak 
u  danej osoby działa opaska kontra zegarek. 

Nie wszyscy są zawodowymi sportowcami i skłonni będą 
poświęcić półtorej godziny codziennie na trening. Wiemy już, 
że wystarczy godzina. Pytanie jak często?

Codziennie byłoby za dużo. Czułabyś się przemęczona, a po 2 tygo-
dniach złapałabyś infekcję. Wszystko będzie cię bolało. Najlepiej 
trenować 3x w tygodniu i obserwować jak się czujesz. Minimum 
sensowne to 3x w tygodniu, co drugi dzień.
Dobrze też w „wolnych” dniach dołożyć lekki trening siłowy, nawet 
15 minut, np. stabilizacja kręgosłupa.

Czym się różni przygotowanie do wysiłku kilkugodzinnego od 
wielodniowego? Załoga OCYC bierze udział w wymagających 
regatach, jak Sydney-Hobart czy Fastnet. Jak będziesz z nimi 
pracował, żeby przez cały wyścig zachowali pełną moc?
Już rozpoczęliśmy proces przygotowań do zbliżających się regat 
Fastnet. Na początek wszyscy przeszli testy, w tym test profesora 
Żołądzia. Każdy sport jest inny, każdy wymaga innego przygo-
towania i innego odżywiania. Biegacze czy chodziarze do jedno, 
piłkarze zupełnie coś innego. A żeglarze to trochę indywiduali-
ści, a trochę sport zespołowy. Musimy wziąć to pod uwagę, ale 
więcej nie powiem, bo obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, a to 
w końcu drużyna przygotowująca się do ważnych zawodów na 
światowym poziomie. Powiem tylko, że dobre i zaplanowane przy-
gotowanie odróżnia zawodowców od amatorów i jest niezbędnym 
elementem, jeśli myśli się poważnie o wynikach.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze napojów w sklepie? I jak 
w awaryjnej sytuacji samemu przygotować sobie prosty izotonik?
Izotoniki sklepowe są teraz bardzo dobre, choć przyznaję, że wie-
lu zawodników ma własne upodobania. Zawsze dobrze wiedzieć, 
czym się wspomagają. Proszę sobie wyobrazić, że pod koniec 
wysiłku często zdarza się odgazowana cola z wodą – to zrozumiałe, 
zawiera ożywczą kofeinę i potrzebny na finiszu cukier.
Choć w awaryjnej sytuacji zdecydowanie bardziej polecam wodę 
z  miodem i szczyptą soli.

Dziękuję bardzo za wywiad i powodzenia w kolejnych projek-
tach.
Dziękuję. Jeszcze raz na koniec podkreślę: szalenie ważne, szcze-
gólnie na początku, jest to, żeby nie rzucić się na trening, nie prze-
ciążyć, bo wszystko cię będzie bolało i wszystkiego ci się odechce. 
Jest takie stare powiedzenie: „Cmentarze są pełne niedzielnych 
Tarzanów” i jest w nim dużo prawdy.
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Surowy Skandynaw posiadający sporo zalet śródziem-
nomorskich. Przed Państwem triumf formy i designu, 
uzbrojony w potężną moc i szereg udogodnień, sprawia-
jących, że weekendowy relaks staje się przyjemnością 
w eleganckim stylu.

Gamę łodzi otwartopokładowych w sezonie 2018 uzupełnił model 
zaprojektowany z myślą o akwenach chłodniejszych niż Morze 
Śródziemne – Fjord 44 Coupe.

Niezwykle szybkie i efektywne hydrodynamicznie dno łodzi, sze-
rokie połacie wypoczynkowe na pokładzie oraz materiały bardzo 
wysokiej jakości to cechy charakterystyczne łodzi Fjord.

Producent oferuje aż cztery serie łodzi.
Open: 52 open, 44 open, 40 open
Coupe: 44 coupe
Xpress: 38 xpress
Tender: 36 MY tender

Więcej informacji: www.superyachts.pl

YACHTING LIFE / FJORD, PERFORMANCE & STYLE

FJORD, PERFORMANCE 
& STYLE

 Otwarty czy zabudowany, Fjord to gwarancja weekendu przepełnionego osiągami, stylem i dobrym smakiem.
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WITAJ W SALONIE 
PRZYSZŁOŚCI – AUDI 

CITY WARSZAWA
AUDI CITY TO PRZEŁOM W DZIEDZINIE PREZENTACJI I SPRZEDAŻY  

SAMOCHODÓW PREMIUM W NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYCH LOKALIZACJACH 
NA ŚWIECIE. OD NIEDAWNA RÓWNIEŻ PRZY WARSZAWSKIM  

PLACU TRZECH KRZYŻY 

Zgodnie ze sloganem „Przewaga dzięki technice”, Audi 
nieustannie wyznacza nowe kierunki, urzeczywist-
nia pionierskie idee i pomysły wzbogacające życie 
i dające jeszcze większą satysfakcję z jazdy samocho-
dami łączącymi innowacyjne technologie przyszłości 

i ponadczasowe piękno.

Pierwszy salon Audi City w Polsce, bazując na koncepcji doświad-
czania świata rzeczywistego i cyfrowego, jest najbardziej inno-
wacyjnym salonem sprzedaży Audi wykorzystującym najnowo-
cześniejsze systemy prezentacyjne, pozwalające na poznanie 
wszystkich modeli Audi w wirtualnej formie. W komfortowych, 
a zarazem kameralnych warunkach pozwalają one na zaznajomie-
nie się z niezliczonymi opcjami wyposażenia, kolorami nadwozia 
i  elementami dekoracyjnymi wnętrza. 

W specjalnych pokojach Customer Private Lounge zamontowano 
ekrany o przekątnej 98 cali z funkcją wirtualnej rzeczywistości 
(VR), na których klienci mogą skonfigurować samochód swoich 
marzeń, niemal identyczny z rzeczywistym samochodem. Nawet 
najdrobniejsze szczegóły wyposażenia są pokazywane w najwyż-
szej rozdzielczości i z doskonałą precyzją. 

Jednym z najważniejszych atutów Audi City Warszawa jest pro-
fesjonalna obsługa, którą zapewniają Eksperci Audi. Dedykowa-
ni doradcy służą pełnym wsparciem w każdej kwestii związanej 
z wyborem i zakupem nowego samochodu, w tym w doborze zin-
dywidualizowanych usług finansowych. Ekskluzywna przestrzeń 
wypełniona najbardziej zaawansowanymi technicznie systemami 
prezentacji w połączeniu z wiedzą i kompetencjami Ekspertów 
gwarantują, że zakup nowego samochodu w tym salonie stanie się 
wyjątkowym doświadczeniem.

W przestrzeni Audi City Warszawa znajdują się również egzempla-
rze wybranych modeli symbolizujących całą gamę aut z czterema 
pierścieniami w logo. Możliwe jest także umówienie się na indywi-
dualną jazdę testową. 

Salony Audi City znajdują się w najbardziej prestiżowych lokaliza-
cjach w centrach światowych metropolii. Pierwszy z nich powstał 
w 2012 roku w Londynie, by w następnych latach otworzyć swoje 
podwoje również w Pekinie, Berlinie, Paryżu, Stambule, Moskwie, 
a teraz także w Warszawie.

Fotografie:  Marcin Pawlowski M.A.P.A.PHOTOGRAPHY. Zapraszamy do kontaktu.  
Audi City Warszawa, Plac Trzech Krzyży 10/14, Warszawa, Tel. 22 223 15 90 

www.audicitywarszawa.pl 
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Regaty Euler Hermes Cup w krótkim czasie zyskały reputację imprezy łączącej walory branży ubezpieczeniowej  
z takimi walorami żeglarstwa jak fair play i teambuilding.

Panie Prezesie, proszę przybliżyć naszym czytelni-
kom firmę Euler Hermes. 

Chciałbym zacząć od tego, że Euler Hermes obecne 
jest Polsce od ponad 20 lat. Bardzo szybko zostaliśmy 

liderem rynku ubezpieczeń należności w Polsce i ….. używając ter-
minologii żeglarskiej szczęśliwe podążamy tym kursem. 
Dzięki obecności w strukturach grupy o międzynarodowym zasię-
gu– Euler Hermes jest częścią Allianz - wspieramy naszych klien-
tów wszędzie tam, gdzie prowadzą swoją działalność - również 
poza granicami naszego kraju. Polscy przedsiębiorcy prowadząc 
swój biznes codziennie podejmują decyzje wymagające dogłębnej 
analizy rynków, potencjalnych odbiorców czy analizy biznesowej. 
Dzięki naszym usługom nasi Klienci mogą szukać i weryfikować 
przyszłych odbiorców, wybierać bezpieczne rynki dla swojej dzia-
łalności, chronić przepływy gotówkowe przez stratami związany-
mi z nieściągalnymi długami i w efekcie poprawiać własną kon-
dycję finansową. A proszę mi wierzyć – z wykształcenia jestem 
finansistą- to bardzo ważne obszary w zarzadzaniu firmą.

Od kilku lat Euler Hermes angażuje się w regaty organizując 
Euler Hermes Cup. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. 

Inicjatywa zrodziła się rzeczywiście kilka lat temu i jest adresowa-
na dla brokerów ubezpieczeniowych, którzy jak w każdych ubez-
pieczeniach są wręcz naturalny kanałem dystrybucji. Od wielu lat 
utrzymujemy z brokerami wysoki standard współpracy i cały czas 
pracujemy nad utrzymaniem prawdziwie partnerskich, bizneso-
wych relacji – mam nadzieje że nam się to udaje. Co roku oprócz 
standardowych workshopów, organizujemy Broker Summit połą-
czony z regatami Euler Hermes Cup. Łączymy w ten sposób przy-
jemne z pożytecznym, gdyż jednego dnia spotykamy się na konfe-
rencji na której możemy przedyskutować ważne kwestie z punktu 
widzenia naszej współpracy a drugiego dnia możemy wykorzystać 
uroki polskiego wybrzeża i Zatoki Gdańskiej. Trójmiasto jest pod 
tym względem idealnym miejscem. Na marginesie to był pomysł 
współorganizatora regat Euler Hermes Cup Pan Przemysława Tar-
nackiego. Euler Hermes jest profesjonalistą w zarządzaniu należ-
nościami. Dlatego przy okazji takich wydarzeń również korzysta-
my z usług profesjonalistów. 

W regatach istotnym elementem strategii są prognozy pogody. 
Czy mogę poprosić Pana o krótką prognozę niewypłacalności 
dla polskich przedsiębiorców?  
Pomimo boomu gospodarczego i stosunkowo korzystnego wskaź-
nika rotacji należności – jest on bardzo istotny by utrzymać płyn-
ność - w ciągu ostatnich kilku lat, ryzyko braku płatności stale 
rośnie od 2016 r., co odzwierciedla trwająca tendencja wzrostowa 
w zakresie niewypłacalności przedsiębiorstw. Podczas gdy przy-
spieszenie wzrostu PKB (z + 3,1% w 2016 r. do + 5,1% w 2018 r.) 
pozytywnie wpłynęło na wzrost obrotów przedsiębiorstw to nie-
stety ale mamy do czynienia z częstszymi opóźnieniami w płatno-
ściach i wzrostem upadłości. W ujęciu rocznym upadłości wzrosły 
trzeci rok z rzędu w 2018 r. o + 10%. W ujęciu kwartalnym sil-
ne odbicie nastąpiło w IV kwartale 2018 r. (+ 25% kw/kw i + 17% 
r/r) i I kw. 2019 (+ 8% kw/kw i + 10% r/r). Na podstawie danych 
z pierwszych czterech miesięcy tego roku spodziewamy się, że cał-
kowita liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o kolejne + 10% 
w 2019 r. 
By poznać odpowiedź na pytanie dlaczego tak się dzieje Wszyst-
kich czytelników zapraszam do odwiedzenia www.eulerhermes.
pl i szczegółowej lektury naszych raportów i analiz – to cenna  
wiedza. 

YACHTING LIFE / BUSOLA W ŚWIECIE BIZNESU

BUSOLA W ŚWIECIE 
BIZNESU 

EULER HERMES LIDEREM RYNKU UBEZPIECZEŃ NALEŻNOŚCI
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Zdjęcia, powyżej: Francis Lapp zaprasza do wnętrza 80 Sailing podczas Cannes Yachting Festival 2018;  
na sąsiedniej stronie, od góry: Pokład dziobowy na Sunreef 80; niżej: Awangardowy i zapierający dech w piersiach 40 Open Sunreef Power;  

na następnej stronie: Sunreef 80 na kotwicy podczas Monaco Yacht Show 2018.

Stocznia Sunreef Yachts z Gdańska jest światowym lide-
rem w projektowaniu i konstrukcji katamaranów żaglo-
wych, motorowych oraz super jachtów typu custom 
made o długości od 50 do ponad 200 stóp. Przemyślane 
pod względem każdego detalu – jeśli chodzi o użytecz-

ność, styl i bezpieczeństwo, te wyjątkowe jachty projektowane są 
specjalnie dla klientów szukających luksusu i przestrzeni. Innowa-
cyjny design, świetne osiągi podczas żeglugi, niskie zużycie paliwa 
oraz inteligentnie zaprojektowana przestrzeń życiowa, to z pewno-
ścią największe zalety jachtów Sunreef.

Stocznię założył francuski przedsiębiorca i Francisa Lapp, wpro-
wadzając do świata jachtingu wiele przełomowych rozwiązań, 
takich jak pierwszy na świecie pokład słoneczny na luksusowym 
katamaranie, czy pierwszy motorowy i żaglowy dwukadłubowiec 
typu double-deck. Firma stworzyła także pierwszy w historii 
przemysłu stoczniowego karbonowy superjacht żaglowy, a także 

jako pierwsza zainstalowała składany maszt na dwukadłubowym 
superjachcie.

Dziś stocznia z Gdańska poszczycić się może ponad 140 zwodo-
wanymi jachtami, żaglowymi i motorowymi, a eleganckie sylwet-
ki katamaranów Sunreef spotkać można na praktyczniei każdym 
akwenie świata. Sunreef Yachts jest najznamienitszym reprezen-
tantem polskiego przemysłu jachtowego na wielu międzynaro-
dowych targach nautycznych m.in. w Monaco, Cannes, Miami, 
Dubaju, Fort Lauderdale, Katarze czy Singapurze, przysparzając 
tym imprezom splendoru, a nam zasłużonych powodów do dumy.

YACHTING LIFE / ŚWIATOWA KLASA Z GDAŃSKA

ŚWIATOWA  
KLASA Z GDAŃSKA

LUKSUSOWE KATAMARANY CUSTOM MADE

} 
Długo oczekiwany najmniejszy 
Sunreef 50 Sailing spotkał się 
z entuzjastycznym przyjęciem.
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O jakości luksusowych łodzi motorowych Numarine 
stanowi wyjątkowy mariaż najlepszej na świecie 
konstrukcji z Holandii, włoskiego designu, szwajcar-
skich obliczeń i arcydzieła wykonawstwa rodem ze 
Stambułu. Stocznia ta jest prekursorem holistyczne-

go podejścia do procesów projektowania i konstrukcji.

W ofercie znajduje się 11 modeli w czterech bardzo różnych od 
siebie seriach: Hardtop, HTS, Flybridge i XP. Na szczególną uwagę 
zasługuje model 62 Flybridge oraz łodzie XP, skrót od Explorer. 
To statkami z tej właśnie linii stocznia podbija światowy rynek od 
kilku sezonów, wpisując się w aktualne trendy segmentu super 
jachtów.

Dostępne modele Numarine: 62 Flybridge, 62 Hardtop, 70 Flybrid-
ge, 70 Hardtop, 78 HTS, 78 Hardtop, 102 Flybridge, 105 Hardtop, 
26 XP, 32 XP, 45 XP.

YACHTING LIFE / NUMARINE, LIDER INNOWACJI.

NUMARINE,  
LIDER INNOWACJI

Niezależnie czy są to ślizgowe łodzie motorowe czy statki typu explorer Numarine łączy w nich doskonałą konstrukcję,  
forward thinking i poziom wykończenia trudny do pobicia w swoim segmencie.
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cji Unique Apartments będą wynajmowane gościom pod szyldem 
Royal Tulip Warsaw Apartments. Tym samym będzie to pierwszy 
w Europie pięciogwiazdkowy obiekt tej luksusowej marki. 

Więcej informacji na: www.unique-apartments.pl.
 

Prestiżowa inwestycja w sercu Gdańska

W centrum Gdańska, na klimatycznej Wyspie Spi-
chrzów powstanie inwestycja Dwie Motławy. Nowo-
czesne lokale powstaną w otoczeniu najważniejszych 

gdańskich atrakcji turystycznych oraz dużych centrów bizneso-
wych. Do sprzedaży trafiły zarówno apartamenty, w których moż-
na zamieszkać, jak i takie, które można przeznaczyć pod bezob-
sługowy wynajem zarządzany przez profesjonalnego operatora. 
O wysokim standardzie inwestycji Dwie Motławy świadczy sama 

architektura kompleksu. Nowoczesna bryła w industrialnym sty-
lu stworzona została przy użyciu najwyższej klasy materiałów 
budowlanych. Budynek pomieści eleganckie lobby z recepcją, 
którego obsługa spełni najwyższe oczekiwania. Prawdziwą wizy-
tówką kompleksu będzie wewnętrzny dziedziniec stanowiący oazę 
spokoju w otoczeniu zieleni. Dla zapewnienia komfortu przyszłym 
użytkownikom apartamentów, w budynku powstanie podziemny 
garaż. W inwestycji znajdzie się 105 luksusowych apartamentów 
o komfortowym układzie pomieszczeń z opcją bezobsługowego 
wynajmu. Deweloper przygotował atrakcyjną ofertę wykończenia 
pod klucz, w ramach której zespół doświadczonych architektów 
opracował aranżacje w kilku modnych stylach. Opcja wykończe-
nia pod klucz to doskonały wybór, dla osób, którym zależy na 
oszczędności czasu, ale także na profesjonalnym i szybkim przy-
gotowaniu apartamentu do późniejszego wynajmu.

Więcej informacja na: www.dwiemotlawy.pl
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PRESTIŻOWE  
APARTAMENTY  

Z WIDOKIEM NA ZYSK
W IMPONUJĄCYM PORTFOLIO SPÓŁKI MARVIPOL DEVELOPMENT ZNAJDUJĄ 
SIĘ DWA PRESTIŻOWE PROJEKTY ZLOKALIZOWANE W DUŻYCH POLSKICH  

MIASTACH: UNIQUE APARTMENTS NA WARSZAWSKIEJ BLISKIEJ WOLI  
PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 51 ORAZ DWIE MOTŁAWY NA GDAŃSKIEJ WYSPIE 

SPICHRZÓW PRZY UL. TORUŃSKIEJ 20. W PIERWSZYM Z OBIEKTÓW  
DO SPRZEDAŻY WPROWADZONO APARTAMENTY OBJĘTE BEZOBSŁUGOWYM 

WYNAJMEM. NABYWCY APARTAMENTÓW SPRZEDAWANYCH W RAMACH  
INWESTYCJI DWIE MOTŁAWY BĘDĄ MOGLI PRZEKAZAĆ LOKAL  

W ZARZĄDZANIE PROFESJONALNEMU OPERATOROWI. INWESTOWANIE  
W NIERUCHOMOŚCI JESZCZE NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE!

Unikalne perspektywy na warszawskim Man-
hattanie

Unique Apartments to kompleks nowoczesnych 
apartamentów zlokalizowany w biznesowym cen-

trum stolicy i najbardziej pożądanej obecnie lokalizacji, przy ul. 
Grzybowskiej. Nie bez powodu tę okolicę nazywa się dziś „war-
szawskim Manhattanem” – tutejsza imponująca architektura 
i bogata oferta rozrywkowo-kulturalna sprawiają, że miejsce przy-
pomina najbardziej prestiżową część Nowego Jorku. W inwestycji 
Unique Apartments zaprojektowano bogatą ofertę udogodnień, 
z której będą mogli korzystać użytkownicy apartamentów m.in. 
restaurację à la carte, bistro, bar, strefę SPA i fitness, centrum biz-
nesowe oraz podziemny garaż wyposażony w stacje do ładowania 
samochodów elektrycznych. Deweloper proponuje klientom atrak-
cyjne warunki zakupu apartamentu. W cenie lokalu klienci otrzy-
mują w pełni wykończony i wyposażony apartament wraz z gara-
żem. W ramach 10-letniej umowy najmu apartament udostępniany 
jest gościom obiektu, a jego właściciel systematycznie otrzymu-
je ok. 7% zwrotu z inwestycji w skali roku. Wszelkie obowiązki 
związane z wynajmem lokali m.in. promocja, kontakt z najemcami 
czy usługi konserwatorskie leżą po stronie profesjonalnego ope-
ratora hotelowego. Podpisano umowę franczyzy z Louvre Hotels 
Group, właścicielem prestiżowej sieci hotelowej Royal Tulip. 
Louvre Hotels Group jest znaczącym graczem na globalnym ryn-
ku hotelowym, z portfolio, które obejmuje obecnie ponad 2600 
hoteli w 54 krajach. Apartamenty sprzedawane w ramach inwesty-

Na zdjęciach powyżej, odpowiednio: po lewej Unique Apartments, na warszawskiej bliskiej Woli przy ul. Grzybowskiej 51, po prawej:  
Dwie Motławy na gdańskiej Wyspie Spichrzów przy ul. Toruńskiej 20. W obydwu obiektach do sprzedaży wprowadzono apartamenty  

przeznaczone na wynajem, którym zarządzać będzie profesjonalny operator.
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Taras z widokiem na morze

YACHTING LIFE /ROCK 24. POCKET ROCKET EXPLORER

ROCK 24. 
POCKET ROCKET 

EXPLORER
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Od momentu debiutu na targach Cannes Yachting Festival 
2018 ta 24-metrowa łódź zwróciła na siebie uwagę całej 
branży. Niezwykle kompaktowa konstrukcja posiada aż 
cztery pokłady, na których znajdziemy 3 kabiny gościn-

ne, kabinę właścicielską z otwieranym balkonem, 4 strefy salono-
we, oraz pokład z jacuzzi.

Niezwykle muskularny i męski kadłub łodzi wykonany jest ze sta-
li a nadbudówka z aluminium, co gwarantuje wytrzymałość kon-
strukcji, przydatną zwłaszcza w najodleglejszych zakątkach naszej 
planety. Poziom wykończenia wnętrza i detali wprawił w osłupie-
nie pierwszych użytkowników i konkurencję. Zresztą zobaczcie 
Państwo sami…
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OCEAN PLASTIKU

Ten temat jest na ustach całego świata. Wszystkich 
niepokoi rosnąca masa plastiku w oceanach, choć – 
jak wynika z badań Światowego Forum Ekonomicz-
nego – jednocześnie co minutę wspólnie wyrzucamy 
do oceanów pełną śmieciarkę plastikowych odpadów. 

Wg. danych Projektu „Aware” w samych Stanach Zjednoczonych 
produkuje się co roku ponad 7 miliardów kilogramów plastiku. 
Jednocześnie recyklingowi poddawane jest niespełna pół miliarda. 
Jeżeli obecne trendy się utrzymają, do roku 2050 w ujęciu wago-
wym będzie w morzach i oceanach więcej plastiku, niż ryb. Na 
szczęście wraz z rozmiarami problemu, wzrasta także poziom świa-
domości, a z nią, skala oddolnych działań. Działania takie nie biorą 
się jednak znikąd. Okazuje się, że najlepiej sprawdzają się w tym 
wypadku: dobry przykład, przywództwo, inicjatywa i praca orga-
niczna u podstaw.
Od Rothschilda po surferów z Florydy, od rybaków na plażach 
Haiti, po backpackersów w Indonezji, wszyscy wyszliśmy z jed-
nego oceanu. Wszyscy też powinniśmy coś w tej sprawie zrobić, 
a przynajmniej robić. Rządy mogą w nieskończoność spierać się, 
czy działania w Europie mają jakikolwiek sens wobec bierności 
Chin i biedniejszych regionów Afryki; czy rezygnacja z reklamó-
wek i słomek nad Wisłą ma rzeczywiste znaczenie w obliczu nie-
legalnych wysypisk plastiku w Somalii. Organizacje pozarządowe 
mogą bić na alarm i organizować kampanie, pożyteczne skądinąd 
w swej funkcji propagatorsko – uświadamiającej. Jednak ostatecz-
nie, to każdy z nas ma do spełnienia własną misję. I można tu 
inspirować innych, lub samemu dać się porwać i ruszyć za dobrym 
przykładem.

EUROPA. WIADOMOŚĆ W BUTELCE.

„Dziedzic fortuny Rothschildów, który mieszka w garażu i jeździ 
na deskorolce”. - tak jeszcze niedawno pisał o nim Forbes. Jednak 
David Mayer de Rothschild, bo o nim mowa, najmłodszy z trójki 
nowego pokolenia Rothschildów, zdecydowanie dojrzał od czasów, 
gdy regularnie zmieniał szkoły, rzucał się w wir przygód i podda-
wał w wątpliwość sens prowadzenia interesów rodziny. Jego kolej-
ne wyprawy, początkowo realizowane – jak sam przyznaje – dla 
egoistycznej przyjemności, szybko przyniosły refleksję, że szko-
da tak próżniaczo spędzać życie i że tak wiele jest do zrobienia. 
W wieku niespełna 30 lat, jako najmłodszy Brytyjczyk, miał już na 
koncie oba bieguny, wyprawę przez Arktykę z Rosji do Kanady, 
przeprawę przez lodowce Grenlandii i, jako jeden z nielicznych 
na świecie, przez Antarktydę. Z egocentrycznego buntownika stał 
się świadomym globalnych problemów mężczyzną, który odnalazł 
swoją misję. Założył strony Mission Control i Adventure Ecology, 
które, choć z pozoru inne, w istocie obie miały za cel budowę świa-
domej społeczności ludzi, głównie młodych. Jego wyprawy stały 
się sprawą publiczną, z misją promowaną przez programy eduka-
cyjne dla szkół. Obok problemów okołobiegunowej czapy lodowej, 
de Rothschilda zainteresowała także Wielka Pacyficzna Plama 
Śmieci. Powoli zaczął kiełkować projekt Plastiki.
Pomijając arcyciekawą historię całego projektu, 20 marca 2010 
roku de Rothschild rzucił cumy w San Francisco i w towarzy-
stwie nurka, dwóch operatorów, dwóch innych śmiałków wyruszył 
w rejs przez Pacyfik na 60-stopowym katamaranie zbudowanym 
z 12,5 tys. plastikowych butelek. „Plastiki” dotarł do Sydney po 26 
lipca, dowożąc swoistą „Wiadomość w butelce” i zwracając uwagę 
świata na wiele celów projektu, m.in. jak łatwo ponownie zagospo-
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WIADOMOŚĆ  
W BUTELCE

JAK JACHTING, MODA, A NAWET PLASTIKOWE BRANSOLETKI  
MOGĄ URATOWAĆ TEN ŚWIAT 

AUTOR: STEFAN KOZŁOWSKI

David Mayer de Rothschild 

(ur. 25 sierpnia 1978 r.) Jest brytyjskim poszukiwaczem przygód, ekologiem 
i  szefem fundacji Sculpt the Future, organizacji charytatywnej, która wspiera 
innowacje i kreatywność w działaniach społecznych i środowiskowych, zało-
życielem portali i społeczności Mission Control i Adventure Ecology.
W 2010 r. przepłynął Pacyfik łodzią „Plastiki”, skonstruowaną z 12,500 pla-
stikowych butelek z recyklingu. W 2016 r. roku de Rothschild wprowadził na 
rynek ekologiczną markę ubrań wyprawowych The Lost Explorer.
David de Rothschild otrzymał wiele nagród, nominacji i wyróżnień, m.in. Emer-
ging Explorer National Geographic, międzynarodowy ambasador NGO Clean 
Up the World,  Young Global Leader Światowego Forum Ekonomicznego, Męż-
czyzna Roku GQ Magazine 2017 w kategorii „Environmentalist”, Greenie Award 
Kids ‚Choice Awards 2008, Bohater Klimatu 2009 UN Environment Program.

Katamaran Plastiki zbudowany z 12,5 tysiąca butelek PET przepłynął w 2010 r. Pacyfik.  
W magazynie Forbes, jak i w wielu innych mediach, znalazł się reportaż z usunięcia przez 4Ocean milionowego śmiecia. 

Opracowania własne, materiały prasowe Plastiki, 4Ocean, NewYorker, Forbes, TiM SA, Wikipedia.
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mu zaskoczeniu, na miejscu znaleźli głównie wielkie ilości śmieci. 
Postanowili zacząć działać, w myśl zasady, że nawet wielkie zmia-
ny zaczynają się od małych kroków.
Przytłoczeni tonami plastiku w oceanie, postanowili dowiedzieć 
się, dlaczego nikt nic z tym nie robi. Pewnego popołudnia natknęli 
się na starą wioskę rybacką, gdzie rybacy dosłownie przepychali 
łódkę przez sterty plastiku, który ocean wyrzucił na brzeg. Dwaj 
surferzy zdali sobie sprawę, że rozprzestrzenianie się plastiku 
zagraża zarówno naturalnemu ekostystemowi oceanu, jak i źró-
dłom utrzymania rybaków. Czy rybacy mogliby przy pomocy swo-
ich sieci wyławiać plastik z oceanu…? Ten pomysł zainspirował sur-
ferów i postanowili przemyśleć go dokładniej. Biznesowe podejście 
do tego zagadnienia krótką drogą doprowadziło ich do wniosku, 
że popyt na owoce morza skłaniać będzie rybaków do skupienia 
się raczej na rybach niż na plastiku. Zrozumieli, że potrzeba innej 
motywacji, lub innego finansowania, żeby uruchomić globalny 
projekt odławiania śmieci. Do tego pozostawał jeszcze kłopot, co 
zrobić z odzyskanymi odpadami, żeby nie trafiały z powrotem do 
oceanu. Tak narodziła się bransoletka 4ocean i misja ich firmy: 

Każda zakupiona w sklepie 4Ocean bransoletka, wykonana mate-
riałów pochodzących z recyklingu, finansuje oczyszczenie oceanu 
lub plaży z 1 funta śmieci.
W ten sposób każdy kupujący staje się dobroczyńcą ludzkości. 
Dobre samopoczucie w cenie. W ciągu niespełna 2 lat swojej 
działalności 4ocean usunął z oceanu i wybrzeży 4 504 992 fun-
tów śmieci. To ponad dwie tony! Młodzi surferzy zrobili więcej 
dla czystości oceanów niż niejeden rząd czy fundacja, Dziś fir-
ma 4Ocean zatrudnia ponad 200 osób. Regularnie otrzymuje też 
nagrody i nominacje, w tym ostatnio od magazynu Surfer, Forbesa 
i Newsweeka.

Często słyszy się pytanie: „A co ja mogę w tej sprawie zrobić?”. Jak 
widać z powyższych przykładów, każdy może i każdy powinien! 
Oczywiście w miarę swoich możliwości, finansowych, mentalnych 
i fizycznych. Bo ocean jest jeden, a nawet najdłuższa droga zaczy-
na się małego kroku.

Co ja mogę zrobić? 

1. Zatrzymaj zalew plastikiem! Nie używaj jednorazówek i korzystaj z alternatyw.
Na stronie 4Ocean i wielu innych łatwo znaleźć propozycje, jak zredukować ilość 
plastiku w swoim życiu. Zacznij od małych kroków, które nie obniżają, a wręcz 
podnoszą standard życia, jak choćby zakup stylowej drewnianej szczoteczki do 
zębów.

2. Sprzątaj wokół siebie! 90% plastiku w oceanach pochodzi z suchego lądu. Jak 
zobaczysz w parku butelkę – podnieś ją.

3. Dziel się i zarażaj! Zachęć znajomych do tej wspólnej wartościowej misji

A wiesz, że…
 - 90% plastiku w oceanach, spływa do nich 
dziesięcioma największymi rzekami
- Co roku do oceanów trafia jakieś 8 milionów 
ton plastiku 

darować odpady. Zainteresowanych odsyłam do filmu Plastiki, the 
Movie.
W celu finansowania swoich kolejnych wypraw i projektów, 
w 2016 roku David de Rothschild  założył markę odzieżową The 
Lost Explorer, projektującą i sprzedającą ubrania wyprawowe, 
stylizowane nieco bardziej cywilnie niż u konkurencji, a wyko-
nane z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu. 
Profesjonalnie przygotowany projekt, w pełnej zgodności z prze-
konaniami i wizerunkiem młodego biznesmana.
Jednak nawet biorąc pod uwagę bogate zaplecze i bezpieczne fun-
damenty Davida de Rothschilda, zdecydował się przepłynąć naj-
większy ocean na Ziemi ryzykując życiem, żeby zwrócić uwagę 

na problem, którego rozwiązanie służyć będzie nam wszystkim. 
Trudno o większy akt zaangażowania i altruizmu. 

USA. ZIARNKO DO ZIARNKA…

Tymczasem na półkuli zachodniej inni śmiałkowie również posta-
wili swoje życie na szali. Choć nie tak dosłownie jak de Rothschild, 
Andrew Cooper i Alex Schulze dla sprawy w którą wierzą wywró-
cili swoje życie do góry nogami i zaangażowali się bez reszty 
w walkę o lepsze jutro dla nas wszystkich.
W 2015 roku dwóch surferów z Florydy wybrało się na wielką 
wyprawę na Bali w poszukiwaniu wielkich fal. Ku swemu wielkie-

Każdy może pomóc!
Prywatnie – stosować się do zaleceń organizacji specjalizujących się w tej tematyce [patrz na poprzedniej 
stonie.
Jako biznes – skorzystać z przykładów liderów i zostać partnerem jednej z licznych fundacji czy NGO. Można 
też zaplanować coraz bardziej popularny zaangażowany sposób spędzania wyjazdów firmowych, zapew-
niający wartościowy wkład, oraz pozytywny wewnętrzny i zewnętrzny PR. Żeby zostać partnerem globalnej 
akcji nie trzeba prowadzić działalności na miarę AirCanada czy Surf Channel. Również w Polsce mamy już 
przykłady firm dla których CSR to coś więcej niż tylko termin z rocznego sprawozdania Zarządu. Działalność 
każdej firmy, niezależnie od sektora może mieć wiele wspólnego z celami wyższymi, o ile opiera się na posza-
nowaniu środowiska naturalnego i podejmowaniu inicjatyw związanych z recyklingiem. 

Flota 4Ocean w akcji. Dziś firma zatrudnia już 200 osób i działa praktycznie na całym świecie; Wśród nominacji Newsweeka Creative Class 2019 znaleźli się 
założyciele 4Ocean Alex Schulze i Andrew Cooper; Każda eko-branzoletka to niewielki (1 funt), ale istotny wkład w oczyszczanie oceanów. 
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Najlepsze regaty, targi, wystawy i wydarzenia świata jachtingu. Bądź tam z nami!

YACHTING LIFE / KALENDARIUM 2019/2020

KALENDARIUM
2019  
Euler Hermes Cup
13 czerwca, GDYNIA

GO PRO Sailing
15-16 czerwca, GDYNIA

Świnoujście Match Race
20-23 czerwca, ŚWINOUJŚCIE

Wiatr i Woda
18-21 lipca, GDYNIA

Rolex Fastnet Yacht Race
25 lipca – 8 sierpnia, COWES, WIELKA BRYTANIA

Hanse Sopot Yacht Show
9-11 sierpnia, SOPOT

Sopot Match Race
21-24 sierpnia, SOPOT

L’Oreal Cup
30 sierpnia, SOPOT

Cannes Yachting Festival
10-15 września, CANNES

Mistrzostwa Polski w Match Racingu
19-22 września, SZCZECIN

Monaco Yacht Show 
25-28 września, MONACO

GO PRO Sailing
12-13 października, SOPOT

Rolex Middle Sea Race
15-26 października, VALETTA, MALTA

Ocean Challenge Yachting Night
5 grudnia, WARSZAWA
                              2020
Boot Dusseldorf
18-26 stycznia, DUSSELDORF, NIEMCY

Les Voiles de St. Barth
12-18 kwietnia, ST. BARTHELEMY, KARAIBY

Rolex Sydney-Hobart Yacht Race 2020
18-30 grudnia, AUSTRALIA-TASMANIA

Redakcja: Daniel Król, korekta: Aneta Kołaszewska, projekt graficzny: Agnieszka Borucka-Foks, skład/nadzór nad drukiem: www.mateo.waw.pl 
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