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Życie może być podróżą pełną pasji
i spełnionych marzeń. Fascynującym rejsem, 
którego trasę sami sobie wyznaczamy. 
Wspaniałą przygodą o nieograniczonych 
możliwościach. Trzeba tylko potrafi ć je odkryć. 

Lifestyle Magazine Sailing to czasopismo, w którym chcemy 

natchnąć Państwa do działania i pokazać, jak odkrywać i w pełni 

wykorzystywać potencjał, który drzemie w każdym z nas. 

Pragnąc Państwa zainspirować, podzielę się swoją miłością do że-

glarstwa. Opowiem o swoim stylu życia i początkach mojej sportowej 

kariery, planach na przyszłość, a także o luksusowych jachtach i no-

woczesnej infrastrukturze dla fanów sportów wodnych.

Wraz z całym zespołem Redakcji naszego wydawnictwa pokażemy 

skrywane dotąd piękno i odkryjemy przed Państwem nieznane za-

kątki polskiego wybrzeża. 

Porozmawiamy o zmieniającym się świecie i nowej rzeczywistości, 

która otwiera przed nami wszystkimi nowe możliwości. Nie zabraknie 

też tematów dotyczących inwestowania.

Przedstawimy Państwu kilka sprawdzonych sposobów na work-

life balance. Zaprezentujemy także liczne ciekawostki nt. inwestycji              

Sol Marina oraz innych projektów realizowanych przez Grupę Dekpol.

Życzę udanej lektury
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 1. OECD Employment Outlook 

Znajdź swoje miejsce na ziemi, które 
pozwoli Ci na prawdziwą równowagę 
między pracą a życiem prywatnym.

Home offi  ce z początku dla wielu wydawał się 

niemożliwy, ale dziś otwiera przed nami cał-

kiem nowe możliwości.

Nagle nie jesteśmy już dłużej przywiązani nie 

tylko do korporacyjnego biurka, ale i prze-

strzeni jednego domu czy mieszkania. W końcu 

możemy pracować zdalnie niemal z każdego 

miejsca na ziemi, a na pewno z każdego miej-

sca w Polsce. Co więcej, ze względu na brak 

dojazdów do pracy – domu odzyskujemy na-

wet miesiąc życia. 30 dni? To więcej niż przy-

sługuje nam ustawowych dni urlopu. Ten brak 

ograniczeń czasoprzestrzennych pozytywnie 

wpływa na nasz work-life balance. A skoro na-

reszcie możemy naprawdę mieszkać i praco-

wać tam gdzie tylko chcemy, może warto po-

myśleć o drugim domu? W końcu możemy żyć, 

pracować i realizować własne pasje w miejscu, 

w którym naprawdę chcemy.

Zacznijmy jednak od początku. Czym wła-

ściwie jest work-life balance i jakie mogą być 

jego pozytywne skutki? Cofnijmy się do świata 

sprzed pandemii koronawirusa.

Work-life balance (WLB) to koncepcja zrównoważonego 

zarządzania czasem, której celem jest odnalezienie równo-

wagi pomiędzy pracą (karierą i własnym ambicjom związa-

nym z rozwojem zawodowym), a życiem prywatnym (rodzi-

ną, zdrowiem, pasjami i rozwojem duchowym). Koncepcja 

WLB zrodziła się na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX wieku,                          

kiedy to w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy 

pojawiły się takie choroby cywilizacyjne jak pracoholizm, 

wypalenie zawodowe i często powiązana z nimi depresja. 

Mimo, że od tego czasu upłynęło wiele lat wydaje się, że 

choroby te dziś znów przeżywają swój rozkwit. Problem nie 

omija również Polski. Z badania Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że Polacy są 7. naj-

bardziej zapracowanym narodem spośród 35 państw OECD. 

Średnio Polak pracuje w ciągu roku 1928 godzin1. To pokazuje 

jak równowaga między pracą, a życiem osobistym jest nam 

bardzo potrzebna. Może dlatego pod koniec ubiegłego roku                                                                                                             

w Polsce z tak dużym entuzjazmem przyjęto eksperyment 

amerykańskiego giganta technologicznego.

Koncepcja zrównoważonego 
zarządzania czasem

Lifestyle Magazine SailingSecond home sposobem na work-life balance
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Rewolucyjny eksperyment Microsoft

W listopadzie 2019 roku świat obiegła wiadomość o eksperymencie 

japońskiego oddziału fi rmy Microsoft. W ramach programu „Wy-

zwanie: wybieram między pracą a życiem” (ang. Work Life Choice 

Challenge) 2300 pracowników technologicznego giganta dosta-

ło wolne piątki, a w pozostałe dni tygodnia (od poniedziałku do 

czwartku) pracowało wg tradycyjnego 8-godzinnego trybu pracy. 

Efekt był porażający: produktywność pracowników przez miesiąc 

trwania eksperymentu wzrosła aż o 40%.

Skandynawska kultura pracy – szanuj czas wolny 

swój i swoich współpracowników

Skrócenie dni pracy i wydłużenie weekendu to oczywiście tylko je-

den ze sposobów na wdrożenie work-life-balance w życie. Inną 

znaną metodą WLB jest stosowanie się do zasad tzw. skandynaw-

skiej kultury pracy, wg której m.in. eliminujemy lub ograniczamy do 

minimum pracę po godzinach (nie wykonujemy i nie odbieramy 

telefonów służbowych, nie piszemy i nie odpisujemy na maile po 

ustalonych godzinach pracy), korzystamy z prawa do urlopu i sza-

nujemy urlopy naszych współpracowników. Jeśli tylko możemy war-

to zaprzestać takiej praktyce.

Znajdź swoje miejsce na ziemi

Wiele osób, zwraca uwagę na to, jak w WLB ważne jest aby od-

naleźć swoje miejsce na ziemi, namawiając do zakupu drugiego 

domu. Jest bowiem różnica pomiędzy perspektywą pracy w dusz-

nym mieszkaniu w mieście, a letnim domu na wsi lub nadmorskim 

apartamencie. Odzyskany czas, o którym wspominamy na wstę-

pie, możemy wykorzystać na realizację własnych pasji. Dla jednych 

będą to sielankowe plenery malarskie, dla drugich spełnienie → 

Jak pokazuje eksperyment Microsoft, 
spełniony osobiście pracownik, to osoba 

która odczuwa większą satysfakcję
z pracy i jest przez to bardziej kreatywna

i wydajna.

Second home sposobem na work-life balance
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skiej bryzy. Myślisz: tak można żyć. Zmotywowany siadasz do pracy, 

a po wykonaniu wszystkich obowiązków zawodowych, przecho-

dzisz w tryb offl  ine i idziesz popływać. Zatoka Gdańska ma w koń-

cu tak wiele do zaoferowania. To naprawdę fantastyczny akwen. 

Żeglarstwo to nie jedyna opcja spędzania tu wolnego czasu. Do 

dyspozycji masz również basen, sauny, fi tness, restaurację, a nawet 

salę zabaw dla dzieci. A może po intensywnym dniu pełnym spo-

tkań biznesowych masz ochotę wyciszyć się na dzikiej plaży z sze-

rokim pasmem wydm? Jeszcze niedawno taka perspektywa wyda-

wała się niemożliwą do osiągnięcia utopią. Świat po koronawirusie 

otwiera jednak nowe możliwości. Nagle okazuje się, że zarówno Ty 

i Twoja rodzina możecie prowadzić życie niczym na niekończących 

się wakacjach. 

Jedno jest pewne. Jeśli nie będziemy skupiać się tylko na codzien-

nych obowiązkach zawodowych i dodatkowo będziemy w miejscu, 

które pozwali nam kontemplować swój własny prywatny czas, za-

procentuje to nie tylko większą możliwością realizowania własnych 

pasji. Jak pokazuje eksperyment Microsoft, spełniony osobiście pra-

cownik, to osoba która odczuwa większą satysfakcję z pracy i jest 

przez to bardziej kreatywna i wydajna.

Nie czekaj dłużej. Poznaj ofertę inwestycji Sol Marina. 

Nabierz wiatru w żagle i urzeczywistnij work-life balance.

marzeń o własnym jachcie i rozwijaniu żeglarskiego hobby. Idea 

second home w takim rozumieniu, podobnie jak WLB, bazuje na 

koncepcji optymalizacji czasu, zakładając że taki drugi dom po-

zwoli nam fi zycznie być bliżej tego co naprawdę chcemy w życiu 

robić. Apartament nad Zatoką Gdańską zlokalizowany w nowo-

czesnej marinie, z której wyjście na pełne morze zajmuje tylko                     

20 minut? Czyż dla kogoś kto kocha wiatr, wodę i słońce taka per-

spektywa nie motywuje do zakupu nieruchomości marzeń i takiego        

zarządzania własnym czasem aby spełnić to marzenie?

WLB w praktyce

Mając na uwadze powyższe założenia, wyobraźmy sobie jak mo-

głoby wyglądać życie w duchu WLB w praktyce? 

Nadchodzi lato, każdego dnia jest coraz cieplej. W mieście nieste-

ty w praktyce oznacza to, że robi się coraz bardziej duszno. Wie-

dzą o tym doskonale mieszkańcy takich aglomeracji jak Warszawa, 

gdzie często, kiedy wieczorem mury oddają swoje ciepło, upał trwa 

24 godziny na dobę i nie daje wytchnienia. Dla kogoś kto może pra-

cować zdalnie to żaden problem. Pakuje siebie, rodzinę i wsiada 

w samochód, aby jak najszybciej przenieść się nad morze. Tam nad 

Zatoką Gdańską czeka na niego nie tylko własny apartament, ale 

i jacht – zwodowany i gotowy do wyjścia na wodę. Wszystko dzię-

ki nowoczesnej marinie z pełną infrastrukturą żeglarską. Następny 

dzień witasz już z kawą na tarasie i powiewem przyjemnej mor-

14
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Wybrzeże gdańskie jest rajem dla 
miłośników sportów wodnych.

Idealne warunki znajdą tu również zwolennicy 

aktywnego wypoczynku, amatorzy pieszych 

wycieczek, biegania czy jeżdżenia na rowerze. 

Poszukujący ciszy i wytchnienia będą mogli 

zanurzyć się w zakamarkach dziewiczej natu-

ry rezerwatów, bogatych w wiele wyjątkowych 

gatunków fauny i fl ory.

Zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem 

od centrum Gdańska w kierunku wschodnim 

znajduje się Wyspa Sobieszewska. Sprzyjają-

ce warunki klimatyczne z wysoką zawartością 

jodu w powietrzu przyciągają nie tylko tury-

stów. To miejsce upodobały sobie także pta-

ki, które zamieszkują tereny rezerwatu Ptasi 

Raj oraz rezerwatu Mewia Łacha. Plaże na                                       

około 11 kilometrów z pasmem wydm poro-

śniętych sosnowym lasem tworzą cudowny 

krajobraz. To dlatego wyspa, otoczona od 

południa ujściem Martwej Wisły, od zachodu                                                                        

Wisłą Śmiałą, a od wchodu Przekopem Wisły, 

jest miejscem do którego warto ciągle wracać. 

Lifestyle Magazine Sailing Relaks w każdej postaci
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Piesze wędrówki

Rozległe plaże oraz atrakcje rezerwatów to wyjątkowa oferta dla 

wszystkich miłośników pieszych wycieczek. Przez rezerwat Ptasi Raj 

prowadzi ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza, która daje możliwość 

na bliskie obcowanie z przyrodą. Wieża widokowa z platformą 

widokową pozwala podglądać cudowną różnorodność ptactwa 

wodnego i błotnego oraz ich zachowania. Obecne są tu różne ga-

tunki kaczek, łabędzi, gęsi, mew. Na polowania przylatują tu z kolei 

także drapieżne bieliki, sokoły wędrowne, myszołowy, jastrzębie 

i krogulce. Ścieżka jest dostępna przez cały rok. Rezerwat Mewia 

Łacha jest natomiast ostają fok bałtyckich oraz m.in. rybitw, ptaków 

siewkowatych i blaszkodziobych. Wyspa Sobieszewska jest bardzo 

zróżnicowana przyrodniczo. Występuje tu blisko 500 gatunków                                                                                                                      

roślin w tym storczyk kruszczyk rdzawoczerwony i mikołajek nad-

morski oraz ponad 300 gatunków zwierząt. Poza pospolitymi 

sarnami, lisami, dzikami, kunami czy łasicami można tu spotkać 

również jenota. Potwierdzeniem bogactwa wyspy są powstałe na 

terenie dwie placówki naukowe czyli Stacja Ornitologiczna PAN 

oraz Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego.

Raj dla biegaczy

To miejsce doskonałe zarówno dla doświadczonych biegaczy szu-

kających długich tras, ale dzięki możliwości wyboru różnych opcji 

także dla tych mniej zaawansowanych. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Wyspy Sobieszewskiej co roku w czerwcu organizuje półmara-

ton Wyspy Sobieszewskiej. Z kolei Bursztynowy Festiwal Biegowy, 

którego pierwsza edycja została zorganizowana w październi-

ku 2019 roku jest jednym z wydarzeń wchodzących w skład pro-

jektu „Wyspa Sobieszewska. Aktywnie!” realizowanego przez 

fundację Family Challenge. Uczestnicy zmagają się z 3 trasami:                                                                                                                       

5, 10 i 20 kilometrów, wyznaczonymi zarówno po plaży, jaki i po 

nadmorskim lesie. Celem imprezy jest promowanie Wyspy jako 

świetnego miejsca do całorocznego uprawiania sportu i turystyki 

aktywnej.

Aktywny wypoczynek na rowerze

Każdy dzień warto zaczynać od dobrej dawki energii. Dlatego dla 

osób prowadzących aktywny tryb życia, to miejsce jest wprost ide-

alne. Ponadto, dzięki ogromnym terenom pokrytym lasami i ścież-

kami rowerowym, spędzanie wolnego czasu można określić jako 

przyjemne i pożyteczne. Na Wyspie Sobieszewskiej spotykają się 

dwie międzynarodowe trasy rowerowe R9 i R10 wytyczone w ra-

mach europejskiej sieci szlaków rowerowych EuroVelo. Pierwsza 

trasa łączy Bałtyk z Adriatykiem i rozpoczyna się właśnie na Wyspie 

Sobieszewskiej. Droga rowerowa R10 jest szlakiem prowadzącym 

wokół Bałtyku. Miłośnicy dwóch kółek nie mogą pominąć wyciecz-

ki rowerowej wokół wyspy co będzie wymagało pokonania około          

28 kilometrów. 

Lifestyle Magazine Sailing

Dla fanów sportów wodnych

Wyspa Sobieszewska to jednak przede wszystkim miejsce dla 

wszystkich osób, które chcą rozwijać swoją pasję do sportów wod-

nych takich jak pływanie i ruch na świeżym powietrzu. Na długich 

piaszczystych plażach są kąpieliska dzikie oraz strzeżone gdzie nad 

bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Teren zatoki gdańskiej to 

także wspaniałe miejsce do bezpiecznego uprawiania żeglarstwa 

oraz innych sportów wodnych. W kilku wypożyczalniach można 

skorzystać m.in. z jachtów, łódek czy kajaków.

Ekskluzywna marina zapewni pełny relaks

W bezpośrednim sąsiedztwie Wyspy Sobieszewskiej tuż nad brze-

giem ujścia Martwej Wisły do Bałtyku w przepięknej i nieodkrytej 

dotąd nadmorskiej części Gdańska, powstaje luksusowy kompleks 

budynków apartamentowych Sol Marina. Bogata infrastruktura 

mariny czyni ją idealną dla łodzi motorowych i jachtów. Od otwar-

tego morza dzielą ją zaledwie 4 kilometry. To nie jedyne atrakcje 

dla osób spragnionych aktywnego wypoczynku. Na terenie kom-

pleksu znajdzie się sala fi tness, siłownia, basen kryty, z których 

będzie można korzystać o dowolnej porze. Wyjątkowy charakter                    

Sol Mariny zapewni poczucie komfortu, a gabinety SPA  pozwolą 

na pełny relaks m.in. podczas masażu lub chwil spędzonych w ja-

cuzzi przy zapachu zmysłowych świec.

1918
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Jak wygląda żeglarski styl życia?
Co jest w tym sporcie najtrudniejsze?
Jak sukces wpływa na życie? 
Odpowiedzi na te i inne pytania w naszej rozmowie
z żeglarskim mistrzem świata Mateuszem Kusznierewiczem. 

Rozmawia: Dariusz Radtke

Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z żeglarstwem? 

Skąd ta pasja?

Od zawsze interesowałem się sportem. Gdy byłem małym chłop-

cem, lubiłem grać w kosza, tenisa i uczęszczałem na basen. Moja 

mama przeczytała ogłoszenie w szkole, że można zapisać dzieci 

na obóz do Yacht Klub Polski Warszawa. I tak właśnie zaczęła się 

moja żeglarska przygoda. Dopiero później, gdy spodobał mi się 

ten sport, rozwinęło się to we wspaniałą pasję. 

Kiedy pasja przerodziła się w sposób na życie?

Następowało to stopniowo. Co ciekawe przez pierwsze miesiące, 

a nawet lata nic nie wskazywało na to, że będę osiągał tak wspa-

niałe sukcesy w sporcie. Pływałem nad Zalewem Zegrzyńskim 

w Warszawie, nieopodal miejsca, w którym mieszkałem. Dopiero 

później, po 2–3 latach, zrozumiałem, na czym żeglarstwo polega. 

Zacząłem skrupulatniej i rzetelniej przykładać się do treningów. 

Mocno się w to zaangażowałem. Gdy ktoś się mocno angażuje 

i kręci go to co robi, wtedy nazywamy to pasją. I tak właśnie ona 

pojawiła się u mnie. 

Co żeglarstwo wniosło do Pańskiego życia? 

Bardzo wiele zyskałem dzięki żeglarstwu. Przewartościowało moje 

życie, wpłynęło na mój światopogląd, a także sposób bycia. Zro-

zumiałem, co tak naprawdę sprawia mi przyjemność i gdzie jest 

sens mojego życia i działania. Cokolwiek dzisiaj robię, to robię to, 

co mi się podoba i to z ciekawymi ludźmi. Jak tylko mogę, to zajmu-

je się żeglarstwem, choć to moje niejedyne zajęcie. Dużo pływam, 

trenuję, startuję w regatach. Myślę o tym, na jakiej łódce powinie-

nem pływać w przyszłości i jakie nowe wyzwania stawiać przed 

sobą. Żeglarstwo wykreowało moje życie. Byłem żeglarzem, jestem 

i mam nadzieję, że będę, ponieważ jest to sport, który kocham i któ-

ry można uprawiać przez całe życie.

Rejs, zmęczenie, chwile słabości. Co wtedy?

Myślę, że do takich sytuacji trzeba być przygotowanym. Nie łapać 

się za głowę i zastanawiać, co mamy zrobić w rejsie, gdy pojawi się 

zmęczenie i chwila słabości. Na takie sytuacje i zdarzenia można 

się przygotować i to właśnie sugeruję każdemu. Znając samego 

siebie należy przygotować w zanadrzu sposoby, które ułatwią nam 

działania, gdy pojawią się chwile słabości. Ja przede wszystkim sta-

ram się dbać o swoje otoczenie i o ludzi, z którymi płynę. Dbam 

o nawodnienie, wypoczynek, sen i staram się nie dopuścić do ta-

kich chwil. Często o tym rozmawiamy. Dbamy o siebie wzajemnie. 

A jeśli trudne sytuacje się pojawią, to pamiętajmy, że możemy liczyć 

na wsparcie innych. Co innego, jeśli płyniemy w rejsie samotników, 

wtedy do takiego rejsu trzeba się przygotować jeszcze staranniej 

ale w inny sposób. 
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Bardzo wiele zyskałem 
dzięki żeglarstwu. 
Przewartościowało moje 
życie, wpłynęło na mój 
światopogląd, a także 
sposób bycia. Zrozumiałem, 
co tak naprawdę sprawia mi 
przyjemność i gdzie jest sens 
mojego życia i działania.

Pasja, która stała się sposobem na życie



Które zawody były dla Pana najważniejsze?

Były dwa momenty, które stały się dla mnie najważniejsze w moim 

zawodzie. Pierwszy to Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. To były moje 

pierwsze igrzyska, na których zdobyłem też pierwszy w historii pol-

skiego żeglarstwa medal olimpijski. I to od razu złoty. A drugi waż-

ny moment to Mistrzostwa Świata, które wygrałem w wieku 44 lat. 

Pomiędzy tymi wydarzeniami upłynęły 23 lata, dlatego cieszę się, 

że te ostatnie zawody pokazały, iż wciąż mogę być na najwyższym 

poziomie i wciąż mam pasję do tego. To były z mojej perspektywy 

dwie najważniejsze imprezy, które wygrałem. 

W jaki sposób odnoszone w żeglarstwie sukcesy 
zmieniały Pana życie?

Przede wszystkim dają mi energię do działania. Cieszą nie tylko mnie, 

ale wszystkich dookoła. To powoduje, że w przypływie pozytywnych 

emocji, wierzę, że stać mnie na więcej. Sukcesy wzmacniają mnie 

od środka. Dzięki nim wyznaczam sobie kolejne cele, a poprzeczka 

jest coraz wyżej. One w pozytywny sposób wpłynęły na moje życie. 

Co jest najtrudniejszego w tym sporcie?

W żeglarstwie kluczowe jest jednoczesne zapanowanie nad wie-

loma elementami, które wpływają na nas żeglarzy, na nasz sprzęt, 

na nasz rejs lub wyścig. Potrzebna jest wiedza o meteorologii, 

umiejętność trymowania żagli, znajomość aerodynamiki i hydrody-

namiki, wiedza o trasie, przeciwnikach, smarowaniu łódki i dobrej 

logistyce. Należy pamiętać, że regaty są rozgrywane w różnych 

miejscach na świecie i trzeba je dobrze zaplanować oraz wystar-

czająco wcześnie zamówić odpowiedni sprzęt. Jest naprawdę wiele 

czynników, które na sam koniec przekładają się na wynik sportowy, 

czy na udany rejs. I ta dobra organizacja jest dużym wyzwaniem. 

Ale kto jest dobrze zorganizowanym, ten ma dużą szansę osiągać 

wspaniałe sukcesy!

Co robiłby Pan, gdyby nie żeglarstwo?

To dobre pytanie. Sam się nad tym często zastanawiam. General-

nie jestem osobą przedsiębiorczą, więc myślę, że pracowałbym 

w jakimś biznesie, prawdopodobnie na swój rachunek. Zawsze 

interesowałem się pracą w transporcie, nie wiem tylko, czy w lot-

niczym, morskim, a może kołowym? Lubię zajmować się temata-

mi logistycznymi. Dobrze się w tym czuję, więc prawdopodobnie 

mógłbym zostać specjalistą w tej branży. A może nadal byłbym 

sportowcem, tylko że w innej dyscyplinie sportu? Kiedyś interesowa-

łem się rzutem oszczepem. Pasjonowało mnie to i zawsze ogląda-

łem rozgrywki w tej konkurencji. To może mogłoby być to! Kto wie?

Czy po zakończeniu kariery nadal chce Pan zajmować 
się żeglarstwem, w jaki sposób?

Nie zamierzam kończyć 
kariery. Będę żeglować przez 
następne 10, 20, a może nawet 
30 lat. Tak jak wspomniałem 
– zakończyłem karierę 
olimpijską, ale wciąż żegluję 
na innych łódkach i sprawia 
mi to olbrzymią przyjemność. 
Postawiłem przed sobą nowe 
wyzwania i cele, dlatego nie 
zamierzam kończyć kariery!
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Czy żeglarstwo jest cenionym w Polsce sportem? 
Czy należy/można coś zmienić?

Żeglarstwo jest zauważanym w Polsce sportem, lecz nie tak popu-

larnym, jak wiele innych dyscyplin, jak przykładowo: piłka nożna, 

boks czy skoki narciarskie. Lecz tak naprawdę bardzo wiele osób 

uprawia żeglarstwo. Nie robi tego w wydaniu sportowym, ale dla 

przyjemności. Kilkaset tysięcy osób corocznie żegluje po Mazurach, 

Kaszubach, naszym Bałtyku, ale również za granicą. 

Co należy w Polsce zmienić? Najlepiej popularyzować żeglarstwo 

jako formę spędzania wolnego czasu. Pomoże na pewno rozwój 

infrastruktury żeglarskiej oraz zwiększenie zainteresowania wśród 

dzieci m.in. poprzez uczęszczanie na obozy, do szkółek żeglarskich, 

bo gdy się im to spodoba – mogą doświadczyć przygody życia.

Wiemy, że Pan również przyczynia się do rozwoju 
zainteresowania żeglarstwem wśród młodych osób. 
W planach ma Pan m.in. uruchomienie Akademii 
Sol Marina. Może Pan coś więcej na ten temat 
opowiedzieć?

Popularyzacja żeglarstwa to moja życiowa misja i pasja. Z chę-

cią przekazuję wiedzę i najlepsze praktyki młodzieży ale też i do-

rosłym. Stworzyłem wiele przedsięwzięć w tym obszarze. Między 

innymi własną Akademię, Program Edukacji Morskiej w Gdańsku, 

Pomorski Program Edukacji Morskiej jak również projekt Spełniamy 

Marzenia. W Akademii Sol Marina wykorzystamy te doświadczenia 

i przygotujemy interesujące propozycje związane z żeglarstwem 

i sportami wodnymi.
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Pionierska inwestycja
na polskim wybrzeżu

Inspiracją do stworzenia projektu prestiżowe-

go kompleksu Sol Marina było słońce, wolność 

i swoboda. Inwestycję wyróżniają ultranowocze-

sne rozwiązania i szereg udogodnień. Stworzona 

została przestrzeń nastawiona przede wszystkim 

na ludzi i ich potrzeby. O szczegółach projektu 

opowiada Paulina Czurak z pracowni Ideograf. 

Niezwykła inwestycja Sol Marina powstaje na pol-

skim wybrzeżu, w rejonie Zatoki Gdańskiej. To luk-

susowy kompleks apartamentów z własnym miej-

scem postojowym dla jachtów. – Jest to pierwszy 

tego typu produkt na rynku polskim. Bardzo się 

cieszę, że mogliśmy jako biuro architektoniczne 

brać udział w tym inspirującym zamierzeniu in-

westycyjnym. Myślę, że utoruje to nowe szlaki na 

naszym rynku nieruchomości i otworzy zatokę 

Gdańską na większe grono ludzi – mówi Pauli-

na Czurak właściciel pracowni architektonicznej 

Ideograf, odpowiedzialnej za przygotowanie pro-

jektu zlokalizowanego tuż przy Wyspie Sobieszew-

skiej, w otoczeniu parku krajobrazowego i rezer-

watów przyrody Ptasi Raj i Mewia Łacha.

Sol Marina to nie tylko luksusowe apartamenty, ale rów-

nież ultranowoczesna marina z pełną infrastrukturą żeglar-

ską. Zdecydowanie wyróżnia ją jakość oraz personalizacja 

rozwiązań, co doprowadziło do dużej identyfi kacji wszyst-

kich odbiorców z przedstawianym produktem. W komplek-

sie znajdą się również liczne udogodnienia takie jak basen, 

sauny, etc. – Na tym zależało nam wszystkim, żeby stworzyć 

przestrzeń nastawioną na ludzi i ich potrzeby. To, co udało 

się nam stworzyć, to brak podziału między przestrzeniami, 

bez jednoznacznego określania, która czemu służy. Ogrom-

ne poczucie luzu, które daje możliwość krojenia przestrzeni 

na swoją miarę oraz swoje potrzeby. Jest to moim zdaniem 

największa zaleta tego projektu. Płynne i miękkie połączenie 

między lobby, restauracją oraz basenem sprawia, że czło-

wiek czuje się bardziej domowo – dodaje Paulina Czurak. 

Personalizacja rozwiązań

Projekt architektoniczny inwestycji Sol Marina przygotowała sopocka 
pracownia Ideograf pod kierownictwem Pauliny Czurak.
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Prostota, umiar oraz jakość

Pracownia Ideograf w swoim projekcie Sol Marina uwzględniła 

innowacyjne rozwiązania i technologie. – Postawiliśmy na proste 

i naturalne materiały. Są one niebanalne, niespotykane wcześniej 

w realizacjach wnętrzarskich w naszym kraju. Wolałabym nie do-

dawać nic więcej, tylko zaprosić wszystkich na teren Sol Mariny 

i dać się zaskoczyć. Przy inwestycji najważniejsza jest bliskość natu-

ry i interakcja z nią człowieka. Nie ma tu miejsca na skomplikowane, 

ciężkie rozwiązania architektoniczno-wnętrzarskie. Prostota, umiar 

oraz jakość są najsilniejszą formą przekazu w tym miejscu. Była to 

czysta przyjemność projektowa. Produkt jest bardzo spójny i jedno-

znaczny. Dogłębnie przemyślany. Dzięki temu architekci kubaturo-

wi, jak i architekci wnętrz mają niezwykłą łatwość we współpracy 

z Inwestorem. Nikt nie szuka drogi wyrazu, tylko ona sama się na-

rzuca i jest jednoznaczna – tłumaczy Paulina Czurak. 

Inspiracja w naturze

Inspiracją do powstania projektu niezwykłego kompleksu                     

Sol Marina było słońce, wolność i swoboda. – Takie są też wnętrza 

oraz cała architektura kubaturowa. Niezwykłość założenia polega 

na jego prostocie i pozwoleniu człowiekowi na podporządkowanie 

przestrzeni pod swoje potrzeby. Zdecydowaliśmy się na ten zabieg 

po to, żeby odbiorcy bardziej utożsamili się z kreowaną przestrze-

nią – podkreśla architektka.

Ścisła współpraca z inwestorem

Od początku architektom i inwestorowi przyświecały te same cele. 

– Staramy się zawsze wejść w dialog z Inwestorem. Tyczy się to nie 

tylko fi rmy Dekpol Deweloper, ale każdego realizowanego przez 

nas przedsięwzięcia. Stawianie na swoim często kończy się zawie-

dzionymi oczekiwaniami jednej ze stron. Staramy się poszerzyć 

wspólnie horyzonty, wsłuchać się w oczekiwania wszystkich człon-

ków zespołu. Jeśli chodzi o przedmiotową realizację, nie mieliśmy 

punków spornych. Wydaje mi się, że było to podyktowane wspólną, 

długotrwałą współpracą oraz jednoznacznością wprowadzanego 

na rynek produktu – wyjaśnia Paulina Czurak.

Podstawą jest pasja do tworzenia

Firma Ideograf działa od 8 lat na rynku. Kluczowym i przełomo-

wym momentem była realizacja hotelu Almond w Gdańsku. – Pro-

jekt był wyjątkowy pod dwoma względami. Po pierwsze była to na-

sza pierwsza większa realizacja, po drugie odkryłam w sobie pasję 

do tworzenia wnętrz, która jest ze mną do dnia dzisiejszego. Wtedy 

też nawiązaliśmy współpracę z fi rmą Dekpol, a więc nasza wspól-

na droga trwa już z 8 lat. Mam ogromny sentyment do tej fi rmy, 

ponieważ widzę, jak się rozwija i jak dzięki niej Ideograf również 

buduje swoją markę – mówi właścicielka Ideograf.

Wzajemne zaufanie

Dekpol Deweloper to prężnie rozwijająca się fi rma w segmencie 

deweloperskim. – Przyjemnie się pracuje z młodym zespołem two-

rzącym coraz ciekawsze pomysły inwestycyjne. Sol Marina jest ab-

solutnie produktem innowacyjnym na polskim rynku. To, co sobie 

szczególnie cenię we współpracy to fakt, że traktujemy się jak dwa 

podmioty gospodarcze równe sobie i swoim możliwościom. Myślę, 

że przy długofalowej współpracy biznesowej jest to najważniejszy 

aspekt – dodaje Paulina Czurak.

Wzajemne zaufanie

Obecnie pracownia Ideograf zajmuje się praktycznie całym spek-

trum inwestycyjnym. Od koncepcji realizacyjnych po nadzór inwe-

stycyjny, zarówno w przedsięwzięciach kubaturowych, jak i wnę-

trzarskich. W swoim portfelu zamówień ma inwestycje każdego 

kalibru, od małych apartamentów po założenia wielkokubaturowe. 

Współpracuje z partnerami biznesowymi z całej Polski. 
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Trójmiasto kusi turystów atrakcjami
W Trójmieście nie sposób się nudzić. Gdańsk, Gdynia i Sopot oferują 
cały wachlarz rozrywek, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. 
Prezentujemy nasz subiektywny przegląd najciekawszych atrakcji 
turystycznych, najlepszych restauracji i intrygujących miejsc rozrywki 
zlokalizowanych na terenie Trójmiasta.

Zabytki i atrakcje turystyczne

Ulica Mariacka

Mariacka to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych ulic w Gdań-

sku. Ciągnie się od Bramy Mariackiej usytuowanej nad Motławą 

do kościoła Mariackiego. Jej wyjątkowy klimat tworzy zabytkowa 

zabudowa oraz zrekonstruowane przedproża – element charakte-

rystyczny dla dawnej gdańskiej architektury.

Ulica Długie Pobrzeże

Obowiązkowym punktem wizyty w Gdańsku jest spacer ulicą Długie 

Pobrzeże, która rozciąga się wzdłuż zachodniego brzegu Motławy. 

To tu można znaleźć liczne restauracje, bary i kawiarnie. Miejsce 

tętni życiem zarówno za dnia, jak i nocą. Podczas przechadzki uli-

cą Długie Pobrzeże można podziwiać zacumowane przy brzegu 

Ulica Długa i ulica Długi Targ

Te dwie ulice tworzą tzw. „Drogę Królewską” – reprezentacyjny 

trakt, którym królowie wjeżdżali niegdyś do miasta. Jego początek 

wyznacza zabytkowa Złota Brama. Przy ulicach Długiej i Długi 

Targ mieszkali najbogatsi i najbardziej wpływowi Gdańszczanie, 

czego pozostałością są piękne, zadbane kamienice. Wzdłuż 

ulic można znaleźć m.in. słynne posiadłości Dwór Artusa i dom 

Uphagena, Ratusz Główny Miasta czy Fontannę Neptuna – jeden 

z najważniejszych symboli Gdańska. Ta część miasta tętni życiem 

o każdej porze roku i obfi tuje w ciekawe miejsca kultury i rozrywki.

Gdańsk
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statki, prowadzące na drugą stronę rzeki mosty wodne czy charak-

terystyczne spichlerze zlokalizowane na pobliskiej Ołowiance. Stąd 

można także wyruszyć na rejs, np. na Westerplatte.

Żuraw – ul. Szeroka 67/68

Żuraw to jeden z najbardziej popularnych symboli Gdańska. Hi-

storia największego dźwigu portowego Europy sięga pierwszej 

połowy XV wieku. Jego charakterystyczna bryła wyróżnia się na tle 

zabudowy, którą można spotkać przy ul. Długie Pobrzeże – nie da 

się go przeoczyć spacerując brzegiem Motławy. Żuraw jest częścią 

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, którego obiekty cie-

szą się wielką popularnością wśród turystów.

Muzeum II Wojny Światowej (Plac Władysława Barto-
szewskiego 1) i Westerplatte

To miejsca, które powinni odwiedzić nie tylko miłośnicy historii. Mu-

zeum II Wojny Światowej w bardzo ciekawy i przystępny sposób 

przedstawia losy Polski i innych krajów w czasach wojennych. No-

woczesne ekspozycje sprawiają, że wizyta w muzeum to atrakcja 

także dla najmłodszych. Westerplatte to z kolei jedno z miejsc, które 

na stale zapisały się na kartach wojennej historii. To właśnie tu roz-

począł się jeden z najbardziej krwawych konfl iktów w historii świata. 

Do dziś na półwyspie wybrzmiewa echo dawnych wydarzeń, które 

upamiętnia Pomnik Obrony Wybrzeża, liczne tablice informacyjne 

oraz powojenne zabytki.

Europejskie Centrum Solidarności 
 – Plac Solidarności 1

To miejsce stanowi skarbnicę wiedzy o niezwykle ważnym okresie 

polskiej historii najnowszej. Muzeum upamiętnia działalność kul-

towej Solidarności oraz upadek komunizmu w Europie. Ekspozycje 

wykorzystują nowoczesne technologie, co uatrakcyjnia ich odbiór 

i pomaga utrwalić zdobytą wiedzę. Na terenie obiektu znajduje 

się także ośrodek edukacyjny, centrum badawczo-naukowe, archi-

wum, biblioteka oraz mediateka. 

Plaża w Gdańsku

To miejsce zdecydowanie zrywa ze stereotypem wąskiej, mało 

atrakcyjnej miejskiej plaży. Wręcz przeciwnie – gdańska plaża to 

mnóstwo przestrzeni, czysty, jasny, drobniutki piasek, na którym aż 

chce się wypoczywać oraz płytkie wejście do morza, które umożli-

wia letnie kąpiele całej rodzinie. Ponadto przy plaży można znaleźć 

wiele restauracji i barów.

Skwer Kościuszki i Molo Południowe

Skwer Kościuszki i Molo Południowe stanowią turystyczne centrum 

miasta. Nadmorski deptak i molo stanowiące jego przedłużenie są 

ulubionym miejscem wypoczynku osób odwiedzających Gdynię.         

Ta część miasta obfi tuje w klimatyczne restauracje i bary oraz 

ciekawe atrakcje turystyczne m.in. statki-muzea.

Dar Pomorza

Imponujący statek to prawdziwy symbol Gdyni. Został wybudowany 

w 1909 r. i przepłynął pół miliona mil morskich. Od 1983 r. statek 

pełni rolę muzeum. Można tu zgłębić tajniki sztuki żeglarskiej, 

dowiedzieć się, jak wyglądało życie na statku oraz poznać 

pasjonujące przygody, które przeżywały jego dawne załogi.

Plaża w Gdyni

Gdynia może pochwalić się kilometrami pięknych, piaszczystych 

plaż. Na szczególną uwagę zasługuje fragment znajdujący się bli-

sko Skweru Kościuszki. Szeroka, czysta plaża z płytkim zejściem do 

morza to jeden z ulubionych punktów na turystycznej mapie Gdyni. 

Gdynia
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Sopot

Molo w Sopocie

Tego miejsca chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, stanowi ono 

bowiem jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiego 

wybrzeża. Najdłuższe molo nad Bałtykiem to nie bez powodu tak 

popularna atrakcja turystyczna. Spacer po nim to okazja do relaksu 

i napawania się pięknymi krajobrazami. Molo szczególnie warto 

odwiedzić o wschodzie bądź zachodzie słońca – zapierające dech 

w piersiach widoki gwarantowane!

Plaża w Sopocie

Także Sopot może się pochwalić atrakcyjną, piaszczystą plażą. 

Wcale nad nie dziwi, dlaczego kurort upodobali sobie m.in. pol-

scy celebryci. Szeroka plaża z łagodnym, bezpiecznym zejściem do 

morza i bogatą infrastrukturą towarzyszącą to miejsce, gdzie moż-

na się całkowicie zrelaksować.

Promenada Monte Cassino

Kultowy „Monciak” tętni życiem za dnia i nocą. Przy promenadzie 

można znaleźć liczne miejsca rozrywki – restauracje, bary, kawiar-

nie, sklepy a także kluby, które przyciągają miłośników nocnego ży-

cia. To „must-have” dla osób, które chcą poczuć unikalną atmosferę 

miasta i spędzić czas na niezapomnianej zabawie.

Gdzie warto zjeść
Eliksir – ul. Mariana Hemara 1, Gdańsk

Eliksir to jedna z najbardziej znanych i cenionych restauracji w Trój-

mieście. Laureat prestiżowych nagród specjalizuje się w foodpa-

iringu, w ramach którego dania z karty łączone są z autorskimi kok-

tajlami. Prawdziwą ucztę smaków stanowi starannie przygotowane 

menu degustacyjne, które pozwala na poznanie nowych dań i po-

szerzenie horyzontów kulinarnych.

Młyn – ul. Pszenna 3, Gdańsk

Młyn to nowy punkt na gastronomicznej mapie Gdańska. Restau-

racja mieści się w Hotelu Grano na malowniczej Wyspie Spichrzów. 

Lokal serwuje dania kuchni polskiej w nowej, zaskakującej odsłonie.
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Umam – ul. Mariana Hemara 2, Gdańsk

Popularna gdańska cukiernia zachwyci wszystkich miłośników 

słodkości. Tamtejsze ciasta oraz inne wyroby cukiernicze już dawno 

pokochali mieszkańcy Trójmiasta, co nie umknęło uwadze turystów, 

którzy coraz częściej przemierzają ulice Gdańska w poszukiwaniu 

kultowego lokalu. To obowiązkowy punkt dla wszystkich „foodies”, 

którzy kochają słodycze.

Mamma Mia Zielona Pietruszka

 – ul. Jaglana 4, Gdańsk

Restauracja mieści się w Hotelu Number One by Grano na Wyspie 

Spichrzów. Lokal specjalizuje się w kuchni śródziemnomorskiej, ale 

szef kuchni potrafi  zaskoczyć gości wyśmienitymi →

fot. Patryk Pirsz

fot. Patryk Pirsz



Filharmonia Bałtycka – Ołowianka 1, Gdańsk

Koncert w Filharmonii Bałtyckiej to prawdziwa uczta dla zmysłów 

fanów muzyki klasycznej. Imponująca budowla powstała na po-

przemysłowych terenach i znajduje się na malowniczej wyspie 

Ołowianka, którą ze sławną ulicą Długie Pobrzeże łączy zwodzony 

most. Ta forma rozrywki jest polecana dla każdego, kto ceni obco-

wanie z wysoką sztuką, a zamiast wypadu do klubu woli spędzić 

wieczór wsłuchując się w magiczne dźwięki orkiestry.

Ulica Elektryków – Gdańsk

Ulica Elektryków to wyjątkowa, awangardowa przestrzeń zlokalizo-

wana na poprzemysłowych terenach Stoczni Gdańskiej. Odbywają 

się tu koncerty plenerowe, które w sezonie letnim przyciągają rze-

sze młodych ludzi spragnionych oryginalnej, alternatywnej rozryw-

ki. Miejsce oferuje także niebanalne zaplecze gastronomiczne.

Browar Port Gdynia – Bulwar Nadmorski im. Feliksa 
Nowowiejskiego 2, Gdynia

To idealne miejsce dla miłośników złocistego trunku. Browar Do-

godna lokalizacja baru sprawia, że można do niego zajrzeć po 

całym dniu błogiego plażowania. Na miejscu można skosztować 

nie tylko wielu rodzajów piw, ale też smacznych dań ze zróżnicowa-

nego menu. Niewymuszona, klimatyczna atmosfera tego miejsca 

pozwala na prawdziwy relaks.

Klub Atelier – Aleja Franciszka Mamuszki 2, Sopot

Sopot słynie z jednych z najlepszych klubów w Polsce. Miasto każ-

dego roku przyciąga miłośników nocnego życia. Ci, którzy lubią 

spędzać wieczory na zabawie, ale jednocześnie cenią lokale z kla-

są, z pewnością polubią umiejscowiony tuż przy plaży klub Atelier. 

W lokalu organizowane są koncerty oraz imprezy z DJ’em, podczas 

których usłyszeć można głównie hity ubiegłych dekad. Na miejscu 

można też zjeść smaczny posiłek lub zrelaksować się na drewnia-

nym tarasie wychodzącym na plażę, który przynależy do klubu.

potrawami także z innych części świata. Wizyta w restauracji za-

mienia się w ciekawe doświadczenie nie tylko dzięki smacznym da-

niom, ale też otwartej kuchni, która pozwala podziwiać ekscytujący 

spektakl, jakim jest przygotowywanie posiłków dla gości.

Magiel – ul. Toruńska 12, Gdańsk

Dwupoziomowy, elegancki lokal bazuje na świeżych, sezonowych 

produktach od lokalnych dostawców. Znajdująca się w cztero-

gwiazdkowym Hotelu Almond restauracja kusi zróżnicowanymi 

smakami, a atmosferę w niej podgrzewają pokazy live cookingu. 

W Maglu można skosztować także świetnych deserów.

Tawerna Orłowska – ul. Orłowska 3, Gdynia

Dla wielu osób odwiedzających Trójmiasto obowiązkowym punktem 

wizyty jest zjedzenie wyśmienitej ryby. Przepyszne dania rybne 

serwowane w ramach hojnych porcji, połączone z hipnotyzującym 

widokiem na morze to przepis na udany obiad lub kolację.

Malika – ul. Świętojańska 69B, Gdynia

Wizyta w Trójmieście to dobra okazja do poszerzania horyzontów 

kulinarnych. Malika łączy wyrazistą kuchnię Maghrebu z najlep-

szymi polskimi produktami. Tutejsze dania inspirują, rozgrzewają 

podniebienia i zachwycają całą gamą barw i smaków. Prawdzi-

wym „must-have” Maliki jest hummus – według niektórych jeden 

z najlepszych w Polsce.

Cały Gaweł Cantine Bar Cafe 
– ul. Dworcowa 7, Sopot

To hipsterskie miejsce z duszą kontrastuje z eleganckim, gwiaz-

dorskim obliczem Sopotu. Oferuje zróżnicowane menu obfi tujące 

w bezpretensjonalne dania kuchni regionalnej, ale też potrawy we-

getariańskie czy popularne „bowle” – miski wypełnione po brzegi 

starannie dobranymi smakołykami.

Bulaj – al. F. Mamuszki 22, Sopot

Bulaj to jedna z kultowych sopockich restauracji, która już od przeszło 

16 lat serwuje m.in. klasyczne dania kuchni polskie i wyśmienite ryby, 

a także oferuje wachlarz doskonałych win. Zlokalizowana tuż przy 

plaży, pozwala zagłębić się w niepowtarzalną atmosferę polskiego 

wybrzeża.

Gdzie wybrać się wieczorem?
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fot. Patryk Pirsz

golonka konfi towana z restauracji Magiel w Hotelu Almond Gdańsk
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Rodzaje i sposoby inwestowania
w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości uznawane jest 

za jedną z najbezpieczniejszych form lokaty 

kapitału.

To droga, którą obiera już ponad połowa Po-

laków posiadających nadwyżki fi nansowe, co 

świadczy o popularności zjawiska. Istnieje wie-

le rodzajów i sposobów inwestowania w nie-

ruchomości. Każdy z nich cechuje inny stopień 

ponoszonego ryzyka i zróżnicowany poziom 

zaangażowania w przedsięwzięcie. Poznajmy 

najważniejsze z nich.

To bez wątpienia jeden z najbardziej popularnych sposobów inwe-

stowania w nieruchomości. Dzięki długoterminowemu wynajmowi 

mieszkania w dużym mieście możemy zyskać średnio nieco ponad 

5% w skali roku. Taki rodzaj lokaty kapitału najbardziej opłaca się 

w Gdańsku. W tym mieście można liczyć na najwyższe stopy zwrotu 

z inwestycji.

Długoterminowy wynajem mieszkania

Krótkoterminowy wynajem lokalu

Wynajem mieszkania turystom to kolejna forma za-

rabiania na nieruchomościach. Ten model wynajmu 

spopularyzował się na fali tzw. „sharing economy” 

czyli ekonomii współdzielenia. Jej założeniem jest 

dzielenie się, pożyczanie oraz wymiana produktów 

zamiast kupowania ich. Dzięki takiej formie wynajmu 

lokalu możemy liczyć często na wyższy zysk niż w przy-

padku wynajmu długoterminowego. Jednocześnie, 

musimy przygotować się na konieczność zaangażo-

wania w proces rezerwacyjny z ciągle zmieniającymi 

się najemcami. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest 

podjęcie współpracy z profesjonalnym operatorem, 

który zajmie się wynajmem i zarządzaniem miesz-

kaniem lub apartamentem. W takim przypadku także 

możemy liczyć na wysokie stopy zwrotu oraz uzyskać 

duże oszczędności czasu.

Inwestycja w condohotel/apartament z zarządzanym 
wynajmem

Pozostajemy w temacie krótkoterminowego najmu. Z tą różnicą, 

że inwestując w pokój w condohotelu unikamy konieczności bez-

pośredniego zaangażowania w wynajem lokalu. Ten obowiązek 

przejmuje od nas profesjonalny podmiot, często doświadczony 

operator hotelowy. Taka forma inwestowania w nieruchomości 

wiąże się zazwyczaj z wyższą roczną stopą zwrotu niż w przypad-

ku samodzielnego długoterminowego wynajmu mieszkania. Jeże-
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li decydujemy się na taki rodzaj lokaty kapitału, należy dokładnie 

przeanalizować konkretną ofertę. Ważna jest przede wszystkim lo-

kalizacja, która powinna być atrakcyjna dla turystów przez cały rok. 

Warto zdecydować się na zakup lokalu u dewelopera, który ma już 

udokumentowanie doświadczenie i wyniki na rynku condo.

Stanowiska biurowe w coworkach

„Coworki” (coworking – ang. „pracować razem”) to przestrzenie po-

zwalające na wspólną pracę osobom pełniącym różne role zawo-

dowe. Stają się coraz bardziej popularne również w Polsce. Często 

wykorzystywane są przez freelancerów lub start-upy. Dobrym po-

mysłem na inwestycję jest stworzenie takiego miejsca w atrakcyjnej 

dla pracowników lokalizacji, np. w centrum miasta. W przypadku 

dysponowania skromniejszymi środkami, warto zainteresować się 

zakupem pojedynczych stanowisk biurowych w przestrzeni co-

workingowej, za które korzystający płacą czynsz. To względnie 

nowa propozycja na polskim rynku, ale coraz bardziej popularna 

ze względu na wysoki popyt na tego typu miejsca pracy. Co roku 

rośnie liczba osób zajmujących się freelancingiem, w Polsce coraz 

prężniej rozwija się także ekosystem start-upowy, który pozwala na 

powstawanie tego typu fi rm.

Inwestycje w grunty, fl ipping, deweloperka…

Istnieje o wiele więcej form inwestowania w nieruchomości. Inne 

z nich to np.: zakup gruntów, fl ipping (o którym pisaliśmy tutaj), 

podnajem nieruchomości, wynajem nieruchomości komercyjnych 

czy działalność deweloperska.

Inwestować można również w akcje spółek giełdowych i funduszy 

związanych z nieruchomościami. Do wyboru mamy m.in.:

▶ Spółki nieruchomościowe

Inwestowanie w akcje giełdowych spółek z branży nieruchomościo-

wej jest propozycją raczej dla doświadczonych inwestorów. Pozwa-

la osiągnąć ponadstandardowe zyski, ale jest obarczone również 

dużym ryzykiem. W efekcie zamiast oczekiwanego zarobku czasa-

mi trzeba pogodzić się dotkliwą stratą. Możliwości inwestowania 

jest jednak bardzo dużo. Tylko na warszawskim parkiecie w ramach 

indeksu sektorowego WIG-Nieruchomości wchodzi obecnie blisko 

30 spółek, a indeksu WIG-Budownictwo 40 podmiotów. Wybór nie 

jest jednak łatwy. Powinien być poprzedzony wnikliwą analizą fun-

damentalną fi rm, aby wyselekcjonować te z dobrymi perspektywa-

mi wzrostu wartości lub spodziewanej wypłaty dywidendy. →

Autor tekstu: Sebastian Barandziak
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▶ Fundusze typu ETF

W przypadku inwestowania w ETF-y (Exchange-traded fund) nie in-

teresują nas poszczególne spółki, ale cała grupa podmiotów z da-

nej branży. ETF-y są bowiem funduszami inwestycyjnymi, których 

celem jest wierne odwzorowywanie wybranego indeksu. Wówczas 

istotna dla nas jest koniunktura w całej branży, a nie zmiany kursów 

pojedynczych spółek. Cały czas trzeba jednak obserwować ruchy 

na rynku. Dla przykładu wspomniany wcześniej indeks WIG-Nieru-

chomości w ciągu ostatnich trzech miesięcy zyskał około 8%, a in-

deks grupujący spółki budowlane blisko 5%. 

Oznacza to, że był to całkiem udany okres dla tych sektorów go-

spodarki. Jeśli spojrzymy jednak na nie w dłuższej perspektywie sy-

tuacja nie jest już tak pozytywna. W ciągu ostatniego roku indeks 

spółek nieruchomościowych stracił około 1%, ale budowlanych już 

ponad 25%. To pokazuje, że ryzyko w tej formie inwestycji pozostaje 

wysokie.

▶ Fundusze typu REIT

Kolejną propozycją jest inwestowanie w REIT-y (Real Estate Invest-

ment Trust). To notowane na giełdzie fundusze, które same inwestu-

ją w spółki nieruchomościowe. Jako podmiot profesjonalny dbają 

o odpowiedni dobór portfela nieruchomości i nim zarządzają. Ku-

pując akcje funduszy REIT drobni inwestorzy mogą w ten sposób 

lokować swoje środki w nieruchomości. Przepisy nakazują jedno-

cześnie, że fundusze muszą wypłacać akcjonariuszom większą 

część wypracowanego zysku w formie dywidendy. REIT-y są bar-

dzo popularne na rynkach zachodnich, a w szczególności w USA. 

Wykorzystywane są często przez osoby inwestujące długotermino-

wo lub oszczędzające np. na emeryturę. W Polsce dopiero tworzo-

ne jest prawo regulujące zasady funkcjonowania REIT-ów. 

Miejmy nadzieję, że wkrótce wejdzie w życie i wszyscy będziemy 

mogli korzystać z tej formy inwestowania.na rynku. Dla przykładu 

wspomniany wcześniej indeks WIG-Nieruchomości w ciągu ostat-

nich trzech miesięcy zyskał około 8%, a indeks grupujący spółki bu-

dowlane blisko 5%. Oznacza to, że był to całkiem udany okres dla 

tych sektorów gospodarki. Jeśli spojrzymy jednak na nie w dłuższej 

perspektywie sytuacja nie jest już tak pozytywna. W ciągu ostat-

niego roku indeks spółek nieruchomościowych stracił około 1%, ale 

budowlanych już ponad 25%. To pokazuje, że ryzyko w tej formie 

inwestycji pozostaje wysokie.
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Moim marzeniem jest marina
na kilkadziesiąt jachtów

Żeglarstwo to nie tylko sport, ale również pasja 

i ciekawy sposób na spędzanie wolnego cza-

su. Po wspaniałych chwilach na wodzie warto 

wziąć kurs na urokliwy port. 

Żeglarski styl życia to przede wszystkim wa-

kacje, rejsy, czartery, regaty bądź nawet mi-

strzostwa świata czy Igrzyska Olimpijskie, tak 

jak w przypadku Mateusza Kusznierewicza. To, 

co kojarzy mi się z żeglarstwem to pozytywne 

wartości takie jak: współpraca, wspieranie in-

nych, przyjaźń, pozytywne myślenie, bezpie-

czeństwo, ekologia, a także pewien lifestyle, 

czyli harmonia barw i możliwość spędzenia 

weekendu na świeżym powietrzu, blisko na-

tury – mówi dwukrotny medalista olimpijski. To 

jest współczesny żeglarski styl życia. Jeśli ktoś 

posiada żaglówkę bądź ją wypożycza, to już 

taki styl przeważnie prowadzi.

Żeglarstwo jest generalnie dużo spokojniejsze od innych sportów 

wodnych np. surfi ngu, windsurfi ngu czy kitesurfi ngu. Można w nim 

wypłynąć na otwartą wodę, ale równie dobrze po prostu pobyć 

w marinie. Ciekawą formą jest również tzw.cruising czyli powolne 

przemieszczanie się pomiędzy portami i zatoczkami. Tym, co go 

wyróżnia żeglowanie na jachcie jest możliwość spania na jachcie 

i pokonywania dłuższych dystansów. Na jachcie można również 

przebywać w kilka osób i świetnie się bawić. Jest to ciekawa for-

ma spędzania czasu na świeżym powietrzu i uprawiania sportów 

wodnych.

W sportach wodnych widać coraz więcej motorówek, np. w por-

tach czy marinach. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że na 

targach żeglarskich jest do 80% jachtów motorowych, a reszta to 

żaglówki. Mimo, że jest duża różnica pomiędzy pływaniem na jed-

nym a drugim, sądzę, że są to bardzo podobne jednostki, ponieważ 

w obydwu odmianach unoszą się na wodzie. I bez względu, czy są 

napędzane siłą wiatru, czy może silnikiem elektrycznym bądź spa-

linowym, to są sporty do siebie zbliżone. Często poznaję ludzi, któ-

rzy pływają motorówkami i nie widzę różnicy między nami w spo-

sobie i w przyjemności takiego spędzania wolnego czasu – dodaje 

Kusznierewicz.

Zabawa w grupie przyjaciół

Żeglarski fun to także sporty motorowodne

Lifestyle Magazine SailingInfrastruktura nowoczesnej mariny



Styl życia, styl ubierania

Nie jestem przywiązany do jednej marki. Każdego roku pa-

trzę, co proponują Henri Lloyd, Helly Hansen, Musto, Sandiline,                                   

Marinepool i jeśli coś mi się spodoba, to to zamawiam dla siebie, 

dla moich najbliższych, ale też często na prezenty – tłumaczy nasz 

mistrz z klasy Finn. Wytrawnemu żeglarzowi do szczęścia potrzeba 

jednak jak najwięcej czasu, który mógłby spędzać na wodzie. To 

jest prawdziwe szczęście. Wytrawny żeglarz lubi też stawiać przed 

sobą wyzwania. Wytypowanie kolejnego celu w długim rejsie czy 

starcie w regatach sprawia olbrzymią satysfakcję. Gdy mamy już 

wyznaczony cel to później przygotowujemy siebie, nasz jacht oraz 

załogę. To równie przyjemny proces, ale szczęście daje sam fakt, że 

możemy płynąć.

Idealne akweny

Czego potrzebują miłośnicy sportów motorowych? Trudno mi na 

to będzie odpowiedzieć, ponieważ więcej czasu spędzam na łód-

ce żaglowej niż motorowej. Jednak z moich obserwacji i rozmów 

ze znajomymi wiem, że przede wszystkim liczą się dobre warun-

ki pogodowe. Zbyt duża fala na motorówce nie jest korzystna, co 

wręcz odwrotnie sprzyja pływaniu na żaglówce. Jacht pod żaglami 

świetnie porusza się po fali, zaś jachty motorowodne wolą spokoj-

niejsze morze – uważa Mateusz Kusznierewicz. Miłośnicy jachtów 

motorowodnych na pewno preferują pływanie po takich akwenach, 

gdzie można się rozpędzić. W Gdańsku jest Martwa Wisła, obok 

Wyspy Sobieszewskiej. Tam właśnie powstanie Sol Marina i to są 

naprawdę idealne akweny dla miłośników sportów motorowod-

nych. Z tego miejsca mamy możliwość wypłynięcia motorówką na 

Zatokę Gdańską. To daje wspaniałe możliwości – tłumaczy Amba-

sador inwestycji Sol Marina powstającej na Wybrzeżu Gdańskim.

Od najmłodszych lat

Przygodę z żeglarstwem najlepiej zacząć od obozu żeglarskiego 

albo od kursu w akademii żeglarskiej. To jest dobre rozwiązanie na 

początek, a później należy rozwijać żeglarską pasję, np. poprzez 

planowanie rejsów wspólnie ze znajomymi czy rodziną. Następnie 

można wyczarterować łódkę, a w przyszłości ją zakupić. Najlepiej 

mieć wśród znajomych także żeglarzy, którzy podzielają miłość 

do morza i z którymi można wspólnie spędzać czas – uważa 

Kusznierewicz.

Na zamkniętych i otwartych wodach …

Żeglarstwo śródlądowe, a żeglarstwo morskie różni się przede 

wszystkim rodzajem akwenu. Na morzu mamy więcej miejsca 

do pływania, natomiast na jeziorach i zamkniętych akwenach 

dosyć często musimy wykonywać zwroty. Na śródlądziu, nawet 

przy mocnym wietrze, nie wytworzy się duża fala, a na morzu już 

tak. Zaczynałem żeglować na Zalewie Zegrzyńskim. Bardzo lubię 

pływać na jeziorze i na morzu. Wszystko ma swoją specyfi kę. Na 

wodach śródlądowych lubię to, że blisko jest przystań. Można 

zatrzymać się w szuwarach, wpłynąć do jakieś małej marinki. Na 

morzu te odległości są dużo większe, dlatego dobrze jest wszystko 

zaplanować. Są plusy żeglowania w obu miejscach, każdy powinien 

spróbować jednego i drugiego i wybrać miejsce, w którym czuje się 

najlepiej – dodaje.

… także południowej Europy

Wiele osób ogranicza żeglarstwo do śródlądzia. W Polsce mamy 

szczęście, że mamy jeziora, ale również dostęp do morza, czego 

brakuje w innych krajach, np. w Austrii czy Szwajcarii. Należy za-

cząć od jednego bądź dwóch zaplanowanych rejsów, np. po Bał-

tyku, a nawet wybrać się blisko Trójmiasta. Popłynąć do Sopotu, 

tam mamy naprawdę piękną marinę. Potem wybrać się do Gdyni, 

następnie do Jastarni i wrócić znowu do Gdańska. Można zrobić 

dłuższy wypad i wypocząć przez tydzień na żaglówce. Polecam 

również wyjazd na cieplejsze akweny, np. do Chorwacji, Grecji, do 

Włoch, Hiszpanii. Na Morzu Śródziemnym czy Adriatyku warunki są 

również wyjątkowe – radzi dwukrotny indywidualny mistrz świata 

w klasie Finn oraz mistrz świata w klasie Star.

Kompaktowe polskie akweny

Zatoka Gdańska ma również wiele do zaoferowania. Jest to wy-

jątkowe miejsce, które bardzo lubię. Mamy trzy miasta: Gdynię, 

Gdańsk, Sopot. Pamiętam, że przygotowania olimpijskie odbywały 

się w Górkach Zachodnich. Mieliśmy tam bazę. To najbardziej wy-

sunięta na wschód dzielnica Gdańska. Jest tam naprawdę fanta-

stycznie – opisuje. Znajduje się tam Martwa Wisła, czyli zamknięty 

akwen, z którego można wypłynąć na Zatokę. Jest on bardzo kom-

paktowy – nie jest duży, ale ma swoją przestrzeń. Bardzo szybko 

można dostać się również na Półwysep Helski. Zawsze jak tam się 

wybieramy, to zabieramy ze sobą rowery. Jazda na rowerze po 

Helu to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Odwiedzamy 

znajomych, którzy w wakacje są tam na campingu. To ma swoją 

specyfi kę. Moim ulubionym miejscem na Zatoce jest Gdańsk i Sopot, 

ale mam sentyment również do Jastarni – dodaje.

Gdzie ten port, gdzie ta keja

Mateusz większość czasu żegluje za granicą, ale ma świetny po-

gląd na to, jak wygląda infrastruktura żeglarska zarówno w Polsce, 

jak i w innych krajach. Dobrze, że się cały czas rozwijamy i budu-

jemy nowe mariny. Są one coraz ciekawsze i posiadają nowator-

skie rozwiązania. Na pewno możemy czerpać przykład ze świata. 

Osobiście jestem miłośnikiem niezbyt dużych marin. Jedna z naj-

większych, które widziałem na świecie, jest w Hiszpanii na wyspie               

Majorka, w samym centrum miasta. Jest naprawdę olbrzymia                  

– mówi. Znajduje się tam kilka tysięcy jachtów. Jego ulubioną mariną, 

jeśli chodzi o estetykę i kompaktowość rozwiązań → 
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To, co buduje Dekpol Deweloper, można 
nazwać moją mariną marzeń. Dużym atutem 
jest jej lokalizacja – dość szybko można tutaj 
wypłynąć na duży akwen, ale także w szybki 

sposób dostać się do centrum miasta. Taka 
marina jest idealna dla mnie – dodaje.

technicznych, jest marina, która znajduje się w Stanach Zjednoczo-

nych, w Miami. Tam jachty są głównie wyciągane z wody specjal-

nymi podnośnikami, na stałe zamocowanymi w marinie. Dlatego 

są czyste i nie obrastają w glony. W tych marinach są piękne po-

mosty, wykonane z pięknego i solidnego betonu, z drewnianymi de-

skami na podłodze. Wspaniale to wygląda. Przed każdym jachtem 

stoi box. Lśniąca skrzynia, w której każdy właściciel jachtu może 

schować swoje rzeczy. Jachty można również szybko podłączyć do 

prądu, posiadają także własny szlauch i wodę. Jest to estetyczne 

i bardzo kompaktowe. Są to wspaniale zorganizowane mariny. 

W zakresie infrastruktury żeglarskiej nie dogoniliśmy jeszcze Zacho-

du, ale dobrze sobie radzimy. Oceniam infrastrukturę żeglarską na 

5 w skali 1–10. Jesteśmy w połowie drogi. Na szczęście infrastruktura 

prężnie się rozwija. Możemy spojrzeć na Sol Marinę w Gdańsku. Na 

mapie polskiego wybrzeża powstaje prywatna marina. Właściciele 

mieszkań będą mogli tam trzymać jachty. To są ich prywatne miej-

sca przeznaczone do osobistego użytku. Takich rozwiązań jest dużo 

na świecie i oby więcej w Polsce – podkreśla.
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Marina ze snów

Budując własną marinę marzeń Mateusz przede wszystkim 

nie chciałby, żeby była duża. Najlepiej na kilkadziesiąt jachtów.           

Dobrze byłoby, gdy miała przy jachtach wszystko, czego użyt-

kownicy potrzebują, aby trzymać jacht w czystości, ale też mieć 

przestrzeń dla siebie. Fajnie byłoby, gdyby blisko niej znajdowało 

się miejsce, gdzie można odpocząć, coś zjeść, nawet zamieszkać. 

To, co buduje Dekpol Deweloper, można nazwać moją mariną ma-

rzeń. Dużym atutem jest jej lokalizacja – dość szybko można tutaj 

wypłynąć na duży akwen, ale także w szybki sposób dostać się do 

centrum miasta. Taka marina jest dla mnie idealna – dodaje.
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A P A R TA M E N T Y  G D A Ń S K Sporty wodne – jakie atrakcje
wybrać w Trójmieście?

Aktywny wypoczynek to nie tylko świetna za-

bawa, ale również dawka potrzebnego nam 

ruchu. Idealnym połączeniem przyjemne-

go z pożytecznym są sporty wodne. Na jakie 

atrakcje można liczyć w Trójmieście?

Wraz z polepszeniem się pogody w nadmor-

skich rejonach rozpoczyna się wyczekiwany 

przez wielu sezon na sporty wodne. Upra-

wianie różnego rodzaju dyscyplin na świeżym              

powietrzu to nie tylko dobra zabawa, ale rów-

nież świetny sposób na utrzymanie całego                    

organizmu we właściwej kondycji. Aktywny 

wypoczynek działa relaksująco zarówno fi -

zycznie, jak i psychicznie. Pozwala zmniejszyć                       

napięcie mięśniowe, stanowi doskonałą                                                                            

profi laktykę skrzywień kręgosłupa i pomaga 

niwelować wady postawy. Przyczynia się tak-

że do podniesienia ogólnej odporności. Dzięki 

uprawianiu sportów wodnych mięśnie stają się 

mocniejsze i bardziej widoczne, a szybkie spa-

lanie kalorii pomaga w doskonaleniu sylwetki. 
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▶ Windsurfing – jest jeszcze inną formą surfowania. W tym 

przypadku deska ma przymocowany specjalny elastyczny pędnik 

żaglowy, a cała konstrukcja porusza się napędzana przez wiatr.

Dla tych, którzy nie lubią się nudzić ciekawą opcję stanowi również 

fl yboarding. Jest to jedna z najnowszych propozycji dostępnych 

na polskich wodach. Polega na unoszeniu się nad wodą na desce 

połączonej długimi wężami z turbiną skutera wodnego. Bardziej 

doświadczone osoby potrafi ą nie tylko utrzymać w powietrzu rów-

nowagę, ale również wykonywać niezwykłe fi gury akrobatyczne.

Inną atrakcyjną propozycją jest jazda na nartach wodnych. Osoba 

posiadająca odpowiedni sprzęt) trzymając się specjalnej liny, prze-

suwa się na wodzie. Narciarze mają do wyboru: czy wolą poru-

szać się na jednej, czy też na dwóch deskach. Zawodowa jazda na 

nartach wodnych może odbywać się na trzy sposoby: slalomem, 

poprzez wykonywanie skoków na odległość oraz uprawiając tzw. 

jazdę fi gurową.

Wśród osób głodnych adrenaliny popularny również staje się wy-

najem skuterów czy motorówek wodnych. Jest to idealna forma 

spędzania czasu dla osób lubiących dynamikę i przypływy adre-

naliny. Rozwijanie prędkości na wodzie dostarcza wielu wrażeń 

i stanowi niezapomnianą przygodę.

Dla turystów preferujących spokojniejszy, ale nadal aktywny                

wypoczynek doskonale sprawdzi się kajakarstwo. Pływanie po płyt-

kich wodach to świetne zajęcie, zarówno dla dorosłych, jak i dla 

dzieci. Inną spokojną formą wypoczynku jest wędkarstwo. W okolicy 

Gdańska istnieje wiele łowisk przeznaczonych specjalnie dla fanów 

wędkowania.

Nadbałtyckie okolice Trójmiasta to jedno z najpiękniejszych 

i najpopularniejszych miejsce w Polsce. Nawet krótki weekend nad 

morzem sprzyja poprawie samopoczucia i pomaga naładować 

wewnętrzne baterie. Coraz częściej zdarza się, że turyści z całego 

kraju przybywają nad morze nie po to, by wypoczywać na plaży, 

ale po to, by móc korzystać z różnych atrakcji. W ostatnich latach 

zauważyć można znaczny wzrost zainteresowania sportami 

wodnymi.

Wśród odwiedzających nadmorskie tereny nie brakuje osób, któ-

re poza standardowymi zajęciami takimi jak pływanie w morzu, 

chętnie próbują nowych atrakcji. Propozycji na spędzanie wolnego 

czasu jest wiele. W okolicy Zatoki Gdańskiej, ujścia Martwej Wisły 

do Bałtyku czy Wyspy Sobieszewskiej można spróbować swoich sił 

w przeróżnych dyscyplinach. 

Na terenach tych funkcjonują liczne szkółki, oferujące szkolenia 

z zakresu surfi ngu, kitesurfi ngu czy windsurfi ngu. Czym różnią się 

od siebie te aktywności?

▶ Surfi ng – to „jazda” po wodzie przy użyciu specjalnie przy-

stosowanej do tego deski. Serfowanie to doskonały sposób na 

poprawę swojej równowagi oraz wzmocnienie mięśni głębokich.                         

Najstarsze informacje dotyczące surfi ngu pochodzą już z XVIII wie-

ku, jednak w Polsce sport ten powoli zyskuje na popularności dopie-

ro od kilkudziesięciu lat.

▶ Kitesurfing  – jest odmianą surfingu, polegającą na 

poruszaniu się po wodzie przy użyciu specjalnego latawca. Osoba 

stojąca na desce przemieszcza się, trzymając oburącz drążek 

od kite’a. W tym sporcie wiele zależy od warunków pogodowych                  

– przede wszystkim wiatru. 
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W czołówce wodnych 
sportów nieprzerwanie od lat 
króluje żeglarstwo. Stanowi 
ono idealne połączenie 
odpoczynku z aktywnością 
fi zyczną. Dostarcza wielu 
pozytywnych emocji i daje 
poczucie wolność. Żeglowanie 
pozwala na dotarcie do wielu 
ciekawych miejsc, których 
zwiedzanie z poziomu lądu jest 
niemożliwe.
Jest to świetny sposób na spędzanie czasu całą rodziną – wska-

zany także dla dzieci, ponieważ uczy odpowiedzialności,                                    

przestrzegania zasad i dbania o bezpieczeństwo. Osoby cenią-

ce sobie komfort odpoczynku w pięknych wnętrzach, po całym               

aktywnym dniu spędzonym na wodzie, z pewnością docenią uni-

katową inwestycję Sol Marina, oferującą apartamenty z własnym 

miejscem do cumowania łodzi. 

Oczywiście, korzystanie z tych atrakcji w dużej mierze zależy                 

od warunków, pogody oraz osobistych preferencji, ale w tak boga-

tej ofercie z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 
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Sol marina urzekła mnie
od samego początku
Mateusz Kusznierewicz opowiada o swoim podejściu 
do biznesu i inwestowaniu w nieruchomości
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Mistrz olimpijski i mistrz świata w żeglarstwie 

uwielbia nieruchomości położone blisko wody 

i natury. Wyjątkowym projektem, którego Ma-

teusz Kusznierewicz został Ambasadorem, jest 

prestiżowa inwestycja Sol Marina na Wybrze-

żu Gdańskim, łącząca ekskluzywne aparta-

menty z własną mariną. 

Urodzony Warszawiak, jednak jako miejsce do 

życia wybrał Gdańsk. Jego profesją jest że-

glarstwo. Uwielbia pływać po morzu. Zawsze 

dużo czasu spędzał w Trójmieście i często tu-

taj przyjeżdżał. „Gdy zobaczyłem, jak rozwija 

się Gdańsk i jaki ma potencjał, wspólnie z żoną 

podjęliśmy decyzję o zakupie mieszkania 

w tym mieście, aby pół roku spędzać nad mo-

rzem, a pół roku w stolicy. Okazało się jednak, 

że tak bardzo nam się tutaj spodobało, że już 

nie wróciliśmy do Warszawy. Oczywiście mamy 

w stolicy dom, mieszkają tam też moi rodzice, 

ale naszym miastem jest teraz Gdańsk. Bardzo 

nam jest tutaj dobrze” – mówi Mateusz Kusz-

nierewicz.

Swoje biuro i centrum dowodzenia przeniósł do Olivia 

Business Centre w Gdańsku.

To bardzo nowoczesny kompleks biurowy, który jest wprost 

idealny do pracy. Niczego mi tutaj nie brakuje – podkre-

śla. W Trójmieście jest dużo możliwości do podjęcia pracy, 

równie ciekawej, jak w innych dużych miastach w Polsce, 

przykładowo w Warszawie. To, co jest fajnego w Gdańsku, 

a także w całym Trójmieście, to fakt, że po pracy jest wie-

le ciekawych i wspaniałych możliwości, którymi można się 

zająć, a których właśnie nie ma w innych miastach. Bliskość 

plaży, wzgórz morenowych, a także możliwość wypłynięcia 

jachtem na Zatokę Gdańską jest cudowna – wylicza. Nie za-

uważa żadnych problemów mieszkając tutaj, mimo że dużo 

pracuje również za granicą. 

Piramida sukcesu

Mobilność i elastyczność wydają się dziś bardzo ważnymi aspekta-

mi prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Moim zdaniem 

liczy się pomysł na biznes oraz plan i forma podejmowanych na-

stępnie działań. Gdy wiemy, co chcemy robić, w czym czujemy się 

dobrze i mamy dobry pomysł na biznes – należy zastanowić się jak 

go zrealizować, co chcemy osiągnąć w życiu i ile czasu pragnie-

my na to poświęcić. Składa się na to myślenie strategiczne oraz 

budowanie biznesu na solidnych fundamentach. Osobiście poma-

ga mi w tym metoda piramidy sukcesu. W jej podstawie znajdują 

się najważniejsze rzeczy, które później przekładam na biznes, jak: 

wyznaczenie celu, dobrze dobrany zespół, sprawna komunikacja 

i work-life balance. Dzięki tej metodzie mam świadomość na czym 

się skupić, nad czym pracować i stale pamiętam o wszystkich zna-

czących elementach, o które muszę dbać – mówi Kusznierewicz.

Polubić własną pracę

MW jego przypadku punktem wyjścia do własnego biznesu były 

pasja i liczne sukcesy sportowe. Wykorzystywanie potencjału wła-

snych zainteresowań i osiągnięć oraz to, że lubimy naszą pracę, 

przekłada się na efekty zawodowe, a co za tym idzie również fi -

nansowe. Myślę, że bardzo istotne jest to, aby lubić swoją pracę. 

Wtedy nie myśli się o poranku, że muszę iść do pracy – tylko, że 

chcę iść do pracy. To pierwsze hasło, które pojawia mi się w głowie, 

gdy budzę się rano. Myślę, że istotne jest, aby podchodzić do życia 

pozytywnie i mieć wsparcie ludzi, którzy podobnie myślą. W mo-

mencie, gdy robimy coś z pasją, angażujemy się, interesujemy się 

tym, co się dzieje wokół, możemy liczyć na sukces. Zaś później rów-

nież na sukces fi nansowy. Choćby pracując dla kogoś, osiągamy 

dobre wyniki, więc otrzymujemy za to wynagrodzenie. Podobnie 

jest w sporcie. Kiedy osiągamy dobry wynik, dostajemy nagrodę, 

czy to w postaci medalu, czy pucharu, a także nagrody fi nansowej. 

Podobieństw pomiędzy sportem a biznesem jest naprawdę bardzo 

dużo – tłumaczy. 

To musi mieć sens

O czym jeszcze warto pamiętać „robiąc biznes” w dzisiejszych cza-

sach? Wydaje mi się, że tu trzeba patrzeć przede wszystkim na sens 

tego, co robimy. Czymkolwiek się zajmuję, np. zakładając Akade-

mię Żeglarską, muszę widzieć w tym sens. Jestem dumny z tego, 

że w akademii przekazuję wiedzę i swoją pasją zarażam młodzież. 

A fakt, że rodzice dzieci płacą za taką usługę, to jest oczywiście 

podejście biznesowe. Ważny jest sens działania i jakie to ma od-

działywanie na innych. →
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Chwila na przewartościowanie celów

COVID-19 wpłynął na rzeczywistość polskich przedsiębiorców, nie 

w samym kontekście konieczności tymczasowego zawieszenia 

działalności niektórych branż, ale zmian, które warto uwzględnić 

po odmrożeniu gospodarki. To był czas, który pozwolił zatrzymać 

się i zastanowić, jak nasza praca i biznes funkcjonują i czy nie moż-

na tego usprawnić w przyszłości – mówi. Jego zdaniem czasami 

warto zatrzymać się i zastanowić, czy niektóre rzeczy można zrobić 

inaczej. Wydaje mi się, że dla wielu polskich przedsiębiorców był to 

moment, który w tym pomógł. Popatrzmy też na to, ile osób straciło 

pracę i jak wygląda aktualny rynek pracownika i pracodawcy. To 

także uległo zmianie. Każdy może teraz wyciągnąć z tego wnioski 

i uwzględnić wiele z nich po odmrożeniu gospodarki – dodaje.

Zakup apartamentu w Trójmieście to dobra inwestycja

Mieszkając w Warszawie i w Gdańsku, zmieniając domy i mieszka-

nia, podróżując jednocześnie po całym świecie, Mateusz Kusznie-

rewicz dysponuje wiedzą na temat tych dwóch rynków nierucho-

mości, ich podobieństw i różnic. Różnic jest wiele. Gdańsk rozwija 

się od wewnątrz. Powstaje bardzo dużo nowych inwestycji w środku 

miasta albo tuż nieopodal centrum. Wykorzystywane są wyjątkowe 

smaczki, czyli mieszkanie gdzieś nad wodą, np. piękna inwestycja 

z panoramicznym widokiem, gdzie można podpłynąć łódką pod 

okna, albo zaparkować nawet przed swoim domem czy mieszka-

niem, czego np. w Warszawie nie można zrobić. W Gdańsku po-

wstaje dużo osiedli. Mniej buduje się domów. Natomiast w War-

szawie wręcz odwrotnie. Wielu moich znajomych przeprowadza się 

w Warszawie właśnie do domów – zauważa. Co ciekawe też ceny 

się zmieniają. Gdańsk mocno idzie w górę w tym aspekcie. Zakup 

apartamentu w Trójmieście to dobra inwestycja. Ten, kto to zrobi, 

na pewno nie straci – uważa.

Sol Marina wyjątkowym miejscem

Sol Marina, inwestycja, której Mateusz Kusznierewicz jest Amba-

sadorem, to nowa jakość nad polskim wybrzeżem. To połączenie 

apartamentów z prywatną mariną. Czegoś takiego jeszcze u nas 

nie było. Trzeba przyznać, że to strzał w 10-tkę. Pomysł spodobał 

mi się to od samego początku. Od razu, gdy się o tym dowiedzia-

łem, to nawet pojechałem i chciałem zobaczyć tę inwestycję. Cie-

szę się, że potem tak się złożyło, iż nawiązaliśmy współpracę. Sol 

Marina jest świetną propozycją dla każdego, kto chciałby zacumo-

wać swój jacht, naprzeciwko swojego mieszkania. Niekoniecznie 

musi być to pierwsze mieszkanie. Może to również być także ten 

nasz drugi dom, do którego będziemy przyjeżdżać często na ty-

dzień, weekend czy nawet na miesiąc. To jest faktycznie spełnienie 

marzeń dla wielu. Na pewno Sol Marina jest wyjątkowym miejscem.

Sol Marina to inwestycja dla 
osób szukających wyjątkowego 
miejsca, w którym zaznają 
komfortu spędzania wolnego 
czasu nad morzem, blisko 
natury, w pięknym otoczeniu, 
z dodatkiem lifestylu 
żeglarskiego.
Niekoniecznie muszą być to pasjonaci łódek żaglowych, ale rów-

nież miłośnicy motorówek. Kilka kroków dalej znajduje się Wyspa 

Sobieszewska, na której są jedne z najpiękniejszych plaż na polskim 

wybrzeżu. Wyróżniają się spokojem, ciszą oraz wyjątkową estetyką. 

To idealne miejsce dla tych, którzy pragną nabrać energii i spotkać 

się w towarzystwie, po tygodniu pełnym pracy i intensywnych zajęć.

Jeśli chodzi o samego inwestora – Dekpol jest solidną marką. Sły-

szałem o niej wiele dobrego wcześniej. Uważam, że Dekpol reali-

zuje ciekawe przedsięwzięcia oraz inwestycje w różnych branżach. 

Myślę, że to jest bardzo istotne, gdy myślimy o własnej inwestycji. 

Najlepiej to zrobić z solidnym partnerem – uważa Kusznierewicz.

Połączyć się z naturą

Mateusz bardzo dużo podróżuje po świecie. Jakie nieruchomości 

szczególnie utkwiły mu w pamięci? Jestem fanem nieruchomości, 

które są blisko wody i natury. Lubię, gdy inwestycja jest położona 

w wyjątkowym miejscu, nad wodą. Bardzo mi się podoba, gdy nad 

morzem jest plaża, później droga czy alejka bądź deptak, a za nią 

osiedle. Uwielbiam również tego typu campingi z domkami, gdzie 

można przyjechać na wakacje. Generalnie interesujące jest, gdy 

duże miasto niejako łączy się z naturą. W takim przypadku możliwy 

jest szybki dojazd do centrum, ale przy tym możemy zasmakować 

bliskości z naturą, wodą i świeżym powietrzem nieopodal własne-

go domu – podkreśla Kusznierewicz. W Niderlandach widziałem 

wiele takich inwestycji. Mają tam pięknie zagospodarowane osie-

dla przy rozlewiskach, jeziorach czy zalewach. To zawsze przycią-

gało moją uwagę. Podobnie jest w Sydney w dalekiej Australii, jest 

to miasto położone nad wodą. Właśnie takie połączenie jest wy-

jątkowe. Gdy masz dostęp do tarasu, pięknie oszklone mieszkanie, 

a obok są zacumowane łódki i ta bliskość plaży. To robi wrażenie 

i odkrywa przed Tobą nowe możliwości – dodaje.
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Designerskie cztery gwiazdki
w sercu Gdańska.
14 maja 2020 r. odbyło się ofi cjalne otwarcie czterogwiazdkowego Hotelu Grano. 

Obiekt mieści się przy ul. Pszennej, na gdańskiej Wyspie Spichrzów, która sąsiaduje 

z zabytkowym Starym Miastem. 

O jego najważniejszych atutach opowiedział w rozmowie
Arkadiusz Skobrosz, dyrektor generalny Hotelu Grano.
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Grano to architektoniczny 
hołd oddany Wyspie 
Spichrzów. Widać to 
m.in.w charakterystycznej 
bryle budynku nawiązującej 
do strzelistych spichlerzy.
 Do historii miejsca nawiązuje 
sama nazwa hotelu – “grano”, 
czyli po włosku “ziarno”.
10. Czy żeglarstwo jest cenionym w Polsce sportem? 

Hotel Grano to nowy punkt na turystycznej mapie 
Gdańska. Co wyróżnia obiekt i jakie są jego 
najważniejsze atuty?

Hotel Grano to designerski obiekt klasy premium, w samym sercu 

gdańskiej starówki – kilka minut spacerem od znanych nam z pocz-

tówek zabytkowych miejsc m.in. Zielonej Bramy, Długiego Targu, 

Dworu Artusa, Bazyliki Mariackiej czy Fontanny Neptuna. Zloka-

lizowany na Wyspie Spichrzów – dziś najmodniejszej części mia-

sta, może poszczycić się nowoczesnymi technologiami w pokojach, 

bogato wyposażoną strefą spa czy autorską restauracją polską.                                                                                         

Wystrój wnętrz bazuje na dwóch głównych motywach – winie 

i kwiatach, które przewijają się w pomieszczeniach ogólnodostęp-

nych, a przede wszystkim w pokojach. Dla potrzeb klientów bizne-

sowych nie zabraknie też sali konferencyjnej.

Wyspa Spichrzów, w obrębie której powstał Hotel 
Grano to wyjątkowe miejsce. Wieki temu dzielnica 
obfi towała w spichlerze wypełnione zbożem, stając 
się ważnym punktem na szlakach handlowych. 
W późniejszym okresie została na długi czas 
zapomniana. Dziś odzyskuje dawny blask z nawiązką. 
Dlaczego Hotel Grano powstał właśnie tutaj?

Wyspa Spichrzów to dziś nowoczesna tkanka miejska z bogatą 

historią, modne miejsce tętniące życiem, które co roku przyciąga 

miliony turystów, w tym ludzi, którzy przyjeżdżają tu w interesach, 

jak i tych spragnionych kultury i rozrywki. Bezpośrednie sąsiedztwo 

licznych pubów i restauracji, obiektów kulturalno-rozrywkowych 

oraz najważniejszych zabytków Gdańska to gwarancja, że goście 

Hotelu Grano nigdy nie będą się nudzić. Jesteśmy w samym cen-

trum wydarzeń, ale równocześnie zapewniamy komfort nocnego 

wypoczynku będąc poza gwarem ulicy, oddzieleni od niego rzeką. 

Nabrzeże Motławy to również doskonała okolica na długie spacery 

i komfortowe miejsce do biegania. 

Sprostamy wymaganiom zarówno gości biznesowych, ceniących 

spokój i ciszę, a jednocześnie możliwość szybkiego dotarcia na 

dworzec czy lotnisko, jak również turystów chcących odpocząć po 

ekscytującym dniu zwiedzania.

Hotel Grano wpisuje się w architektoniczny krajobraz 
Wyspy Spichrzów. Jak ważne było podkreślenie 
historii i wagi tego miejsca w projekcie?
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dzięki którym można jednym kliknięciem streamować multimedia 

z telefonu wprost na ekran telewizora. Ponadto, dzięki specjalnej 

przystawce, zyskuje się dostęp nie tylko do treści ze smartfona, ale 

też tabletu i laptopa. W przestronnej łazience z prysznicem znaj-

dziemy luksusowe kosmetyki rodzimej marki, których zapach od-

pręży nas po całym dniu zwiedzania. Na terenie całego obiektu 

można połączyć się z szybkim Wi-Fi bez dodatkowych opłat.

Pokoje o podwyższonym standardzie zapewniają jeszcze więcej 

przestrzeni i prywatności. Strefa sypialniana z wygodnym szero-

kim łóżkiem i z miękkim zagłówkiem zapewnia niebywały komfort. 

W każdym z nich znajduje się także strefa wypoczynkowa z kom-

fortową sofą, stolikiem kawowym i szerokim biurkiem do pracy.

Mnóstwo przestrzeni i wyjątkowy design z motywami kwiatowymi 

to elementy, które chcielibyśmy, aby nasi Goście zapamiętali po od-

wiedzeniu Hotelu.

Nowoczesna architektura, szczególnie przystająca do dzisiejszych 

trendów architektonicznych, bierze swoje źródło z najlepszych 

wzorców gdańskiej zabudowy minionych wieków. Sercem budynku 

– tym historycznym, jak i estetycznym, jest wkomponowany w ustrój 

konstrukcyjny relikt muru starego spichlerza z przełomu XVII i XVIII 

wieku. Monumentalny ceglany mur stonowany przez okalające 

go elementy wystroju wnętrza jest charakterystycznym akcentem 

witającym gości przekraczających progi Hotelu Grano. 

W hotelu można skorzystać z pobytu w różnych 
typach pokoi. Jakie rodzaje są dostępne i dla kogo
są przeznaczone?

Hotel posiada typowe dla obiektów 4-gwiazdkowych klimatyzo-

wane pokoje w wysokim standardzie, w których zastosowano no-

woczesne rozwiązania technologiczne m.in. możliwość ustawienia 

scen świetlnych w pokojach dostosowanych do nastroju czy TVSmart, 
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W Hotelu Grano można skorzystać także ze strefy spa. 
Dla kogo przeznaczona jest oferta i z jakiego typu 
udogodnień można skorzystać w ramach strefy?

Każdy znajdzie coś dla siebie – oferujemy wyjątkowy basen w nie-

banalnych kolorach, oczywiście z motywem kwiatowym, z szere-

giem atrakcji – jak chociażby przeciwprąd, produkujący silny prąd 

podobny do nurtu – idealny do nauki pływania lub do zaawan-

sowanych treningów. Posiadamy też niespotykanie przestronne 

jacuzzi, saunę suchą/fi ńską, w której wysoką temperaturę uzysku-

jemy dzięki piecowi z rozgrzanymi kamieniami oraz saunę paro-

wą/łaźnię rzymską, gdzie duża wilgotność powietrza sprawia, że 

temperatura odczuwalna jest o wiele wyższa. Wkrótce w naszych 

gabinetach zabiegowych zaproponujemy duży wybór masaży. Nie 

będą to tylko masaże klasyczne, ale również masaże rewitalizujące, 

biostymulujące czy te w oparciu o akupresurę.

Hotelowa restauracja “Młyn” serwuje dania polskiej 
kuchni w nowoczesnej odsłonie. Skąd taki pomysł na 
lokal? Jakie danie może Pan szczególnie polecić?

Polska kuchnia ma wiele do zaoferowania i jest niezwykle ceniona 

w Europie, a także na świecie. Chcieliśmy przedstawić własną wer-

sję popularnych dań i zaskoczyć gości niebanalnymi smakami. To 

połączenie tradycji i nowoczesności – np. tradycyjny zakwas w żur-

ku w połączeniu z nieoczywistym zacierem z gotowanych ziemnia-

ków. Polecam też schabowego w tradycyjnej formie z kością, ale 

z nowoczesnymi dodatkami. Nie mogę zdradzić, co to takiego, bo 

chciałbym, aby ciekawość zaprowadziła Państwa do nas i spowo-

dowała, że zakochacie się w naszych smakach już od pierwszego 

kęsa.

Hotel Grano to kolejny obiekt sieci Grano Hotels. 
Co wyróżnia hotele tego brandu?

Sieć Grano Hotels to synonim wysokiej jakości, niezależnie od liczby 

gwiazdek. Kładziemy nacisk na profesjonalną obsługę, przyjazną 

atmosferę i zapewnianie gościom pozytywnych, niezapomnianych 

doświadczeń. 

Otwartość, transparentność i pozytywne nastawienie są kluczem 

do budowania trwałych relacji. To dzięki temu udaje nam się ze-

brać najistotniejsze plony – niezapomniane doświadczenia Gości 

z pobytów w wyjątkowych hotelach w centrum Gdańska. Te do-

świadczenia są również efektem niepowtarzalnej atmosfery, którą 

tworzymy w naszych hotelach. Niesztampowe wnętrza inspirują 

ukrytym drugim dnem, licznymi nawiązaniami, które warto odkry-

wać podczas pobytu.

Powstała strona www.granohotels.pl, na której można zna-

leźć obiekt najbardziej spełniający indywidualne wymaga-

nia. Warto korzystać z bezpośrednich rezerwacji przez stronę, 

ponieważ można tam znaleźć najbardziej atrakcyjne oferty, 

a także dodatkowe bonusy.
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Inwestycja w condohotele
– bezobsługowy sposób na oszczędzanie

Czas to pieniądz. Każdemu znane jest to polskie 

przysłowie, które przestrzega przed marnotra-

wieniem cennych chwil i wskazuje na możliwość 

osiągnięcia wymiernych korzyści fi nansowych 

poprzez odpowiednie gospodarowanie cza-

sem. Dziś czas jak nigdy dotąd jest jednak na 

wagę złota – brakuje go niemal każdemu z nas, 

szczególnie doświadczają tego ludzie biznesu. 

A jak wiadomo, inwestycje pochłaniają z reguły 

jego lwią część i wymagają włożonego wysiłku 

i zaangażowania.

Na tapetę weźmy przykład inwestycji giełdo-

wych: charakteryzują je bariery wejścia często 

trudniejsze do pokonania niż niewystarczają-

ce środki fi nansowe, w postaci know-how czy 

dobrej znajomości i wyczucia rynku. Dodat-

kowo, należy liczyć się z ciągłą koniecznością 

bieżącego sporządzania analiz, co wymaga 

nieustannego śledzenia trendów, gromadzenia 

danych i wyciągania z nich wniosków. Ergo, na 

tego typu inwestycje potrzeba zarówno wiele 

włożonego wysiłku, jak i czasu.
Ono także wiąże się z koniecznością poświęcenia dużej ilości cza-

su oraz bieżącego zaangażowania w przedsięwzięcie. Inwestorzy 

biorą bowiem często czynny udział w procesie zarządzania nieru-

chomością, ale także obarczeni są ryzykiem niewypłacalności lub 

nieuczciwości lokatorów. W efekcie, często zmuszeni są do rezygna-

cji z części zysków na poczet bieżących napraw i remontów, mar-

nując jednocześnie cenny czas, który mogliby potencjalnie poświę-

cić na pomnażanie kapitału.

Czy inwestorzy, którzy nie dysponują duża ilością wolnego czasu 

powinni zrezygnować z nowych przedsięwzięć biznesowych?

A co z tradycyjnym inwestowaniem
w nieruchomości?

Condohotele na ratunek 
żyjącym w biegu 
W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie rynku na bezobsłu-

gowe sposoby pomnażania zysku pojawiły się w Stanach Zjedno-

czonych pierwsze modele biznesowe w systemie condo. Ten rodzaj 

inwestycji odniósł sukces nie tylko w Ameryce, ale z powodzeniem 

przyjął się też na europejskim gruncie. Inwestycje w condohotele 

stworzone są dla tych, którzy szukają elastycznych, bezpiecznych 

rozwiązań fi nansowych. To idealna propozycja m.in. dla przed-

siębiorców, którzy w swoim portfolio mogą się już pochwalić                      

biznesami wymagającymi poświęcania pilnej uwagi i dużej ilości 

czasu, a jednocześnie chcą rozszerzać swój inwestycyjny horyzont.

Inwestycje w condohotele są proste – obowiązki nabywcy 

pokoju hotelowego zasadniczo kończą się na podpisaniu umowy 

dzierżawy i udostępnieniu wykonawcy wkładu fi nansowego. Inwe-

stor nie musi bowiem zajmować się urządzeniem lokalu, jego pro-

mocją, czy zarządzaniem rezerwacjami – wszystkie te obowiązki 

leżą w gestii dewelopera oraz operatora hotelowego. Właściciel 

nie uczestniczy w bieżącej działalności obiektu, co wiąże się ze 

znaczną oszczędnością czasu. Czasu, który poświęcić można na 

rozwijanie działalności w innych obszarach przy jednoczesnym po-

mnażaniu zysków z wynajmu pokoju hotelowego. 

Ten rodzaj inwestycji dużo bardziej niż skomplikowaną biznesową 

operację przypomina powierzenie środków fi nansowych na ban-

kową lokatę, z tą różnicą, że zyski z inwestycji condohotelowych 

mogą przewyższać te uzyskiwane na lokatach nawet pięciokrotnie.

Condohotele to obecnie nie tylko domena nadmorskich kurortów, 

czy miejscowości wypoczynkowych w górach – te obiekty powstają 

także w dużych miastach i stają się powszechnym modelem bizne-

sowym w branży nieruchomości oraz alternatywą dla wymagają-

cych, czasochłonnych przedsięwzięć.
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