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Ka ta ma ra nem z Gdań ska 
na ko niec świa ta

LAPP
FRANCIS



Ludzie często 
mówią: „nie da się”, 
„nie można”. 

Ale jak to „nie moż na”,
sko ro klient te go 
ocze ku je?

ROZMOWA Z 
FRANCISEM LAPPEM,
za ło ży cielem i pre zesem 
gdań skiej stocz ni Sun re ef Yachts

MA CIEJ DRZE WIC KI, GRZE GORZ KU -
BIC KI: Jak tra fił pan do Pol ski? 

FRAN CIS LAPP: W paź dzier ni ku
1992 ro ku zo sta łem za pro szo ny przez
Au to mo bil klub War szaw ski na rajd. 
Ja ko uczest nik? 

– Tak. By łem za pa lo nym raj dow -
cem, dwa ra zy star to wa łem na wet
w Raj dzie Pa ryż – Da kar. Do dziś mam
sła bość do sa mo cho dów.
Pol ska zro bi ła na pa nu do bre wra że -
nie? 

– Od ra zu wie dzia łem, że to miej -
sce dla mnie. Nie by ło tu wte dy prak -
tycz nie ni cze go – do sko na ły mo ment,
by roz krę cić biz nes. Ja to wie dzia -
łem, ale nie każ dy tak uwa żał. Pa mię -
tam ów czes ne roz mo wy z miesz ka -
ją cy mi tu dłu żej Fran cu za mi. Prze -
ko ny wa li mnie: „Fran cis, tu ni gdy nic
nie bę dzie. To nie moż li we”.
Dla cze go? 

– Trud no po wie dzieć. Kto wte dy
przy pusz czał, że Pol ska bę dzie w Unii
Eu ro pej skiej? Pew nie wie lu Po la ków
my śla ło do kład nie tak, jak moi fran -
cu scy zna jo mi.
Co pan ro bił wcześ niej we Fran cji? 

– Pra co wa łem w fir mie zaj mu ją cej
się mon ta żem in sta la cji elek trycz nych.
We Fran cji, ale by łem też dwa i pół ro -
ku wAra bii Sa u dyj skiej, gdzie kła dłem
in sta la cje w szpi ta lach. Za ra bia łem
wte dy na wet 10 ra zy wię cej niż u sie -
bie – przy bu do wach kil ku szpi ta li, atak -
że uni wersytetu wJed dah. Kie dy wró -
ci łem do Fran cji, by łem już zmę czo ny
co dzien ną pra cą po 14 go dzin. Do sta -
łem na wet jesz cze czek mo ty wu ją cy,
że bym wró cił, ale już nie sko rzy sta łem
zza pro sze nia. Wwie ku 27 lat otwo rzy -
łem swo ją fir mę we Fran cji.
A pa na pierw szy biz nes w Pol sce? 

– Pro duk cja sy ste mów elek trycz -
nych ste ru ją cych za my ka niem
i otwie ra niem szaf. 
Suk ces? 

– Nie od ra zu. Ru szy liś my po wo -
li, już po kil ku mie sią cach wy kru szył
się mój wspól nik. Za czął py tać, kie -
dy bę dą zy ski. Od po wie dzia łem, że
jak do brze pój dzie, to za kil ka lat. 

W tym cza sie spot ka łem czło wie -
ka, któ ry miał się za jąć w Pol sce bu do -
wą hi per mar ke tów Ca sto ra my. Do -
pie ro za czy nał, ba dał te ren, za pro po -
no wa łem więc, by na po czą tek swo je
biu ro otwo rzył u mnie. Tro chę li czy -
łem na zle ce nia, ale oka za ło się, że nic
z te go. Do cza su. Na mie siąc przed
otwar ciem pier wsze go hi per mar ke -
tu wWar sza wie ten Fran cuz zre zy gno -
wał i pre zes zwró cił się do mnie z proś -
bą, bym do pro wa dził in we sty cję do
koń ca. Otwo rzy łem tam ten sklep, od
ra zu do sta łem zle ce nie na ko lej ny
– wPo zna niu. I już po szło, do dziś mam
na kon cie ok. 50 hi per mar ke tów Ca -
sto ra my w ca łej Pol sce. Śmie ję się, że

dzię ki te mu od wie dzi łem w ży ciu wię -
cej pol skich miast niż fran cu skich. 
A sy ste my elek trycz ne do szaf? 

– Ta fir ma – Ba ti In vest – fun kcjo -
nu je do dziś, te raz ma sie dzi bę w Kra -
ko wie. Moc no się przez te la ta roz wi -
nę liś my. Pod czas grun tow nej mo der -
ni za cji so poc kie go Grand Ho te lu ro -
bi liś my ca łą elek try kę, dwa la ta te mu
re mon to wa liś my też war szaw ski So -
fi tel Vic to ria.
Dziś prze de wszyst kim zaj mu je się
pan jed nak bu do wą luk su so wych
jach tów. Skąd po mysł na ta ki biz -
nes? 

– Dy rek tor tech nicz ny Ca sto ra my
był mi łoś ni kiem, a na wet fa na ty kiem
ża gli. I mnie za ra ził. Ku pi liś my wspól -
nie ka ta ma ran – 14 stóp. Szyb ko oka -
zał się za ma ły, ku pi liś my więc 16-sto -
po wy. Pły wa liś my po pol skich je zio -
rach. Na mi strzo stwach kra ju w Gi -
życ ku za ję liś my 5. miej sce. Po ja wił się
po mysł na biz nes – czar te ry. Na tar -
gach w Pa ry żu na by łem 46-sto po wy
ka ta ma ran z czte re ma ka bi na mi. Tak
w 1998 r. po wsta ła fir ma Sun re ef Tra -
vel. Ka ta ma ran za ra biał na sie bie, za -

bie ra jąc klien tów na wa ka cyj ne po -
dró że po świe cie. Wkrót ce do ku pi łem
ko lej ną jed nost kę, już 56-sto po wą. 

In te res się roz wi jał, my śle liś my
o na stęp nym ka ta ma ra nie, jesz cze
bar dziej luk su so wym. Traf chciał, że
pod czas świąt Bo że go Na ro dze nia
na Ma da ga ska rze spot ka łem dwie ro -
dzi ny z Gdań ska. Na praw dę faj ne wa -
ka cje – dzie wi cza przy ro da, brak prą -
du w ho te lu... Był czas na roz mo wy.
Pod czas jed ne go ze spot kań opo wie -
dzia łem o mo ich pla nach, a wte dy ci
Po la cy mó wią: sko ro chcesz na stęp -
ny ka ta ma ran, to dla cze go sam go nie
zbu du jesz? Za pra sza my do Gdań ska.
Tak po pro stu? 

– Dzi siaj tak to tro chę wy glą da. Aku -
rat ro bi liś my je den z hi per mar ke tów
w Oso wej [dziel ni ca Gdań ska], tro chę
już po zna łem Trój mia sto – trud no się
w nim nie za ko chać. Nie mia łem żad -
ne go do świad cze nia w bran ży stocz -
nio wej, ale wy zwa nie mi się spo do ba -
ło. No i chcia łem mieć no wy ka ta ma -
ran, więc pierw szy klient już był.
W Gdań sku na po stocz nio wych te re -
nach moż na by ło wy na jąć ha lę, wy -

kwa li fi ko wa ni lu dzie też by li na miej -
scu. I tak to ru szy ło. Cho ciaż mu szę
przy znać, że po cząt ko wo pra cow ni -
cy szyb ko się zmie nia li. Sta wia liś my
na ja kość – na sze pro duk ty mia ły być
z naj wyż szej pół ki, bez kom pro mi sów.
Kto te go nie ro zu miał, od pa dał.

Po pół to ra ro ku zna lazł się pierw -
szy klient „z ze wnątrz”. Belg, któ ry
szu kał jed nost ki do czar te ro wa nia
i za o fe ro wał, że mo że ku pić tę, któ rą
zbu do wa łem dla swo jej fir my. Sprze -
da łem. Mu siał być za do wo lo ny, bo
po kil ku la tach zło żył ko lej ne za mó -
wie nie – tym ra zem to był praw dzi -
wy gi gant, 114 stóp – Sun re ef 114 CHE.
Do dziś to je den z naj wię kszych ża -
glo wych ka ta ma ra nów na świe cie.
Ja koś za ró żo wo to wszyst ko wy glą -
da. 

– Ró żo wo wca le nie by ło. Pier wsze
la ta by ły bar dzo trud ne. Nie ukry wa -
liś my, skąd je steś my, i to sta no wi ło kło -
pot. Gdy po ten cjal ni klien ci do wia dy -
wa li się, że stocz nia dzia ła w Pol sce,
w Gdań sku, re zy gno wa li. Np. we Fran -
cji stra ci liś my tak wie le kon trak tów. 
Po da wa li po wód? RP 1
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Francis Lapp w hali, gdzie Sunreef
Yachts produkuje katamarany i na
pokładach gotowych już jednostek
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Chcę być 
tak blisko 
z klientem, 
jak tylko się 
da (...). 
Nasze
katamarany 
to nie masowa
produkcja,
każdy jest inny.
Dokładnie taki,
jak chce klient
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ka ta ma ra ny i ko mu

– My ślę, że w po wszech nym od -
bio rze Pol ska nie ko ja rzy ła się wów -
czas z do bra mi luk su so wy mi. Klien -
ci nie wie rzy li, że je steś my w sta nie
wy ko nać to, co obie cu je my. Zresz tą
nie tyl ko Fran cu zi. Mie liś my i klien -
tów z Pol ski, któ rzy pod cho dzi li do
nas na za gra nicz nych tar gach, ale re -
zy gno wa li, gdy do wia dy wa li się, skąd
je steś my. Pew nie wo le li mieć coś za -
gra nicz ne go. To błąd, bo my od sa me -
go po cząt ku by liś my w swo jej dzie -
dzi nie bez kon ku ren cyj ni. 
Jak uda ło się prze ła mać ba rie ry? 

– Cięż ką pra cą. To dość zam knię -
ty ry nek, gdy już po ka za liś my, na co
nas stać, wia do mość szyb ko się ro ze -
szła. Ko lej ni klien ci chcie li mieć ta -
kie jed nost ki jak ich zna jo mi czy par -
tne rzy biz ne so wi.
Ile trwa ło, za nim ry nek uwie rzył
w pol ską ja kość? 

– Trzy-czte ry la ta. Wy gra liś my ja -
ko ścią, na praw dę wyż szą niż w stocz -
niach za chod niej Eu ro py. Sam za -
trud ni łem ca łą eki pę od de si gnu. No
i wszyst ko ro bi my na miej scu – nie
tyl ko ka dłu by, masz ty, ale i np. meb -

le. Wszyst ko je dy ne w swo im ro dza -
ju, na in dy wi du al ne za mó wie nie.
Nie ta niej by ło by ku po wać go to we
pół pro duk ty? 

– Nie wiem, ale nie o to cho dzi. Ja
chcę być tak bli sko z klien tem, jak tyl -
ko się da, speł niać je go ma rze nia. Na -
sze ka ta ma ra ny to nie ma so wa pro -
duk cja, każ dy jest in ny, każ dy do kład -
nie ta ki, jak chce klient. W in nych
stocz niach te go nie do sta nie. W sa -
mym biu rze pro jek to wym pra cu je
u nas 40 osób, ogó łem – 450.
Ile jed no stek w cią gu ro ku pro du ku -
je cie? 

– W 2016 r. po wsta ło ich 12. Od po -
cząt ku ist nie nia Sun re ef Yachts zbli -
ża my się do set ki.
A ile ka ta ma ra nów sprze da li ście do
tej po ry w Pol sce? 

– Dwa. Oba dla te go sa me go klien -
ta. Tę dru gą jed nost kę na dniach bę -
dzie od bie rał.
Jak się sprze da je luk su so we jach ty? 

– Jeź dzi my oczy wi ście na spe cja -
li stycz ne tar gi na ca łym świe cie. Bie -
rze my udział w even tach bran ży luk -
su so wej, gdzie spo ty ka my część na -

szej gru py do ce lo wej. Pro wa dzi my
sprze daż bez poś red nią, ale ma my też
moc no wy se lek cjo no wa nych re pre -
zen tan tów, któ rzy w róż nych czę -
ściach świa ta spo ty ka ją się z klien ta -
mi. Część no wych na byw ców przy -
cho dzi dzię ki za do wo lo nym wła ści -
cie lom na szych ka ta ma ra nów, któ rzy
re ko men du ją Sun re ef Yachts. Ogrom -
na si ła tkwi też w in ter ne cie. Po ten -
cjal ni klien ci czę sto sa mi ro bią re se -
arch, po szu ku jąc jed nost ki dla sie bie,
i wte dy tra fia ją na na szą stro nę. 
A jak już znaj dą wa szą ofer tę, to... 

– Wy sy ła ją ma i la. Al bo dzwo nią,
cza sem na wet na te le fon sta cjo nar -
ny. Kie dyś pe wien klient dzwo nił kil -
ka ra zy, za nim ode bra liś my. Aku rat
w biu rze by ło nie wie le osób, sam pod -
nio słem słu chaw kę. Te le fo no wał z Na -
mi bii. Oka za ło się po tem, że jest jed -
nym z bar dzo waż nych biz nes me -
nów w tym kra ju. Przy le ciał do Gdań -
ska na kil ka dni i ku pił ka ta ma ran.
Bez wię kszych ne go cja cji ce no wych.

Czę ściej jed nak sam le cę do klien -
tów. Moi pra cow ni cy or ga ni zu ją mi
po kil ka ta kich spot kań w jed nym
miej scu. Te raz np. wy bie ram się do
Du ba ju i Bah raj nu. 

Kil ku du żych klien tów w tej czę -
ści świa ta zy ska liś my kil ka lat te mu
dzię ki wy ja zdo wi z ofi cjal ną pol ską
de le ga cją. Pre zy dent Bro ni sław Ko -
mo row ski, le cąc na Abu Za bi, za brał
wte dy przed sta wi cie li biz ne su. To
bar dzo nam po mog ło, uwia ry god ni -
ło w oczach kon tra hen tów. 
Eks klu zyw ne jach ty ku pu ją lu dzie
o okre ślo nym sta tu sie ma jąt ko wym.
To mu szą być bar dzo cie ka we spot -
ka nia. 

– Bar dzo po u cza ją ce. Pe wien klient
wAzji wosta t niej chwi li od wo łał spot -
ka nie w ho te lu i za pro sił mnie do do -
mu, war te go – jak się oka za ło – kil ka dzie -
siąt mi lio nów eu ro. Ogrom ne sa le, sześć
kon dy gna cji, w tym trzy pod zie mią.
A tam kil ka na ście aut, żad ne za mniej
niż mi lion eu ro. Wie le wi dzia łem wży -
ciu, ale cze goś ta kie go jesz cze nie. 

Na pierw szym spot ka niu ro bię za -
wsze pre zen ta cję fir my, pró bu ję wy -
py tać, ja ki bud żet ma klient, ile chce
i mo że wy dać. Wszyst ko po to, abym
mógł do pa so wać jak naj lep szą dla nie -
go ofer tę. Przy oka zji po wiem wam,
że kie dy klient mó wi „bud żet nie ma
zna cze nia”, to bar dzo praw do po dob -
ne, że nic z in te re su nie wy jdzie. Nie
je stem sprze daw cą, a in ży nie rem elek -
try kiem, ale po tych licz nych spot ka -
niach z róż ny mi klien ta mi na u czy -
łem się jed ne go: bo ga ty czło wiek, któ -
re go rze czy wi ście stać na jacht, od ra -
zu de kla ru je: „pro szę mi przy go to wać
pro jekt za ty le i ty le”. Kon kret nie. In -
ni ma ją ma rze nia, ale bra ku je im środ -
ków na ich re a li za cję.
Ale pew nie są lu dzie, któ rych stać,
że by rze czy wi ście po wie dzieć „pie -
nią dze nie ma ją zna cze nia”. 

– Są wy jąt ki, oczy wi ście. 
Ja ki naj trud niej szy pro jekt uda ło
wam się zre a li zo wać? 

– Dla jed ne go z arab skich szej ków
zro bi liś my ka ta ma ran ze skła da nym
masz tem owy so ko ści 40m. Moż na go
opu ścić do po zio mu 15m. Szejk chciał
za wi jać przed sam pa łac, ale wte dy trze -
ba prze pły nąć pod mo stem. Pro jek ty
jach tów, ja kie chciał, mia ły za wy so kie
masz ty. Dwa la ta szu kał stocz ni, któ ra
zbu do wa ła by mu jed nost kę ze skła da -
nym masz tem. Po wie dzia łem mu: „Daj

mi ty dzień, od dzwo nię”. Po ty god niu
od ra zu pod pi sa liś my kon trakt. To dziś
je dy ny ka ta ma ran–su per jacht zta kim
roz wią za niem. Lu dzie czę sto mó wią:
„nie da się”, „nie moż na”. Ale jak to „nie
moż na”, sko ro klient te go ocze ku je?
Po szu ka łem po świe cie moż li wo ści. Za -
dzwo ni łem na wet do pro du cen tów fil -
mu „Wa ter world” – te go, wktó rym Ke -
vin Cost ner że glu je po Zie mi za la nej
przez oce a ny fu tu ry stycz ną jed nost ką
– właś nie z ta kim masz tem. Li czy łem,
że coś mi pod po wie dzą. Ale stwier dzi -
li tyl ko: „Pro szę pa na, to tyl ko film, nie
rze czy wi stość”. Wszyst ko więc mu sie -
liś my wy my ślić sa mi, w Gdań sku.
Ile ma pan spot kań biz ne so wych
w mie sią cu? Jak czę sto sie dzi pan
po pro stu w biu rze, a jak czę sto la ta
po świe cie? 

– W biu rze sie dzę głów nie w lip cu
i sierp niu, bo wte dy klien ci są na wa -
ka cjach. We wrześ niu są tar gi w Can -
nes, po tem w Mo na co. W paź dzier -
ni ku i li sto pa dzie la tam du żo po świe -
cie, do klien tów. Świą tecz ny gru dzień
to mniej szy ruch. W stycz niu znów
od wie dzam klien tów, po tem za czy -
na ją się ko lej ne tar gi i tak do wa ka cji.
Te po dró że po tra fią być wy czer pu ją -
ce. Choć by osta t ni wy jazd – by łem
kil ka dni na Flo ry dzie, na dwa dni
wró ci łem do Pol ski i od ra zu le cia łem
na kil ka dni do Azji. 
Gdzie ma cie naj wię cej klien tów? 

– Trud no po wie dzieć, ka ta ma ra ny
pro du ku je my na ca ły świat. Choć by
te raz – pra cu je my właś nie nad 13 ko -
lej ny mi. Je den po pły nie do Włoch,
dru gi do Du ba ju, dwa lub trzy do USA,
do Sin ga pu ru, na Ukra i nę... Po za tym
zmie nia ją się też tren dy. W pierw -
szych la tach sprze da wa liś my głów -
nie do Eu ro py, te raz to się zmie ni ło.
Współ pra cu je my ra czej z klien ta mi
z dal szych re jo nów świa ta.
Ile trze ba za pła cić za ta kie cu da? 

– Naj tań szy jacht sprze da liś my za
1,6 mln eu ro, miał 60 stóp. Ce na naj -
droż sze go to z ko lei 14 mln eu ro, to
ten gi gant – 114 stóp dłu go ści. Klient,
któ ry go ku pił, to bar dzo wy so ko po -
sta wio na w swo im kra ju per so na. Jest
na szym naj lep szym am ba sa do rem
i pro mo to rem mar ki. Pa mię tam, jak
kie dyś chcia łem się umó wić na spot -
ka nie z jed nym z mi ni strów z je go oj -
czyz ny, ale dłu go nie mog łem zła pać
kon tak tu. Za dzwo ni łem do te go mo -
je go klien ta i już na stęp ne go dnia mia -
łem umó wio ne spot ka nie.
Ja kie wy ma ga nia ma ją kup cy? Po -
tra fią was za sko czyć? 

– Ja koś do tej po ry nic mnie spe -
cjal nie nie za sko czy ło, na wet ten skła -
da ny maszt. A już np. ja cuz zi w sy -
pial ni na jach cie to rzecz zu peł nie
nor mal na. Po za tym przez te wszyst -
kie la ta nie zda rzy ło się jesz cze, że by
klient za ży czył so bie cze goś, cze go
nie by li byś my w sta nie zro bić. A na -
wet je śli po ja wia ją się ja kieś wąt pli -
wo ści, to spra wa osta tecznie i tak tra -
fia do mnie i wte dy oka zu je się, że...
wszyst ko moż na. 
Ile trwa pro duk cja jach tu – od za mó -
wie nia do wo do wa nia? 

– Od oś miu mie się cy do ro ku. Pier -
wsze mie sią ce to głów nie ry sun ki, pla -
no wa nie i wy bie ra nie ma te ria łów. Sa -
ma bu do wa trwa ok. trzy-czte ry mie -
sią ce. Oczy wi ście przed roz po czę ciem
prac klient wpła ca za li czkę. Poz wa la
nam ona dzia łać, pra co wać, ale jest też
gwa ran cją, że kon tra hent się nie wy co -

fa. Bo ta ki jacht – ro bio ny na za mó wie -
nie, pod in dy wi du al ne po trze by – trud -
no by ło by po tem sprze dać ko muś in -
ne mu. Tyl ko raz mie liś my ta ką sy tu a -
cję, w 2008 r., ale na szczę ście szyb ko
zna lazł się in ny klient, któ re mu pod pa -
so wa ły aku rat ta kie roz wią za nia.
Trud no ro bi się biz nes w Pol sce? 

– Ogól nie jest su per, na praw dę. Oczy -
wi ście są mo men ty, gdy trze ba na coś
dłu żej po cze kać, np. na poz wo le nie na
bu do wę, ale ogól nie nie mo gę na rze -
kać. Pa mię tam, jak w1992 r. do słow nie
każ dy mi po wta rzał: „Otwie rasz fir mę?
Za sta nów się. Bę dziesz miał cią gle pod
gó rę”. Uwierz cie mi – we Fran cji wca le
nie jest ła twiej, tam też jest roz bu do wa -
na ad mi ni stra cja, pro ce du ry, tam też
trze ba cze kać. Je dy ny po waż niej szy
prob lem, ja ki po ja wia się w Pol sce
– zwłasz cza osta t nio – to lu dzie.
Lu dzie? 

– Prze de wszyst kim pol scy fa -
chow cy wy jeż dża ją za gra ni cę do pra -
cy. W tej chwi li współ pra cu je my już
z po nad sto ma oso ba mi z za gra ni cy.
Pro wa dzi my re kru ta cję non stop i na -
dal ma my bra ki w ka drze. 
W 2012 r. prze ży li ście cięż kie chwi le,
spło nę ła jed na z wa szych ha li pro -
duk cyj nych. Miał pan mo ment zwąt -
pie nia? 

– To był rze czy wi ście trud ny mo -
ment. W ha li by ło wte dy pięć stat ków,
w tym je den wła ści wie go to wy, za ty -
dzień miał już mieć od biór. Z ubez -
pie cze nia od zy ska liś my po tem tyl ko
25 proc. je go war to ści. Kie dy wy buchł
po żar, w no cy z piąt ku na so bo tę, by -
łem aku rat u klien ta w Tur cji. Sie dzie -
liś my na ko la cji, kie dy za dzwo nił te -
le fon. „Po żar? Aha, no to ga ście” – po -
wie dzia łem spo koj nie. Nie zda wa łem
so bie spra wy ze ska li. A dy rek tor, któ -
ry do mnie za dzwo nił, mó wi: „Sze -
fie, ja do pie ro tam ja dę, je stem kil ka
ki lo me trów od stocz ni, ale po żar już
stąd wi dzę”. W so bo tę ra no by łem na
miej scu. Lu dzie py ta ją: „Co ro bi my
da lej?”. „Jak to co? Pra cu je my”. Prze -
nie śliś my wszyst ko, co się da ło, co
zo sta ło, do dru giej ha li i jesz cze te go
sa me go dnia ru szy ła pro duk cja. Nie
mog łem, nie mo gliś my wte dy się pod -
dać! 
Co by ło przy czy ną po ża ru? 

– Do dziś nie wiem, choć by ło już
kil ka eks per tyz i ana liz. Na pew no nie
awa ria in sta la cji elek trycz nej, bo aku -
rat ta kiej in sta la cji tam nie by ło.
Czy po ty lu la tach czu je się pan już
Po la kiem, czy jesz cze Fran cu zem? 

– W 100 proc. czu ję się Po la kiem,
Fran cu zem już daw no nie. Na wet jak
je stem we Fran cji. Mój dom jest w Pol -
sce, mam tu taj naj bliż szą ro dzi nę – żo -
nę, cór kę i sy na. Jak mam się spot kać
z ro dzi ca mi – ma ma ma 83 la ta, a ta ta
85 – wo lę ich za pro sić do sie bie. Zresz -
tą oni, mi mo wie ku, też tak wo lą.

W Pol sce od sa me go po cząt ku czu -
łem się bar dzo do brze, dość bez prob -
le mo wo przy szła mi na u ka ję zy ka.
Ale to aku rat dla te go, że nie mia łem
za bar dzo wyj ścia. Wów czas na wet
w War sza wie nie by ło ła two po ro zu -
mieć się z kimś po an giel sku, nie miec -
ku, nie mó wiąc już o fran cu skim. 

Mam już pol skie oby wa tel stwo,
pol ski pasz port bar dzo mi po ma ga.
Fran cu skie go uży wam wła ści wie już
tyl ko, gdy le cę do USA, bo wte dy nie
mu szę cze kać na wi zę. �
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114-stopowy katamaran,
największy, jaki do tej pory
powstał w gdańskiej stoczni
Sunreef Yachts


