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- Z roku na rok gościmy w Szymbarku coraz więcej 
znamienitych gości - mówi Daniel Czapiewski. – W 
tym roku również będzie ich niemało. Warunki 
tu w samym środku Kaszub mamy doskonałe. 
Pogoda jest jak zawsze zamówiona. Najbar-
dziej zasłużeni dla rozwoju Kaszub i Pomo-
rza otrzymają symboliczne maczugi Am-
basadorów Pomorza. Przygotowanych jest 
wiele atrakcji, a główną będzie otwarcie Hali 
Promocji Regionu, w której na stałe promować 
się będą fi rmy z Trójmiasta i całego Pomorza. 
Pomysłodawcą Majówki jest Gdański Związek Pra-
codawców – pierwsza organizacja zrzeszająca przedsię-
biorców naszego regionu.

- Przyczynkiem do Majówki Pomorskich Przedsiębior-
ców była potrzeba integracji środowiska – mówi Jan 

Klapkowski, dyrektor GZP. - Szukaliśmy dobrego 
miejsca na dużą imprezę i tu przyszedł z pomocą 

Daniel Czapiewski – właściciel zrzeszonej w na-
szym związku fi rmy DANMAR, a jednocześnie 
gospodarz Centrum Promocji i Edukacji Regio-
nu w Szymbarku, który zaproponował zorganizo-
wanie imprezy na swoim terenie. Miejscu to jest 

bardzo atrakcyjne, że względu na wielość obiek-
tów turystycznych, które się tam znajdują. Uczest-

nicy imprezy mogą zapoznać się tam z duża częścią 
historii Polski, która na ekspozycjach jest pokazywana. 
Jak wyjaśnia Jan Klapkowski MPP to nie tylko spotkanie 

Majówka za pasem
Tradycyjnie w druga sobotę maja w centrum Edukacji i Promocji 
Regionu odbędzie się VII Majówka Pomorskich Przedsiębiorców. 
Impreza, której celem jest integracja środowiska pomorskiego biz-
nesu, to także święto kolejnej – 6. rocznicy wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej.

Majówka przedsiębiorców

Z- Z roku na rok gościmy w Szymbarku coraz więcej Z- Z roku na rok gościmy w Szymbarku coraz więcej 
znamienitych gości - mówi Daniel Czapiewski. – W Zznamienitych gości - mówi Daniel Czapiewski. – W 
tym roku również będzie ich niemało. Warunki Ztym roku również będzie ich niemało. Warunki 
tu w samym środku Kaszub mamy doskonałe. Ztu w samym środku Kaszub mamy doskonałe. 
Pogoda jest jak zawsze zamówiona. Najbar-ZPogoda jest jak zawsze zamówiona. Najbar-
dziej zasłużeni dla rozwoju Kaszub i Pomo-Zdziej zasłużeni dla rozwoju Kaszub i Pomo-
rza otrzymają symboliczne maczugi Am-Zrza otrzymają symboliczne maczugi Am-
basadorów Pomorza. Przygotowanych jest Zbasadorów Pomorza. Przygotowanych jest 
wiele atrakcji, a główną będzie otwarcie Hali Zwiele atrakcji, a główną będzie otwarcie Hali 

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke

 



ExprEss BiznEsu   |   23

samych przedsiębiorców, ale także przedstawicieli po-
morskiego samorządu od władz województwa począw-
szy, na gminach i sołectwach skończywszy. Gośćmi co 
roku są również przedstawiciele najwyższych władz pań-
stwowych, senatorowie i posłowie na sejm RP. Nie braku-
je przedstawicieli świata kultury, sportu czy mediów. Na 
majówce w ubiegłych latach gościli m. in. były prezydent 
Lech Wałęsa, komisarz UE ds Finansów Janusz Lewan-
dowski, minister rolnictwa Kazimierz Plocke, senator 
Longin Pastusiak, posłowie Edmund Wittbrodt, Jolanta 
Szczypińska, Jarosław Wałęsa, marszałek Jan Kozłow-
ski, wojewoda Roman Zaborowski, prezydenci: Gdań-
ska – Paweł Adamowicz, Słupska – Maciej Kobyliński, 
prezydent największej w kraju organizacji zrzeszającej 
przedsiębiorców - Konfederacji Pracodawców Polskich – 
Andrzej Malinowski.
Również w tym roku nie 
zabraknie VIP-ów. Za-
proszenia wysłane zosta-
ły do senatorów, posłów, 
władz samorządowych 
Pomorza każdego szcze-
bla organizacji bizneso-
wych współpracujących z 
nami m. in. Gdański Klub 
Biznesu, Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw, 
Biznes Center Club, Polsko 
Szwedzkiej Izby Gospodar-

czej, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Krajowej 
Izby Gospodarki Morskiej, Zrzeszenia Prywatnego Han-
dlu i Usług i Forum Okrętowego. 
Tradycją Majówki Pomorskich Przedsiębiorców jest to, 
że organizatorzy zapraszają wszystkich gości do przyjaz-
du całymi rodzinami.
- Nie ma obawy, że podczas rozmów biznesmenów i sa-
morządowców osoby im towarzyszące będą się nudzić – 
zapewnia Mirosław Zieleński, dyrektor CEPR. Mamy tu 
bardzo mnóstwo atrakcji, które wypełnią program pobytu. 
Nie będą się tu nudzić zarówno dorośli, jak też młodzież 
i dzieci. Najbardziej znany jest oczywiście zbudowany 
przed trzema laty dom na dachu, ale wcześniej zasłynę-
liśmy z najdłuższej deski świata, pociągu na wzór tego 
którymi wywożono transporty Polaków w głąb Rosji, jest 
schron organizacji Gryf z czasów wojny, sprowadzony 

z Syberii dom sybiraka, chata 
trapera. 
Oczkiem w głowie Daniela 
Czapiewskiego jest Muzeum 
Tabaki, w którym nie tylko 
obejrzeć można wiele wspania-
łych eksponatów związanych z 
kaszubską tradycja zażywania 
tabaki, ale wysłuchać opowie-
ści męża o historii używki i 
samemu spróbować z 7. taba-
kierek symbolizujących skarby 
Kaszub.

Andrzej Gojke

Tradycją Majówki 
Pomorskich Przed-
siębiorców jest to, 
że organizatorzy za-
praszają wszystkich 
gości do przyjazdu 
całymi rodzinami.


