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Majówka Pomorskich Przedsiębiorców
12
maja 2012r. w Szymbarku już po raz dziewiąty odbyła się Majówka Pomorskich
Przedsiębiorców. Organizatorami imprezy
byli „Pracodawcy Pomorza”, Centrum Edukacji
i Promocji Regionu w Szymbarku oraz Lokalna
Organizacja Turystyczna „Szczyt Wieżyca”. Podczas imprezy wręczono nagrodę „Bursztynowe
Drzewo”, przyznano tradycyjne maczugi ambasadorom Kaszub, jak również rozpoczęto cięcie kłody
na kolejny Rekord Guinessa. Tradycja Majówki
Pomorskich Przedsiębiorców sięga 2004r., kiedy
to Gdański Związek Pracodawców zorganizował
pierwszą majówkę, w roku wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy z województwa
pomorskiego już dziewiąty raz kultywują tradycję
upamiętnienia tego ważnego dla kraju i gospodarki
wydarzenia.
„Pracodawcy Pomorza”, jako największa organizacja pracodawców na Pomorzu, której korzenie
sięgają jeszcze 1989r., kiedy to organizacja działała
pod nazwą Gdański Związek Pracodawców, również w tym roku zaprosiła do udziału w imprezie
swoich członków. Głównym sponsorem majówki
była Pomorska Spółka Gazownictwa, wspierająca
„Pracodawców Pomorza” w imprezach i inicjatywach służących rozwojowi przedsiębiorczości.
Do Szymbarku jako co roku zjechali również
przedstawiciele świata polityki, kultury i nauki.
Wśród gości byli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz
Plocke, doradca ministra obrony narodowej generał Bogusław Pacek, Elżbieta Płażyńska, Henryka
Krzywonos-Strycharska, konsul generalny Ukrainy Miron Jankin. Gościem specjalnym imprezy był
Krzysztof Zanussi – wybitny reżyser, który spiesząc
na Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni specjalnie wygospodarował czas na udział w imprezie
odbywającej się w Szymbarku.
– Przedsiębiorcy mają zawsze wielką wyobraźnię,
mają swoje misje i cele i kiedy robiliśmy pierwszą
imprezę wierzyliśmy, że będzie to stała impreza
naszej organizacji – powiedział Zbigniew Borkowski, wiceprezes „Pracodawców Pomorza”,
który w roli gospodarza zastępował Zbigniewa
Canowieckiego. – Za rok będziemy obchodzili
okrągły jubileusz. Spotkamy się po raz dziesiąty.
Będzie to połączone z dziesiątą rocznicą akcesji
Polski do Unii Europejskiej – dodał. – To ma być
impreza integracyjna i taką jest. Nie tylko integruje
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przedsiębiorców, ale wszystkich, dla których rozwój województwa, zwłaszcza gospodarczy, jest
ważny.
Podczas majówki przyznano nagrody specjalne,
w tym nagrodę „Bursztynowe Drzewo” za wybitne
zasługi wobec kultury, otrzymał Alfons Kułakowski. Nagrody „Pod skrzydłami anioła” trafiły do
Romualda Koperskiego i Marzanny Graff. Tytuł
ambasadorów Kaszub i symbolizujące tą funkcję
maczugi przyznano: Ryszardowi Stachurskiemu
– wojewodzie pomorskiemu, inspektorowi Wojciechowi Sobczakowi – komendantowi wojewódzkiemu policji, komandorowi Wojciechowi
Heninborchowi – zastępcy komendanta morskiego
Oddziału Straży Granicznej, pułkownikowi Tadeuszowi Krawczykowi – szefowi Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Gdańsku, Henryce Krzywonos-Strycharskiej w imieniu zastępcy Głównego
Inspektora Sanitarnego, Maciejowi Kowalczukowi
– zastępcy dyrektora Departamentu Kultury,
Sportu i Turystyki w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim, Elżbiecie Wasilenko – wicekurator
oświaty województwa pomorskiego, Marcinowi

Żukowskiemu – dyrektorowi Gdańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego; prof. dr hab. Bernardowi Lammek – rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego, Marianowi Zalewskiemu – członkowi
zarządu Telewizji Polskiej, Tomaszowi Niskiemu
– prezesowi Polskapresse Oddział Prasa Bałtycka,
Jakubowi Płażyńskiemu – za pomoc Polakom
z Kazachstanu i Romanowi Gajkowi, który został
również wybrany Królem Piwowarów imprezy.
Podczas IX Majówki Pomorskich Przedsiębiorców
odbywało się również rżnięcie najdłuższej deski
świata. Wzięli w nim udział m.in. marszałek województwa oraz Krzysztof Zanussi. – Dopóki ten
rekord świata był w rękach polskich, to daliśmy
sobie spokój, bo to chodzi o zabawę i promocję,
ale gdy został pobity przez Niemców, to nie mogliśmy na to pozwolić – stwierdził Daniel Czapiewski, gospodarz majówki. – My Kaszubi kochamy
drewno, z niego żyjemy. Mając świadomość, że
najdłuższe drzewa w Polsce rosną na Kaszubach,
musieliśmy to zrobić. Deska jest cięta z daglezji.
Rekordowa deska ma mierzyć 46 metrów 30 centymetrów. 

W tym roku młodzież otoczona opieką
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
zdobywała wiedzę praktyczną
u francuskich rzemieślników w Caen.

W

dniach od 22 do 29 kwietnia grupa młodzieży – czeladników brała udział w wymianie
zawodowej. Pojechali doskonalić swoją wiedzę: dwóch piekarzy, dwie fryzjerki, florystka,
lakiernik samochodowy oraz rzeźnik-wędliniarz.
Młodzież miała możliwość poznać nowe techniki
pracy w każdym z wyżej wymienionych zawodów,

również sami pokazali jakie posiadają umiejętności. Młodzież PIMSP jest dobrze przygotowana
zawodowo, ale praktyki zagraniczne pozwalają
na pogłębianie nie tylko wiedzy zawodowej, ale
też poznawanie nowych kultur. Oprócz wymiany
doświadczeń młodzież miała możliwość poznania
regionu Normandii Północnej Francji. 

Doc. dr Henryk J. Lewandowski

]] Z cyklu: dobry obyczaj

N

Jak cię widzą

aturalnie wiesz, dlatego nie będziemy się zatrzymywać przy tego
rodzaju kodach obyczajowych garderoby. O wiele bardziej interesuje
nas to, co faktycznie ma związek z dewizą „strój sukcesu”. I tak, faktem jest, że twoja garderoba wiele mówi o tobie i w związku z tym jest
krytycznie oceniana. Odpowiedni garnitur czy garsonka mogą ci pomóc
potwierdzić własną pewność siebie w otoczeniu zawodowym. Złe zaś
są hamulcami twojej kariery. Nie cena, nie marka, a właściwy dobór do
okoliczności jest sukcesem stosownego ubioru. Ostre kolory, zbyt modne
udziwnienia czy podkreślenia, że to markowe, źle działają na otoczenie,
a tak naprawdę na odbiór twego wizerunku. Tak więc:
1. zbuduj osobisty schemat kolorystyczny;
2. skonstruuj sensowną podstawową garderobę;
3. zainwestuj czas w swój wygląd;
4. inwestuj pieniądze w bazę dobrego gustu;
5. buty są twoją wizytówką, ręce mówią o zadbaniu;
6. pozostań wierna/wierny swojemu podstawowemu stylowi.
Poprzez swoje ubranie sygnalizuj kompetencje. Schemat, według którego
inni nas oceniają i naturalnie my innych – jest niezmienny. Pamiętaj
o stosownym ubieraniu się do okoliczności i dobieraj garderobę w stylach:
1. elegancki – klasyczny; 2. klasyczny – sportowy; 3. awangardowy;
4. stonowana dyskretna elegancja; 5. sportowo-wypoczynkowy. Ten podstawowy podział w zupełności wystarczy. Pamiętaj też jak upiększa cię
pozytywne myślenie. Powodzenia. 

Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o., Koźmin 30, 83-236 Pogódki
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W następnym numerze o sposobach wywierania dobrego wrażenia.
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