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Grudzień jest miesiącem szarym 
i zimnym, ale dzięki świątecznej 
atmosferze, mimo wszystko we-
sołym. Wieczorne chwile mogą 
być bardzo ciekawe, zwłaszcza 
przy lekturze kolejnego numeru 
Expressu Biznesu.
Zamykamy rok 2009 oddając ko-
lejny numer Expressu Biznesu. 
W ostatnim tegorocznym nume-
rze możecie Państwo przeczytać 
między innymi relację z warszaw-
skiej konferencji 20-lecia Konfe-
deracji Pracodawców Polskich.
Byliśmy również obecni na VI 
Ogólnopolskim Zlocie Mikoła-
jów w Szymbarku. W numerze 
zamieściliśmy wiele fotografi i z 
tej imprezy w nadziei, że przynaj-
mniej część z Państwa rozpozna 
na nich siebie, bądź znajomych.
W magazynie zamieściliśmy 
również ekskluzywny wywiad z 
Józefem Jasinieckim, prezesem 
Gdańskiego Klubu Biznesu. 
Naturalnie cały czas czekamy na 
Państwa sugestie i opinie. 
Pomagają nam one tworzyć ga-
zetę, której lektura ma, nie tylko 
sprawiać przyjemność, ale rów-
nież uczyć i informować.

Powoli zaczynamy rozbudowy-
wać gazetę w taki sposób, żeby 
każdy znalazł w niej coś dla sie-
bie. W kolejnym numerze ukażą 
się dwa nowe działy, których 
tematyka będzie wychodziła 
naprzeciw oczekiwaniom pań i 
panów. Znajdzie się w nich coś 
o motoryzacji, ale i też coś o mo-
dzie.
Na razie jednak zapraszam do 
lektury tego numeru, do którego 
dołożyliśmy wszelkich starań, 
aby sprostał Państwa oczekiwa-
niom.

Piotr Ruszewski
Redaktor Naczelny
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MUR OBALONY

Berlin. Minęła 20 już rocznica 
obalenia Muru Berlińskiego, który 
przez blisko 30 lat oddzielał Berlin 
Wschodni od Zachodniego. Komu-
nikacja pomiędzy dwiema częściami 
miasta odbywała się przez kilka 
strzeżonych przejść granicznych. 
Szacuje się, że przy próbach niele-
galnego przekraczania granicy zgi-
nęło 136 osób.  
Mur runął 9 listopada 1989 r. 

GDYNIA WYRÓŻNIONA 

Mastricht. Europejski Instytut 
Administracji Publicznej ogłosił w 
holenderskim Maastricht wyniki 
konkursu odbywającego się pod pa-
tronatem Komisji Europejskiej o Eu-
ropejską Nagrodę Sektora Publicz-
nego. Jest to prestiżowa nagroda dla 
tego sektora i najwyższej rangi laur 
w tej dziedzinie na kontynencie. 29 
krajów europejskich nadesłało na 
konkurs łącznie 300 aplikacji. Wy-
branych zostało 20 najlepszych ini-
cjatyw - po pięć w każdej z czterech 
kategorii. Jako jedyny spośród ponad 
30 zgłoszonych projektów z Polski, 
do nagrody został przez organizato-
rów nominowany projekt „Gdyński 
sektor obywatelski”, zgłoszony 
przez Urząd Miasta Gdyni. 
Jak się dowiadujemy odniósł sukces 
w kategorii „Zaangażowanie oby-
wateli” trafiając do ścisłego grona 
laureatów. W opinii jurorów gdyński 
program wychodzi m. in.  poza ramy 
tradycyjnej demokracji przedstawi-
cielskiej i buduje doskonale zrów-

noważone partnerstwo z lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi, 
angażując lokalne organizacje poza-
rządowe w konsultowanie i współ-
tworzenie lokalnych programów, 
przedsięwzięć, oraz w realizację 
zadań publicznych. Gdyńskie Cen-
trum Organizacji Pozarządowych 
określono jako jednostkę bardzo 
innowacyjną.

NOWY  ANTYBIOTYK 

Warszawa. Mikrobiolog Jolanta 
Solecka z Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego odkryła nową 
substancję o właściwościach anty-
biotycznych. Nie powoduje ona le-
kooporności wrażliwych bakterii, za-
tem jest szansa na wykorzystywanie 
jej do zwalczania najgroźniejszych 
bakterii chorobotwórczych - między 
innymi gronkowca złocistego. NIZP 
poinformował również, że projekt 
Jolanty Soleckiej został doceniony 
przez Komisję Europejską. Z fun-
duszy Grantu Innowacyjno - Wdro-
żeniowego przeznaczono na jego 
kontynuowanie ponad 6 milionów 
złotych.
Podkreśla przy tym, że tak wysokie 
granty są przyznawane jedynie wy-
bitnym naukowcom na pionierskie 
badania w stadium zaawansowanym.

MARSZŁEK TESTUJE

Gdańsk. Rower ze wspomagającym 
silnikiem elektrycznym do testowa-
nia dostał marszałek Województwa 
Pomorskiego Jan Kozłowski od 

Europejskiej Federacji Cyklistów. 
Maszynę osobiście przekazali mar-
szałkowi dr. Bernharda Ensink, 
sekretarza generalnego Europejskiej 
Federacji Cyklistów (ECF), przed-
stawiciela Pomorskiego Stowarzy-
szenia Wspólna Europa oraz Zenon 
Odya - prezydent Tczewa, w którym 
właśnie - w ramach projektu PRE-
STO - zapoczątkowana została kam-
pania na rzecz rowerów elektrycz-
nych. PRESTO to projekt realizowa-
ny ze środków unijnego Programu 
Inteligentna Energia - Europa. W 
jego ramach realizowane będą dzia-
łania edukacyjne upowszechniające 
kulturę rowerową oraz wdrażanie 
systemów tzw. infrastruktury niewi-
dzialnej, czyli np. tworzenie dogod-
nych rozwiązań w już istniejącym 
ruchu drogowym. 

MARIUSZ WILK 
W TRÓJMIEŚCIE

Trójmiasto. Mariusz Wilk, polski 
dziennikarz, pisarz, eseista, podróż-
nik od 19 lat mieszkający w Rosji 
gościł w Trójmieście. Mariusz Wilk 
urodził sie 19 stycznia 1955 r. we 
Wrocławiu. Ukończył filologię pol-
ską na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Od 1978 był działaczem opozycji 
demokratycznej. Współtwórca pod-
ziemnych pism opozycyjnych. Od 
1980 r. mieszkał w Gdańsku, gdzie 
był redaktorem naczelnym „Soli-
darności”. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego ukrywał się, pozostając 
redaktorem pisma, aż do areszto-
wania w grudniu 1982 r. W 1984 r. 
Wspólnie z Maciejem Łopinskim i 
Marcinem Moskitem opublikował 
w Paryżu głośna książkę o cza-
sach podziemnej Solidarności pt. 
„Konspira”. Przez krotki okres był 
rzecznikiem Lecha Walesy w 1981 
roku. Od 19 lat mieszka w Rosji (ma 
rosyjskie obywatelstwo). Współpra-
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-cuje z „Rzeczpospolitą”. Mieszkał 
10 lat na Wyspach Sołowieckich, co 
opisał w Wilczym notesie (1998). W 
2006 pisarza odznaczono Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Obecnie mieszka we wsi Konda 
Biereżnaja nad jeziorem Onega, 
obwód leningradzki. Pracuje nad 4 
częściowym cyklem książkowym 
Dziennik Północny. Poświęcony on 
jest północnym rejonom Rosji euro-
pejskiej. 

SKM JAK METRO? 

Trójmiasto. Kurs zmodyfikowanej 
kolejki SKM EN71 AC na trasie 
Pruszcz Gdański - Gdynia Cisowa. 
Pociąg może jechać z prędkością 
120 km/h, a szybkość 100 km/h 
osiąga w ciągu 30 sekund. Gdyby 
wszystkie stare składy zastąpiono 
zmodernizowanym modelem czas 
jazdy z Gdańska Głównego do 
Gdyni Głównej skróciłby się o 6,5 
minuty. W części pociągu inaczej też 
są rozmieszczone siedzenia, pasa-
żerowie siedzą naprzeciwko siebie 
wzdłuż wagonu, podobnie jak w 
metrze. Ten układ siedzeń sprawia, 
że nowa SKM-ka jest w stanie po-
mieścić więcej pasażerów. 

SLD DEKLARUJE

Gdynia. Deklarację organizacji spo-
łecznych i politycznych gdyńskiej 
lewicy przedstawili na konferencji 
prasowej w siedzibie Krajowej 
Izby Gospodarki Morskiej w Gdy-
ni Grzegorz Napieralski i Izabela 

Jaruga – Nowacka. Przedstawiciele 
sygnatariuszy deklaracji w poczuciu 
odpowiedzialności za losy Gdyni 
zaapelowali do swoich członków 
i sympatyków, ale również do 
wszystkich środowisk gdyńskiej 
inteligencji, przedstawicieli nauki, 
kultury, biznesu, studentów, uczniów 
o włączenie się w proces tworzenia 
społecznej alternatywy dla – jak 
to określa dokument - „liberalno 
– prawicowego programu funkcjo-
nowania miasta”. Gdyńska lewica 
chce m. in. odbudowywać relacje i 
więzi społeczne wśród obywateli w 
ramach obywatelskiej solidarności 
i współodpowiedzialności za losy 
wszystkich mieszkańców Gdyni, 
szczególnie w obliczu zagrożeń jakie 
powstały na skutek upadku stoczni.

TABLICA 
N(A)ARESZCIE

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Nasz 
Gdańsk” na murach Aresztu Śled-
czego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 
zawisła tablica poświęcona pamięci 
Józefa Piłsudskiego i Kazimierza 
Sosnkowskiego, którzy przebywali 
w tym areszcie jako więźniowie spe-
cjalni w 1917 roku. 

W odtworzonej niewielkiej jedno-
osobowej celi stoi zwykłe, żelazne i 
przykryte kocem łóżko. Obok stolik 
oraz drewniane krzesło. Z obrazu na 
ścianie spogląda twarz najsłynniej-
szego więźnia dzisiejszego aresztu 
przy ul. Kurkowej w Gdańsku - mar-
szałka, wtedy jeszcze brygadiera Jó-
zefa Piłsudskiego. Trafił do niej wraz 
ze swoim następcą, płk. Kazimie-
rzem Sosnkowskim 23 lipca 1917 
roku po tym, jak Legiony odmówi-
ły złożenia przysięgi na wierność 
Niemcom. Areszt Śledczy do dziś 
pełni tą samą funkcję co przed laty.

PARADY 
NIEPODLEGŁOŚCI

Trójmiasto. Mieszkańcy, władze i 
przedstawiciele trójmiejskich insty-
tucji oraz organizacji świętowali 91. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W Gdańsku odbyła 
się Parada Niepodległości. Gdyńskie 
Urodziny Niepodległej obfitowały 
w wiele imprez. Główną była pa-
rada, którą od kilku lat prowadzi 
marszałek Józef Piłsudski. W jego 
rolę wciela się znany podróżnik 
Radosław Tyślewicz. W gdyńskiej 
paradzie wraz z władzami miasta 
idą  m.in. uczniowie szkół, studenci 
uczelni i  kibice Arki. 

GDAŃSKI AREOPAG

W Filharmonii na Ołowiance odbył 
się po raz kolejny Gdański Areopag. 
Przewodnim tematem debaty była 
sprawiedliwość, a głównym go-
ściem profesor Timothy Garton Ash. 
W dyskusji uczestniczyły wybitne 
osobistości, a wśród nich  prof. Ewa 
Łętowska, prof. Wiktor Osiatyń-
ski, prof. Henryk Samsonowicz. 
O sprawiedliwości w kapitalizmie 
rozmawiali Sławomir Sierakowski, 
redaktor naczelny Krytyki Politycz-
nej oraz Anna Streżyńska, prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
znana z walki z monopolem TP SA. 
Moderatorami dyskusji podczas 
Areopagu byli także  ks. Krzysztof 
Niedałtowski, prof. Jerzy Bralczyk 
oraz dziennikarze Jacek Pałasiński i 
Maciej Wierzyński.



6



7

Ryszard Krauze
laureatem Wektora 20-lecia

Konfederacja Pracodawców Polskich z 
okazji 20 urodzin wyróżniła tych, którzy 
odegrali istotną rolę w polskich prze-
mianach. W elitarnym gronie znalazł się 
Ryszard Krauze. Gdyński biznesmen do-
ceniony został za działalność społeczną. 
Statuetki „Wektorów” powędrowały tak-
że do Jana Kulczyka, Ryszarda Czarnec-
kiego oraz pośmiertnie Jacka Kuronia. 
Doceniona została Giełda Papierów War-
tościowych i „Gazeta Wyborcza”. Super 
laureatem 20-lecia wybrano premiera Ta-
deusza Mazowieckiego.  

Laureaci 20-lecia (od lewej) Ryszard Krauze, Wiesław Rozłucki, Jan Kulczyk, Leszek Czarnecki, Jarosław Kurski, Gra-
żyna Piotrowska - Oliwa, Ludwik Sobolewski, Danuta Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Malinowski
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Wcześniej pracodawcy, którzy przy-
jechali do stolicy z całej Polski, spo-
tkali się w Hotelu Marriott na konfe-
rencji „POLSKA 2030 A EUROPA”. 
W trakcie której Prezydent Konfe-
deracji Andrzej Malinowski wręczył 
Ministrowi Michałowi Boniemu 
„Zieloną Księgę”. Jest to dokument, 
który powstał w wyniku dyskusji 
pomiędzy środowiskiem naukowym 
a pracodawcami, którzy spotykali się 
na regionalnych debatach. Ich tema-
tem przewodnim był rządowy raport 
„Polska 2030. Wyzwania rozwojo-
we”. 
Wręczając, na ręce ministra Boniego 
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Jubileusz zaczął się w Hotelu Mariott konferencją podsumowującą 20-lecie działalności KPP

Andrzej Malinowski, prezydent KPP wręcza „Zieloną Księgę. Pracodawcy a Polska 2030” Michałowi Boni, Ministrowi - 
Członkowi Rady Ministrów
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Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli Gdańskiego Związku Pracodawców, który swoje 20-lecie istnienia obchodził 
7 października (od lewej) Zbigniew Borkowski – wiceprzewodniczący, Jan Zarębski – przewodniczący i Tomasz Balce-
rowski – prezes Zarządu spółki EKOINBUD
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przygotowany przez Konfederację 
Pracodawców Polskich dokument, 
Prezydent Malinowski zaznaczył, że 
jest on jedynie wstępem do dyskusji 
nad przyszłością Polski. Po zakoń-
czeniu debaty KPP przedstawi jej 
podsumowanie w „Białej Księdze”, 
która ma się stać oficjalnym doku-
mentem rządowym. 
„Zielona Księga” zawiera tzw. dro-
gi dojścia do poszczególnych celów 
oraz rekomendowane przez Konfe-
derację Pracodawców Polskich dzia-
łania.
- Pracodawcy chcą widzieć i budo-
wać Polskę 2030 –  mówił Prezydent 
Andrzej Malinowski. Wspólnie z 
naukowcami przedyskutowaliśmy 
wszystkie bloki tematyczne „Ra-
portu Polska 2030”.  Gdy przyszło 
do spisania wspólnych postulatów 
okazało się, że obydwa środowiska 
są niemalże jednomyślne, co jest dla 
rozwoju Polski najważniejsze. Są to 

przede wszystkim: innowacyjność, 
gospodarka oparta na wiedzy, kapitał 
społeczny, infrastruktura i sprawne 
państwo.
Konfederacja Pracodawców Pol-
skich jest najstarszą i największą 
organizacją pracodawców w kraju. 
Świętowała swój okrągły jubileusz 
z poczuciem dobrze spełnianej mi-
sji, jaką jest walka o prawa polskich 
przedsiębiorców. 
Podczas jubileuszowej gali 25 listo-
pada w Teatrze Wielkim rozdano nie 
tylko Wektory. Prezydent Lech Ka-
czyński za „wybitne zasługi dla roz-
woju gospodarki narodowej i polskiej 
przedsiębiorczości” udekorował pię-
ciu członków KPP  - Andrzeja Ka-
tulskiego, Zdzisława Kołutkiewicza, 
Jana Kosa, Edwarda Ostrowskiego i 
Krzysztofa Tuczapskiego - Krzyża-
mi Kawalerskimi Orderu Odrodze-
nia Polski.
W krótkim przemówieniu prezydent 

pochwalił aktywność Konfederacji, 
która jak podkreślił sprawdziła się w 
ciągu 20-lecia działalności, aktywnie 
przeciwstawiając się zagrożeniom 
związanym z groźbą głębokiego kry-
zysu.
Statuetkę Wektora 20-lecia w kate-
gorii „Działalność społeczna” wrę-
czył Ryszardowi Krauze Marek Mi-
chalak – kanclerz Kapituły Orderu 
Uśmiechu.
- Za łączenie sukcesów gospodar-
czych z pracą na rzecz dobra publicz-
nego, twórczy mecenat nad ojczystą 
kulturą, troskę o losy dziedzictwa 
narodowego oraz wspieranie pol-
skiego sportu i sportowców. Za dzia-
łalność charytatywną niosącą radość 
i uśmiech niepełnosprawnym dzie-
ciom – odczytał chwilę wcześniej w 
krótkiej laudacji.
Pozostałym laureatom Wektory 20-
lecia przyznano w następujących 
kategoriach: „Dialog społeczny” 
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Karol Strasburger z żoną Ireną

Paweł Olechnowicz – prezes Zarządu 
Grupy LOTOS S.A.

Barbara Hass - Darnowska - przewodnicząca Sekcji Kobiet, Zbigniew Borkow-
ski - wiceprzewodniczący i Jan Klapkowski dyrektor Gdańskiego Związku Pra-
codawców 

Prof. dr. hab. Leszek Starosta – pro-
rektor Wyższej Szkoły Międzynaro-
dowych Stosunków Gospodarczych i 
Politycznych i Ryszard Krauze – pre-
zes Prokom Investments S.A.

Galę w Teatrze Wielkim uświetnił swoją obecnością prezydent Lech Kaczyński. Nz. 
(od lewej)  Andrzej Malinowski - prezydent KPP,  Lech Kaczyński - prezydent RP, 
prof. dr hab. Leszek Starosta - dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Stosunków 
Gospodarczych i Politycznych w Gdyni i Janusz Pietkiewicz - wiceprezydent KPP 

Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska i dr Waldemar Polak – rektor Gdań-
skiej Wyższej Szkoły Administracji
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Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski prezydent RP Lecha Kaczyński 
odznaczył pięciu członków KPP m.in.  Edwarda Ostrowskiego - dyrektora Lingwista 
– Oświata w Gdańsku

Ryszard Krauze, Wiesław Rozłucki, Jan Kulczyk i Leszek Czarnecki 

Prześliczna wiolonczelistka

Danuta Kuroń i Tadeusz Mazowiecki

Jan Klapkowski gratuluje Krzyża Kawa-
lerskiego Edwardowi  Ostrowskiemu

Przy fortepianie Grażyna Piotrowska - 
Oliwa - wiceprezydent KPP obok Wal-
demar Malicki – Filharmonia Dowcipu
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- Jacek Kuroń – pośmiertnie (ode-
brała żona Danuta), „Przedsiębiorca 
20-lecia” - Jan Kulczyk, „Sukces 
biznesowy” - Leszek Czarnecki, 
„Instytucje Gospodarcze” - Giełda 
Papierów Wartościowych – odbierali 
prezesi Wiesław Rozłucki (pierw-
szy) i Ludwik Sobolewski (obecny) 
i „Media” - Gazeta Wyborcza – ode-
brał Jarosław Kurski. Jubileuszowy 
Super Wektor został przyznany pre-
mierowi Tadeuszowi Mazowieckie-
mu „Za osobisty wkład w wielkie 
dzieło transformacji ustrojowej, roz-
wój gospodarki rynkowej, mądrość i 

polityczną odpowiedzialność godne 
męża stanu historycznego przeło-
mu. Za budowanie prestiżu naszego 
państwa na arenie międzynarodowej 
i drogę życiową, którą wyznaczyła 
długoletnia służba Polsce i Polakom” 
- napisano w krótkiej laudacji.
- Obecność Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego jest dla pracodawców 
nie tylko zaszczytem, ale także uho-
norowaniem ich ciężkiej pracy dla 
dobra polskiej gospodarki i ojczyzny 
– podkreślił prezydent KPP Andrzej 
Malinowski.

(ANGO,  LW)



12

Nagroda specjalna 
dla Grypy LOTOS S.A.
Podczas odbywającego się w Gdańsku 
Globe Forum przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego - Jerzy Buzek, prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz i pomorski 
marszałek Jan Kozłowski wręczyli na 
ręce Pawła Olechnowicza, prezesa Grupy 
LOTOS S.A. nagrodę specjalną za realizację 
„Programu 10+”.

Globe Forum to jedno z najbardziej 
prestiżowych wydarzenia społeczno 
– gospodarcze w Europie. Jest orga-
nizowane od 2003 roku i do tej pory 
odbywało się rokrocznie w Sztok-
holmie. Po raz pierwszy konferencję 
zorganizowano poza Sztokholmem. 
Zaszczyt goszczenia Globe Fotum 
2009 przypadł Gdańskowi. Odby-
ło się ono Państwowej Filharmonii 

(od lewej) Paweł Adamowicz - Prezydent Gdańska, Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego, Paweł Olechno-
wicz - Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Johan Gorecki - Prze-
wodniczący Globe Forum, Valdis Dombrovskis - premier Łotwy
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Bałtyckiej na Ołowiance. Wydarze-
niu towarzyszyły też Targi Techniki 
Przemysłowej, Nauki i Innowacji 
Technicon - Innowacje 2009. 
Glob Fotum to okazja do wymiany 
poglądów licznych przedstawicieli 
świata biznesu i nauki, firm inno-
wacyjnych, a także polityków krajo-
wych i zagranicznych, specjalistów 
z kraju Europy i świata. Najważ-
niejszymi tematami podczas gdań-
skiej edycji były m.in.  rozwój oraz 
innowacyjność w biznesie. Podczas 
dwóch dni konferencji, dyskusji 
panelowych, warsztatów a także in-
dywidualnych spotkań uczestników 
omawiano tematykę rozwoju ener-
getyki ze źródeł odnawialnych i ją-
drowych, transportu i logistyki oraz 
rynków finansowych.
Wśród gości znaleźli się przewodni-
czący europarlamentu Jerzy Buzek, 
premier Łotwy Valdis Dombrovskis, 
prezydent Gdańska Paweł Adamo-
wicz, Jan Kozłowski Marszałek 
Województwa Pomorskiego i prze-
wodniczący Globe Forum - Johan 
Gorecki.
Podczas konferencji Paweł Olech-
nowicz – prezes Zarządu Grupy 
LOTOS S.A. odebrał nagrodę spe-
cjalną.
- „Program 10+” Grupy LOTOS 

S.A. jest przykładem odważnego 
działania i odpowiedzialności – po-
wiedział przed wręczeniem nagro-
dy marszałek Jan Kozłowski. - Po 
zakończeniu jego realizacji, firma 
stanie się jedną z najnowocześniej-
szych spółek naftowych w Europie. 
Firma przygotowała ten wielki i am-
bitny program na wszelkie możliwe 
zagrożenia, włącznie z potężnymi 
wstrząsami gospodarczymi, które 
miały miejsce w światowej gospo-
darce. Jest on miarą jakości  po-

Wydarzeniu towarzyszyły też Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Tech-
nicon - Innowacje 2009 

tencjału twórczego ludzi, którzy go 
przygotowali i realizują.
Trzeba dodać, że Programu 10+, 
uhonorowany został tytułem „Eu-
ropean Petrochemicals Deal of the 
Year 2008” przez Project Finanse 
Magazine jako  najlepszy europejski 
projekt inwestycyjny w przemyśle 
petrochemicznym.. Za jego reali-
zację Grupa LOTOS S.A. została 
uznana najlepszą rafinerią roku 2008 
przez World Refining Association, 
oraz „Inwestorem Europy Środkowo
-Wschodniej” podczas tegorocznego 
Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Wartość nakładów inwestycyjnych 
„Programu 10+” przekracza 1,4 mld 
euro. W ramach jego realizacji na 
terenie gdańskiej rafinerii powsta-
ją  nowe, zaawansowane techno-
logicznie instalacje, które pozwolą 
na zwiększenie zdolności przerobu 
ropy naftowej z 6 do 10,5 mln ton 
rocznie (75%). Po rozbudowie, funk-
cjonowanie zakładu oparte będzie 
na zaawansowanych technologiach, 
zapewniających wysoki poziom od-
siarczania produktów ropopochod-
nych oraz minimalizujących wpływ 
rafinerii na środowisko. 

 Jarosław Goyan
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Johan Gorecki i Jerzy Buzek wymieniają poglądy dotyczące gospodarki europejskiej
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15 lat istnienia Gdańskie-
go Klubu Biznesu, jak w 
kilku zdaniach podsumo-
wałby pan ten okres?

Piętnaście lat to  w życiu człowieka 
okres w którym staje na progu pew-
nej dojrzałości, chyba tak jest rów-
nież z naszym klubem. Ideą, która 
łączyła – tworzących przed piętna-
stu laty GKB – szefów pomorskich 
firm było to samo wyzwanie –trans-
formacja gospodarcza. Byli to z re-
guły prezesi i dyrektorzy firm pań-
stwowych, którzy jeszcze nie bardzo 
wiedzieli jak funkcjonuje się w wa-
runkach konkurencji wolnego ryn-
ku. Uznali więc, że tym wyzwaniom 
łatwiej będzie sprostać razem. Był 
to pionierski okres naszego klubu. 
Miał on nie więcej niż czterdziestu 
członków. Spotkania odbywały się 
w  siedzibach naszych firm. Tworzy-
liśmy grupę wsparcia.
Prezentowaliśmy wzajemnie swój 
dorobek, wymienialiśmy poglądy, 
uwagi, ale także dzieliliśmy się oba-
wami dotyczącymi funkcjonowania 
w początkowym okresie transfor-
macji i prywatyzacji. To pozwalało 
menagementowi poznać i zrozumieć 
nową geografię gospodarczą Trój-
miasta i Pomorza oraz kumulować 
wiedzę i doświadczenia związane  z 
gospodarką wolnorynkową. 

Najważniejsza jest etyka
Z Józefem Jasinieckim 

– prezesem Gdańskiego 
Klubu Biznesu rozmawia 

Andrzej Gojke

Czy były jakieś wzorce, z 
których przy zakładaniu 
klubu korzystaliście?

Pewnym wzorem były prestiżowe 
zachodnie kluby biznesowe szcze-
gólnie angielskie. Członkowie – za-
łożyciele naszego klubu podczas 

zagranicznych kontaktów bizneso-
wych często zapraszani byli do ta-
kich miejsc. I chociaż trudno nam 
mierzyć się z kilkuwiekową tradycją 
tamtych elitarnych, prestiżowych 
stowarzyszeń – zaczerpnęliśmy nie-
co, bo przecież kiedyś tę tradycję 
trzeba zacząć. 
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Najważniejsza jest etyka
Jakie inicjatywy Gdań-
skiego Klubu Biznesu w 
okresie 15 lat jego istnie-
nia uznałby pan za naj-
ważniejsze dla rozwoju 
gospodarki Pomorza?

Nie chciałby tego w taki sposób hie-
rarchizować, ale przecież pierwsi 
członkowie – założyciele klubu są 
dzisiaj na giełdzie. Byliśmy wów-
czas jednym przodujących w pry-
watyzacji regionów kraju. Bardzo 
istotny jest fakt konsolidacji śro-
dowiska biznesowego w celu mó-
wiąc wprost - lobbingowym, które 
to zjawisko niesłusznie bywa dziś 
traktowane jako  kontrowersyjne. A 
przecież nie ma nic niewłaściwego, 
ani nagannego we  wspieraniu waż-
nych dla kraju i regionu najlepszych  
inicjatyw gospodarczych, unikając 
przy tym populizmu, który jest do-
meną polityki. Pełnimy często opi-
niotwórczą rolę dla zajmujących się 
sprawami gospodarczymi komisji 
sejmowych.  Równie ważna jest z 
pewnością obrona biznesu, zajmo-
wanie stanowiska kiedy pojawiają 
się próby szargania dobrego imienia 
biznesmenów – tak jak na przykład 
w przypadku pana prezesa Ryszarda 
Krauze. 

A jakie są cele Gdańskie-
go Klubu Biznesu na dzień 
dzisiejszy?

Celem, który w pewnym momen-
cie bardzo cementował środowisko 
klubu była  własna siedziba w któ-
rej dzisiaj rozmawiamy. Piękna, ale 

niszczejąca wówczas w centrum 
miasta willa Rudolfa Paschke, na-
zywana Willą Uphagena. Własnym 
- w większości prywatnym sumptem 
– odrestaurowaliśmy obiekt. Dziś 
jest to swego rodzaju pomnik, który 
pozostanie dla przyszłych pokoleń, a 
nie jedynie miejsce spotkań biznes-
menów. Zauważono i doceniono to 
na zewnątrz, na przykład Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, z którym 
współpracujemy oddało klubowi w 
depozyt kilka cennych i pięknych  
eksponatów – obrazy i  rzeźbę, które 
są dziś ozdobą siedziby, dodaja jej 
rangi i prestiżu.

Jakie były koszty i skąd 
wzięliście środki?

Renowacja tego obiektu to było 
duże wyzwanie i koszt  kilku mi-
lionów złotych. Udało nam się  
szczególnie dzięki determinacji i 
osobistemu zaangażowaniu kilku 
członków – Piotra Soyki, Zbyszka 
Canowieckiego, Edwarda Lipskie-
go, Pawła Olechnowicza, Andrzeja 
Karnabala. Wymieniłem tu liderów, 
a przecież  ogromna część kosztów 
pokryli solidarnie pozostali człon-
kowie GKB. Nie korzystaliśmy przy 
tym z żadnych dotacji ponieważ ideą 
klubu – jako organizacji zrzeszającej 
ludzi zamożnych – jest nie korzysta-
nie z żadnych dotacji, grantów, ani 
innych  środków publicznych, by nie 
zmniejszać szans instytucji i organi-
zacji które ich bardziej potrzebują. 
Płacimy podatki i nawet posiadając 
status organizacji pożytku publicz-
nego, nigdy nie korzystaliśmy z 

przypisanych mu ulg.

Jest tu jak zauważyłem 
restauracja. Czy mógłby 
pan kilka słów na ten te-
mat powiedzieć?

Jest to z pewnością jedna z najlep-
szych, jeżeli nie najlepsza restaura-
cja w Trójmieście. Bardzo starannie 
przede wszystkim wybraliśmy ope-
ratora, który prowadzi restaurację 
Villa Uphagena. Ma charakter bizne-
sowy, wyśmienite menu, ale proszę 
mi wierzyć – nie tylko na biznesowe 
okazje. Lokal pełni rolę nie tylko 
stricte gastronomiczną, ale jest rów-
nież miejscem cyklicznych spotkań 
członków z przedstawicielami kul-
tury i sztuki, wykładów, prezentacji 
nowych na rynku firm itp. Często 
członkowie naszego klubu spotyka-
ją się tu na uroczystościach rodzin-
nych, zamawiają catering, bo i taką 
usługę zespół Villi Uphagena oferu-
je. Nawet na duże kilkusetosobowe 
imprezy. To sprawdzona kuchnia!

A te mniejsze codzienne 
zadania klubu?

Biznes to nie tylko doraźny lob-
bing na rzecz gospodarki, nie może 
się zasklepiać w swoich biurach, 
powinien brać udział w życiu kul-
turalnym, wychodzić do teatru, fil-
harmonii, opery czy muzeum. Brać 
czynny udział w życiu kulturalnym 
regionu, wspierać sport,  inicjatywy 
społecznych. Te cele na co dzień 
realizują członkowie Gdańskiego 
Klubu Biznesu. Ideą klubu jest także 
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wspieranie małych środowisk samo-
rządu gospodarczego, a więc małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Jakie według pana powin-
ny być cechy biznesmena, 
który chciałby wstąpić do 
Gdańskiego Klubu Bizne-
su?

Najważniejsze żeby prowadził fir-
mę dobrze działającą na rynku, miał 
dobrą pozycję i nienaganny wize-
runek. Jesteśmy stowarzyszeniem 
dobrowolnym, ale procedura przyj-
mowania jest dosyć skomplikowana 
– dwóch wprowadzających, głoso-
wanie tajne, czyli osoba kontrower-

syjna ma dosyć słabe szanse dosta-
nia się do klubu. Jedną z misji nasze-
go klubu jest etyka w biznesie, więc 
to o nią przede wszystkim dbamy. 
Staramy się upowszechniać  pewne 
standardy zachowania w biznesie i 
wymagamy by się do nich stosować. 
W kilku słowach- kandydat powi-
nien być sprawnym menedżerem z 
pozytywnym wizerunkiem etycz-
nym i mieć początkowo zaufanie co 
najmniej dwóch członków wprowa-
dzających. 

A dlaczego tak niewiele 
jest w klubie kobiet?

Wzorując się na angielskich klubach 

biznesowych, pionierzy naszego 
klubu prezentowali dosyć konser-
watywne poglądy, że z założenia 
był to klub męski. Dopiero, mój 
poprzednik Zbigniew Markowski, 
spojrzał nowocześniej i do klubu 
została przyjęta pierwsza członkini 
- pani Małgorzata Dobrowolską. To 
spowodowało, że na dzień dzisiejszy 
mamy w naszych szeregach kilka 
kobiet. Mówiąc całkiem poważnie - 
to nie jest też tak, że do klubu nie 
przyjmuje się kobiet, po prostu ko-
biet w tym dużym biznesie jest zde-
cydowanie mniej.

Dziękuję za rozmowę
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Galeria 
nad Zagórską Strugą
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Galeria Rumia powstała w centrum 
miasta, tuż przy drodze krajowej (ul 
Sobieskiego) łączącej Trójmiasto ze 
Szczecinem pomiędzy ulicami Sa-
bata i Kombatantów (do niedawna 
jeszcze ul. Hanki Sawickiej), tuż nad 
przepływającą tu Zagórską Strugą. 
By ułatwić dojazd do Galerii inwe-
stor - zmodernizował skrzyżowanie 

ulic Sobieskiego i Sabata. 
Wśród sklepów, znanych marek bę-
dzie można m.in. odwiedzić dwupo-
ziomowy salon C & A, salony grupy 
LPP – Reserved, Cropp, Mohito, Cu-
bus, Benetton, Big Star, CCC, Wojas 
oraz drogerie Rossmann, Natura, 
Marionnaud. Znajdziemy tam także 
salon optyczny Vision Express czy  

Blisko sto sklepów na powierzchni 
40 tys. m2,w tym wiele znanych 
światowych marek, delikatesy 
Delima, mini pole golfowe i 
wielopoziomowy parking na 460 
samochodów. To wszystko w oddanej 
do użytku Galerii Rumia firmy 
Polimeni International. W najbliższej 
przyszłości będzie jeszcze ciuchcia 
obwożąca po galerii najmłodszych 
klientów i Multikino z pięcioma 
salami. Uroczystego przecięcia 
wstęgi podczas otwarcia dokonał 
sam Vincent Polimeni.

sklep jubilerski Apart. Operatorem 
spożywczym w Galerii będą delika-
tesy Delima.
Ofertę uzupełniają apteka, biuro 
podróży, sklepik prasowy, salon 
fryzjerski, operatorzy sieci GSM 
punkty gastronomiczne oraz sala za-
baw dla dzieci, na parkingu myjnia 
samochodowa.
Najnowszą nowinką technologiczna, 
której nie ma jak dotąd będą interak-
tywne gry i zabawy.
Polega to na tym, że zainstalowane 
w sprzęcie oprogramowanie reaguje 
na ruch człowieka. 
Do zabawy nie potrzebna jest kon-
sola czy ekran, obraz wyświetlany 
na podłodze reaguje po prostu na 
ruch człowieka. Np. można pograć 
w piłkę nożną kopiąc piłkę wyświe-
tlana na podłodze, która przesuwa 
się zgodnie z ruchem nogi. Wra-
żenie jest  niesamowite i nie da się 
obok tej nowinki przejść obojętnie. 
Inną równie atrakcyjną ciekawostką 
szczególnie dla panów jest pole mini 
golfa. Specjalnie zaaranżowana 
przestrzeń z dołkami dołków i sprzęt 
już od pierwszego dnia otwarcia.
Nie zabraknie również atrakcji dla 
najmłodszych, którą będzie z praw-
dziwego zdarzenia ciuchcia,
składająca się z lokomotywy oraz 
wagoników, dostosowanych do 
przewozu małych pasażerów.
Pociąg jest kolorowy i bardzo pro-
fesjonalnie wykonany. Niestety, nie  
było go jeszcze w dniu otwarcia jed-
nak przedstawiciele firmy Polimenii 
zapewniają za naszym pośrednic-
twem najmłodszych gości galerii, 
że ciuchcia pojawi się jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia.
- Mamy już taką atrakcję w naszym 
centrum handlowym w Słupsku 
gdzie cieszy się dużą popularnością 
naszych najmłodszych gości i klien-
tów – mówi Monika Łukawska z Po-
limeni International.

Andrzej J. Gojke

Pierwszą galerię handlową w powiecie wejherowskim osobiście otworzył sam 
Vincent Polimeni (z prawej). Towarzyszyli mu burmistrz Rumi Ełżbieta Rogala 
– Kończak i prezes Polimenii Polska – Karol Kalicki.
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powstało w 1983 roku w USA. Fir-
ma założona przez Vincenta Poli-
meni działa na rynku nieruchomości 
handlowych, usługowych, biu-
rowych, rekreacyjno-rozryw-
kowych oraz przemysłowych. 
W ciągu ponad 20-letniej 
działalności w USA Polimeni 
skonsolidowało w portalu in-
westycyjnym nieruchomości o 
powierzchni ponad pół milio-
na metrów kwadratowych.
W Polsce koncentruje się na 
budowie i zarządzaniu centrów 
handlowych. Deweloper otworzył 
swoje pierwsze centrum handlowe 
w Polsce w Koninie: Galerię nad 
Jeziorem w 2002 roku (21 tyś m2). 
Kolejne inwestycje to Galeria Gnie-

zno (19 tyś m2) - otwarcie kwiecień 
2005 roku, Galeria Ostrowiec (19 
tyś m2) w Ostrowcu Świętokrzy-

skim otworzona w listopadzie 2005 
roku, Galeria Słupsk 
Kolejne projekty realizowane w tej 
chwili przez dewelopera to galerie 
handlowe lokalizowane w samym 
centrum miast. Kilkupoziomowe 

obiekty z bogatą ofertą handlową 
oraz nowoczesnym parkingiem 
powstają w kilku miastach Polski 
m.in.: w Częstochowie, Rumi, Płoc-
ku, Przemyślu, Jastrzębiu Zdrój i 
Stargardzie Szczecińskim.

Sukces firmy opiera się 
przede wszystkim na dużym 
doświadczeniu dewelope-
ra wywodzącym się z rynku 
amerykańskiego. Polimeni od 
początku swojej obecności w 
Polsce skoncentrowała się na 
mniejszych miastach widząc 
w nich dużą szansę rozwoju, 
który umykał innym dewelo-

perom jeszcze kilka lat temu. Dzię-
ki swej długoletniej obecności na 
rynku firma potrafi właściwie oce-
nić daną inwestycję i dopasować ja 
do potrzeb lokalnego rynku, który 
w każdym mieście jest trochę inny.

Polimeni International LLC
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JUBILEUSZ POWOŁANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ZARZĄD MORSKIEGO 
PORTU GDYNIA ZYSKAŁ DODATKOWY WYMIAR DZIĘKI BARDZO 
WAŻNEMU DLA CAŁEJ PORTOWEJ SPOŁECZNOŚCI WYDARZENIU. 
W SIEDZIBIE CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH 
W WARSZAWIE PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU 
GDYNIA S.A. PODPISALI UMOWĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 
„PRZEBUDOWA KANAŁU PORTOWEGO W PORCIE GDYNIA” 

Ten  kluczowy - dla zachowania 
silnej pozycji gdyńskiego por-
tu w regionie projekt - realizo-
wany jest przez ZMPG S.A. już 
od wielu miesięcy. W związku z 
trendami na rynku żeglugowym, 
które wskazują wzrost średnich 
wielkości statków różnych kate-
gorii, przed Zarządem gdyńskie-
go portu stanęły nowe wyzwania 
w zakresie bezpieczeństwa żeglu-
gi oraz swobody manewrowania 
w obrębie portowych akwenów. 
Realizowane prace obejmują po-
głębienie akwenów portowych, 
w tym toru wodnego wewnątrz 

portu oraz pogłębienie i powięk-
szenie trzech obrotnic portowych, 
celem osiągnięcia głębokości -13,5 
m na całym akwenie. Niezbęd-
ne stało się także zabezpieczenie 
konstrukcji przebudowanego na-
brzeża oraz umocnienie dna przy 
nabrzeżach położonych wzdłuż 
oraz na końcu Kanału Portowego. 
Koniecznym dla bezpieczeństwa 
żeglugi elementem, stała się także 
przebudowa i poszerzenie w dnie 
(z 84 do 98 m) wejścia wewnętrz-
nego do Portu Gdynia poprzez 
przebudowę ostrogi pilotowej.
Droga do wsparcia inwestycji ze 

środków unijnych była bardzo 
długa - prace nad oceną oddzia-
ływania inwestycji na środowisko 
naturalne oraz prace projekto-
we zostały podjęte przez Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia S.A. 
już na początku stycznia 2006 
roku. Uwieńczeniem wieloletnich 
przygotowań są pozyskane środ-
ki unijne, które w kwocie ponad 
53,7 mln złotych wesprą inwe-
stora – czyli Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A. w realizacji 
projektu, którego wartość prze-
kracza kwotę 95 mln zł.

Jarosław Goyan

Fundusze unijne zawiną 
do Portu Gdynia
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U stóp najwyższej góry północy - 
Wieżycy, przy najdłuższym stole 
świata, obradowała w niezwykłej 
atmosferze Rada Mikołajów. Prze-
wodnim tematem było niesienie po-
mocy, chęć ulżenia doli poszkodo-
wanym, opuszczonym i potrzebują-
cym dzieciom. Wśród ponad tysięcy 
przybyłych z wielu zakątków kraju 

i Europy znaleźli się też Mikołaje z 
Egiptu i Rosji. Nie zabrakło przed-
stawicieli pomorskiego  samorządu, 
a wśród nich wojewody Romana Za-
borowskiego i wicemarszałka Mie-
czysława Struka. Przybył też Marek 
Michalak - rzecznik praw dziecka. 
Wśród Mikołajów reporter Expressu 
Biznesu rozpoznał też Pawła Olech-

nowicza prezesa Grupy LOTOS 
S.A., która była głównym partnerem 
i jednym z głównych sponsorów 
imprezy. W tym roku laskę Miko-
łaja z rąk Daniela Czapiewskiego 
przejął wicestarosta kartuski Jerzy 
Żurawicz. Powiat kartuski będzie ze 
specjalnym zaangażowaniem opie-
kować się potrzebującymi dziećmi. 

Już po raz szósty Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szym-
barku zostało opanowane przez Mikołaje. Celem i myślą przewod-
nią tego przedsięwzięcia jest, jak co roku, uruchomienie inicjaty-
wy i działań na rzecz najsłabszej grupy naszego społeczeństwa.

... a niektórzy przybyli zaprzęgami 
z przedziwacznymi białymi reniferami 126p

Mikołaje zjeżdżali do Szymbarka przeróżnymi 
jak widać pojazdami. Były wozy drabiniaste...

...ale też kłady

Dzięki chojnym sponsorom 
Mikołaje mieli w tym roku pełne ręce roboty

Rada Mikołajów dba również o to, by już teraz 
wychowywać przyszłe pokolenia

Mikołaj Daniel Czapiewski  
wiódł prym wśród śpiewaków 
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Paweł Olechnowicz
- prezes Grupy LOTOS

Mikołajowa Rodzina w Szymbarku nie narzuca 
- jak widać - żadnych ograniczeń wiekowych

W Radzie Mikołajów przy najdłuższym stole w Polsce uczestniczyli m.in. 
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wojewoda Roman Zaborowski 

i wicemarszałek Mieczysław Struk 

Przywiezione przez gości 
prezenty trafi ły do skarbca

W tłumie przybyłych do Szymbarka Mikołajów znaleźć można było pomorskiego 
wojewodę Romana Zaborowskiego i prezesa Grupy LOTOS Pawła Olechnowicza z rodziną
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Tajemnica 
skutecznej 
komunikacji

Katarzyna Olejniczak - 
licencjonowany trener i 

doradca biznesowy.
Współzałożycielka 

Europejskiego Insty-
tutu NLP. Prowadzi 
autorskie szkolenia 

z zakresu komunika-
cji interpersonalnej, 
wywierania wpływu, 
automotywacji, pla-

nowania i zarządzania 
czasem. Autorka dwóch 

książek "Wszyscy 
jesteśmy sprzedawca-

mi" oraz "Szczęście 
zaczyna się w Twojej 
głowie! Uwolnij swój 

potencjał", wydanych 
przez wydawnictwo 

One Press.
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Jednak historia pokazuje nam, że po-
czątek wielu ścieżek do sukcesu miał 
miejsce w skrajnym ubóstwie. Znamy 
ludzi, którzy nigdy nie ukończyli żad-
nej szkoły, a w pewnej chwili swojego 
życia, osiągnęli wielki sukces, czy to 
poprzez zdobycie statusu osób bardzo 
zamożnych czy też poprzez stanie się 
autorytetem w danej dziedzinie. 
Jesteśmy również świadkami historii 
ludzi, którzy w spektakularny sposób 
wywalczyli dla siebie drugie życie, 
choć na początku ich drogi nie było na 
to najmniejszych szans. 
O ile mówilibyśmy o „panujących” 
oligarchach, to nikogo nie zdziwiłby 
fakt odnoszenia przez nich pasma ich 
sukcesów. Sytuacja zmienia się, gdy 
mówimy ludziach, którzy pozbawieni 
pieniędzy, kontaktów i wpływów, do-
cierają na szczyty, o których większość 
śmiertelników nawet nigdy by nie po-
myślała. 

Czym jest ta wielka tajemnica wielkich 
zwycięzców? 
 
Tajemnica ta  jest składową dwóch 
czynników. 
Pierwszą jest niezwykła umiejętność 

komunikacji i zjednania sobie sprzy-
mierzeńców, dzięki którym dotrzesz 
do wyznaczonego miejsca. 
Drugą jest determinacja i upór w dąże-
niu do celu, której najprostszą defini-
cje podał w swej książce „Mój dług”, 
Sławomir Sikora. Wspomniany autor 
pisał, że jeśli zapytasz wystarczającą 
ilość razy,  to przyjdzie chwila, w któ-
rej ktoś odpowie „TAK”.

Teraz, gdy w pełni znasz drugą z czę-
ści wielkiej tajemnicy, nadeszła odpo-
wiednia chwila byś zapoznał się  z tą 
pierwszą.

Sokrates, był wielkim, greckim filo-
zofem. Doktryny, które towarzyszyły 
jego pracy i życiu inspirowały myśli-
cieli, filozofów i uczonych kolejnych 
pokoleń. Jednak nie wielu z nas zdaje 
sobie sprawę z faktu, iż jego wielka 
spuścizna, zawiera także receptę na 
niewyobrażalnie skuteczną komunika-
cję.   
W jaki sposób ten wybitny filozof 
wpływał na sposób myślenia i postrze-
gania rzeczywistości ludzi, którzy go 
otaczali? 
Jaki jest sekret jego niezwykłych umie-

Nie wiem czy już zdajesz 
sobie sprawę z faktu, iż od 
poznania największej tajemnicy 
skutecznej komunikacji dzieli Cię 
zaledwie kilka chwil? Stanie się 
dla Ciebie jasne, dlaczego tylko 
niektórzy potrafią przekonać i 
zjednać sobie dosłownie każdego 
rozmówcę. Wielu uważa, że 
tą tajemnicą jest autorytet, 
wykształcenie lub status 
społeczny. 

jętności? 
Jak jednym prostym słowem zmienić 
najgłębsze spośród ludzkich przeko-
nań? 

Sokrates, mistrz komunikacji interper-
sonalnej, dokonywał nieprawdopodob-
nych wręcz zmian ludzkich przekonań 
i poglądów politycznych. Zmian do-
konywał za pomocą dogłębnego zro-
zumienia i bezwzględnego poszano-
wania ludzkich potrzeb, a także dzięki 
skutecznemu użyciu najpotężniejsze-
go oręża, jakim jest słowo. Ten wielki 
mistrz, do każdego z wyznaczonych 
celów dochodził w taki sposób, by 
nie urazić swojego rozmówcy, unik-
nąć kłótni czy choćby najmniejszej 
sprzeczki. Zdaje się być to niezwykłą 
sztuką, zwłaszcza jeśli porównasz jego 
kunszt, z komunikacją na współcze-
snej arenie polityki lub biznesu. Spo-
sób, w jaki rozmawiał z ludźmi był 
istnym majstersztykiem komunikacji. 
To, czego z niezwykłą dokładnością i 
skrupulatnością uczył swoich uczniów, 
to sposób, w jaki rozmawiać z ludźmi. 
Najcenniejszą nauką, jaką przekazywał 
kolejnym pokoleniom, to szacunek dla 
najważniejszej potrzeby każdego czło-
wieka, a mianowicie potrzeby bycia 
ważnym, zauważonym i docenionym 
przez otoczenie. 
To podstawowa i najważniejsze spo-
śród  wartości, jakie ludzkość i każda 
jej jednostka pragnie otrzymać w trak-
cie swojego istnienia. Niedocenienie i 
niezauważenie potrzeb Twojego roz-
mówcy, już na samym początku twej 
drogi do sukcesu, skazuje Cię na pew-
ną przegraną. 
Równie ważnym czynnikiem dla pod-
niesienia jakości z jaką się komuniku-
jesz, jest fakt, iż każdy człowiek jest w 
stanie zaprzeczyć myśli wypowiedzia-
nej przez swojego rozmówcę, ale nigdy 
swojej własnej. Dla Twojego rozmów-
cy Twoja myśl może być nieszczera i 
kłamliwa, lecz jego własna jest zawsze 
prawdziwa i słuszna. Myśl jest jedną 
z najcenniejszych rzeczy jakie posia-
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dasz. Jest częścią ciebie samego, jak 
Twoja ręka czy noga. To właśnie ten 
fakt sprawia, że z największym odda-
niem będziesz jej bronił. Jeśli podczas 
rozmowy staniesz się człowiekiem, 
który chce zaprzeczyć mojej myśli lub 
ją zmienić, stajesz się automatycznie 
wrogiem. Dokładnie w ten sam sposób 
Ty zareagujesz, jeśli zechcę zmienić 
Twoje myśli lub zaprzeczyć Twoim 
przekonaniom, które są niczym innym 
jak Twoją myślą. 
Jeśli wygłosisz już swoje poglądy np. 
że białe jest białe, a czarne jest czar-
ne, to nie pozwolisz, by ktokolwiek 
zaprzeczył tym faktom. Dzieje się tak, 
ponieważ przyznanie się do tego, że 
Twoja myśl mogła być błędna, zagro-
ziłoby Twojej potrzebie bycia ważnym 
i docenionym. 
Zrozumienie potrzeb i docenienie ich 
wagi jest pierwszą z tajemnic sukcesu 
Wielkiego Sokratesa.
Szanując ludzi i ich potrzeby, a także 
okazując wielką wyrozumiałość i sza-
cunek dla poglądów jakie reprezento-
wali podczas rozmów i opinii, zjed-
nywał sobie sprzymierzeńców. Swoją 

postawą zawsze okazywał rozmówcy, 
że jest on dla niego bardzo ważny oraz, 
że ceni sobie jego zdanie. Dzięki oka-
zanemu szacunkowi, w niezwykle ła-
twy sposób, wpływał na jego poglądy. 
Dokonywał tego poprzez umiejętne 
zadawanie pytań. Zadawał je seriami, 
pamiętając zawsze, że niezwykle waż-
ne jest uzyskanie jak największej licz-
by twierdzących odpowiedzi. Gdy już 
uznał, że liczba potwierdzeń jest za-
dowalająca, zadawał kolejne pytanie, 
w którym zawarta była dość wyraźna 
sugestia, a także jego własna opinia - 
oczywiście zupełnie odmienna od opi-
nii rozmówcy. 
W obecnej sytuacji można by twier-
dzić, że ..... i tu właśnie jego własna 
opinia czy spostrzeżenie.
Połączenie szacunku z umiejętnym 
stosowaniem słów jest największym 
kluczem do sukcesu w komunikacji. 
Sposób, w jaki prowadził swojego roz-
mówce do własnych sukcesów został 
niejednokrotnie doceniony przez naj-
większych w historii ludzkości.
Czy Abraham Lincoln miałby szansę 
zostać jednym z największych przy-

wódców USA, gdyby nie ten sekret? 
Zapewne nie, ponieważ początki jego 
kariery były dość burzliwe oraz pełne 
obraźliwych i szyderczych paszkwi-
li pod adresem kolegów prawników. 
Lincoln postępował w ten sposób do 
chwili, w której zrozumiał, że kluczem 
do sukcesu, nigdy nie stanie się obra-
żanie innych, lecz skuteczna zmiana 
ich przekonań. Taka zmiana jest moż-
liwa tylko w sytuacji, w której obie 
strony okazują sobie szacunek i zro-
zumienie dla wartości jakimi się kieru-
ją. To właśnie szacunek dla wartości, 
jakie reprezentowali jego rozmówcy, 
doprowadził go do wielkiego sukcesu 
politycznego. 
Jeśli Abraham Lincoln, kłótliwy i nie-
lubiany prawnik, mógł dokonać tak 
wielkiej zmiany w własnym postrze-
ganiu świata, to czego dokonasz Ty?   
Zapewne znacznie więcej, jeśli tylko 
zapamiętasz wskazówki przekazane 
Ci przez największych…
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Europejska Sieć Dziedzictwa Kuli-
narnego jest formą współpracy po-
między regionami i poszczególnymi 
zainteresowanymi, mającą na celu 
ulepszanie i promowanie produktów 
regionalnych, regionalnej żywności, 
usług i potraw, a także zachowanie 
i kreowanie regionalnych tradycji 
kulinarnych wśród mieszkańców re-
gionu i odwiedzających go turystów. 
Włączenie członków z regionu Po-
morskiego do Europejskiej Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego ma m. in. na celu 
zwiększenie ruchu turystycznego, 
rozwój, wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw (m.in. restauratorów, 
producentów, właścicieli obiektów ho-
telarskich, rolników), wzmacnianie ich 
konkurencyjności, zwiększenie za-
interesowania konsumentów żyw-
nością wysokiej jakości. To także 
wymiana wiedzy i doświadczeń po-

między członkami Europejskiej Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego, co prze-
kłada się jednocześnie do podnie-
sienia poziomu usług gastronomicz-
nych, hotelarskich i turystycznych. 
– Sieć powstała jako przeciwwaga 
dla globalizacji rynku żywnościowe-
go – mówi Kazimierz Sumisławski, 
dyrektor Departamentu Środowiska, 
Rolnictwa i Zasobów Naturalnych 
Urzędu Marszałkowskiego. – Pomo-
rze jest drugim polskim regionem – po 
Warmii, Mazurach i Powiślu – który 
przystąpił do tej inicjatywy. 
Wśród kandydatów do Sieci Dziedzic-
twa Kulinarnego Pomorskie znaleźli 
się: Kaszubskie Centrum Promocji 
Zdrowia WALDTOUR-REVITA - 
Gołubie, gmina Stężyca Zajazd MO-
DRZEWIOWY  DWÓR - Gołębiewo, 
gmina Trąbki Wielkie, Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe EUROPA 

- Gołębiewo, gmina Trąbki Wielkie, 
Zajazd BURSZTYN - gmina Nowy 
Dwór, ROMAN SIDORKIEWICZ - 
gmina Kołczygłowy, Koło Gospodyń 
Wiejskich GÓRKI - gmina Karsin 
Stowarzyszenie KSA KOŚCIERSKA 
CHATA – Kościerzyna, Kwatera Agro-
turystyczna POKOJE U DAGMARY - 
gmina Lubichowo FUNGOPOL SP.J. 
- gmina Brusy, OKRĘGOWA SPÓŁ-
DZIELNIA MLECZARSKA - Staro-
gard Gdański
- Z wielką dumą umieściłem certyfikat 
Europejskiego Dziedzictwa Kulinarne-
go na recepcji Kaszubskiego Centrum 
Promocji Zdrowia WALDTOUR-RE-
VITA, którym kieruję – mówi dyrektor  
Stanisław Umławski. - To bardzo waż-
ne by promować specjalności kuchni 
regionalnych, wszak to one przyciąga-
ją do nas turystów i gości. 

(Ajot)

Dziedzictwo 
certyfikowane
Pierwsza dziesiątka 
podmiotów z 
województwa 
pomorskiego przystąpiła 
do Europejskiej 
Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego. 
Uroczystość wręczenia 
nominacji i specjalnych 
emaliowanych tablic 
z rąk marszałka 
Jana Kozłowskiego, 
odbyła się w Urzędzie 
Marszałkowskim 
Województwa 
Pomorskiego.

Marszałek Jan Kozłowski wręcza certyfikat Dziedzictwo Kulinarne Zbigniewo-
wi Hejnowskiemu, prowadzącemu Zajazd Bursztyn w Kmiecinie k. Solnicy po-
wiat Nowy Dwór Gdański

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke



31



32

Pościć  znaczy
oczyszczać

Współczesny 
człowiek odchodzi 
coraz bardziej 
od praw natury. 
„Ulepsza” pokarm, 
poddając go różnym 
procesom fi zyko - 
chemicznym, przez 
co pozbawia go 
naturalnej wartości 
biologicznej. 
Spożywanie takiego 
pokarmu upośledza 
oczyszczanie 
organizmu z 
toksyn. W tkankach 
gromadzą się 
liczne złogi. W 
niespotykanej 
dotychczas skali 
rozpowszechniają 
się choroby 
cywilizacyjne takie 
jak: nadciśnienie, 
miażdżyca, choroby 
zwyrodnieniowe, 
nadwaga, otyłość, 
cukrzyca i inne. Jak 
temu zapobiec? Jak 
się ratować?

- Najczęściej na kurację trafi ają 
osoby z nadwagą. Jednak jest ona 
ściśle związana z szeregiem  cho-
rób – m. in. nadciśnieniem, chorobą 
wieńcową, cukrzycą i tym podob-
nym. Pościć i oczyszczać swój 
organizm powinni także ludzie, któ-
rzy mają zaburzenia cholesterolu, 
miażdżycę tętnic, choroby zapalne 
i zwyrodnienia stawów, zaburzenia 
czynności jelit, chorobę wrzodo-
wą żołądka, paradontozę, choroby 
skóry, stany obniżonej odporności, 

Odzyskać zdrowie można przez 
powrót do życia zgodnego z pra-
wami natury. Naglącą potrzebą jest
naprawienie własnych samole-
czących mechanizmów, regulują-
cych pracę wszystkich narządów. 
Oczyszczanie organizmu z toksyn i 
złogów, leczenie nadciśnienia, miaż-
dżycy, nadwagi, otyłości i innych 
chorób cywilizacyjnych umożliwia 
dieta warzywno- owocowa (stoso-
wana od 2 do 6 tygodni), a następnie 
wprowadzenie zdrowego żywienia.
Dieta warzywo - owocowa jest 
rodzajem głodówki, która ma na 
celu uruchomienie odżywiania we-
wnętrznego (endogennego). Orga-
nizm w pierwszej kolejności spala 
nadmiar tkanki tłuszczowej (od-
chudzanie) oraz tkanki schorowane, 
zniszczone, zmutowane. Dieta w 
pierwszej fazie doskonale oczyszcza 
organizm z toksyn i metali ciężkich 
przywracając w naturalny sposób 
całą „machinerię” organizmu. Leczy 
wiele schorzeń. Dieta wskazana jest 
również dla osób zdrowych w celach 
profi laktycznych (zapobieganie cho-
robom cywilizacyjnym). 
- Stosowanie diety ma doskonałe 
działanie profi laktyczne – wyjaśnia 
Stanisław Umławski, prezes Zarzą-
du i dyrektor Kaszubskiego Cen-
trum Promocji Zdrowia WALDTO-
UR-REVITA w Gołubiu. - Wystar-
czy stosowanie diety nawet jeden 

dzień w tygodniu, na przykład pią-
tek. Należy to jednak konsekwent-
nie powtarzać. Każdorazowo orga-
nizm oczyszcza  się coraz głębiej. W 
przypadku zaawansowanych chorób, 
trzeba zastosować dłuższą kurację, 
trwającą nawet kilka tygodni. 
Wyniki uzyskane pod wpływem diety 
warzywno - owocowej są bardzo do-
bre. W wielu przypadkach udaje się 
zredukować dawki przyjmowanych 
leków, a nawet przerwać dotychczas 
stosowane leczenie farmakologiczne.
Powszechnie obserwuje się wraz 
z utratą masy ciała redukcję chole-
sterolu, obniżenie poziomu cukru 
we krwi, normalizację odczynu OB. 
Większość kuracjuszy traci od 3 do 6 
kg w czasie dwu tygodniowego tur-
nusu. Towarzyszy przypływ witalno-
ści i energii, zwiększenie odporności 
na infekcje, wyregulowanie ciśnie-
nia krwi (zarówno nadciśnienia jak 
i niedociśnienia), ustąpienie zespołu 
przewlekłego zmęczenia, poprawa 
snu, wyostrzenie zmysłów, równo-
waga psychiczna i wyciszenie. 
Główne motywami działalności 
KCPZ WALDTOUR–REVITA  Go-
łubiu jest przede wszystkim przy-
wracanie równowagi zdrowotnej 
przez zmianę stylu życia, gdzie naj-
ważniejszą rolę pełnią ruch i odpo-
wiednie odżywianie. Bardzo ważna 
jest także edukacja – podczas pre-
lekcji przekazywana jest wiedza o 
związkach pomiędzy chorobami cy-
wilizacyjnymi a żywieniem, a także 
o zdrowym żywieniu w warunkach 
domowych i w pracy.
- Gołubie to w pewnym sensie ko-
lebka, w której opracowana przez 
dr Ewę Dąbrowską dieta rozpoczęła 
praktyczne funkcjonowanie, która 
do dziś sprawuje nadzór medyczny 
nad działającymi tu dwoma ośrodka-
mi - Kaszubskim Centrum Promocji 
Zdrowia WALDTOUR-REVITA 
oraz Ośrodkiem Wczasów Zdrowot-
nych „U Zbója”.              

   (ANGO)

Ciało i ducha ratować żywieniem
- dr Ewa Dąbrowska - sprawuje nadzór medyczny na gośćmi ośrodka

częste infekcje, zaparcia. Leczymy 
różne przypadki. Wiele z nich opi-
suję w książce „Ciało i ducha ra-
tować żywieniem”. Do najbardziej 
spektakularnych należą uzdrowie-
nia paralityków. Kupiłam kamerę, 
żeby robić dokumentację ponieważ 
ludzie nie chcieli wierzyć. W jed-
nym z przypadków sparaliżowany 
od dziesięciu miesięcy cukrzyk, w 
dziewiątym dniu diety samodzielnie 
poruszył ręką, a po pięciu tygo-
dniach zaczął stawiać pierwsze kro-
ki. Takich przypadków jest więcej. 
Jako lekarz internista z 35-letnim 
doświadczeniem tradycyjnego 
leczenia doskonale widzę wyniki 
jakie daje dieta. Nie mam więc 
sumienia wracać do leczenia tablet-
kami. Co najważniejsze dieta jest 
nieszkodliwa. Początkowo może 
nas trochę głowa boleć, w procesie 
oczyszczania to normalne, gdyż 
organizm oczyszcza się z toksyn. 
Czasem może wystąpić biegunka, 
która wiąże się z regulacją nowych 
nabłonków jelitowych.

Kaszubskie Centrum Promocji Zdrowia - „WALDTOUR-REVITA”,
ul. Por. Dambka 4, 83-316 Gołubie, tel. 58 684 37 39
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Ten iPhone to najmocniejszy i naj-
bardziej wydajny model spośród 
dotychczas zaprezentowanych te-
lefonów Apple. 3GS jest ponad 2 
razy szybszy od poprzedniej wersji 
iPhone i posiada aparat fotograficz-
ny z matrycą 3MP oraz innowacyj-
nym autofocusem, który dodatkowo 
umożliwia kręcenie filmów. 
iPhone radzi sobie nie tylko z 
dzwonieniem, wysyłaniem sms-ów 

Najnowsza 
wersja iPoda 
nano to ideal-

ny prezent pod 
choinkę. Smukła 

obudowa z pole-
rowanego aluminium 

doskonale leży w dłoni, a 7 
wersji kolorystycznych sprawia, 

że trafi w każdy gust. Co wię-
cej, nowy nano to już 

nie tylko naj-
popular-

13-calowy MacBook Pro to propo-
zycja na gwiazdkowy prezent dla 
najbardziej wymagających użytkow-
ników. Stylowa i niezwykle odporna 
obudowa, stworzona z jednej bryły 

Unikalny wygląd stacji dokującej 
Panasonic SC-SP100 został zainspi-
rowany kształtem instrumentów mu-
zycznych, m.in. tuby i bębnów. Kor-
pus urządzenia wykonany został w 
kolorach czerni oraz lśniącego srebra, 
nawiązując do stylistyki iPhone oraz 
iPod, dzięki czemu urządzenia har-
monijnie komponują się ze sobą pod 
względem estetycznym. Niewielkie 
wymiary 
oraz waga 
sprawiają, 
że stacja 
dokująca 
pozwala na 
łatwe usta-

iPhone 3GS! 
czy mms-ów. Urządzenie Apple 
doskonale sprawdza się także jako 
iPod, odtwarzający muzykę, filmy, 
czy zdjęcia. Dzięki unikalnemu 
interfejsowi Multi-Touch, przyspie-
szeniomierzowi oraz ponad 85000 
aplikacji dostępnych w sklepie App 
Store, iPhone 3GS z powodzeniem 
zamieni się również w przenośną 
konsolę do gier. 

Stylowy Pro
aluminium, kryje w sobie wydajne 
podzespoły, szybki procesor Intel 
Core 2 Duo, kartę graficzną NVIDIA, 
4GB pamięci RAM, oraz wytrzymałą 
baterię, która pozwala nawet na 7 
godzin pracy bez zewnętrznego zasi-
lania. Komfort użytkowania zapew-
niają również jasny wyświetlacz 
LED, podświetlana klawiatura 
oraz wbudowane kamera i mi-
krofon.
Sugerowana cena: 5.899 

Smukły nano
niejszy na świecie odtwarzacz mp3 
ale także kamera. Wystarczy jedno 
kliknięcie aby nagrywać filmy z 
dźwiękiem, dodać do nich jeden z 
15 efektów specjalnych czy później 
obejrzeć nagranie na większym 
2.2-calowym ekranie. Firma Apple 
wyposażyła iPoda nano również 
w radio FM z funkcją Live Pause, 
która pozwala zatrzymać odtwa-
rzanie radia i rozpocząć je 
ponownie od 
tego samego 
miejsca. 

Sugerowana cena: wersja 8GB - 599 zł, 
wersja 16GB – 649zł

Muzyczna tuba od Panasonic
wienie jej w każdym miejscu. 
Panasonic SC-SP100 jest jedyną 
kompaktową stacją dokującą dla 
iPod i IPhone, którą wyposażono w 
zintegrowany głośnik niskotonowy. 
Łączna moc systemu dźwiękowego 
wynosi 20W. Skierowany w dół 65-
milimetrowy, 10-watowy subwoofer 
dostarcza dynamicznych i głębo-
kich basów.
Sugerowana cena: 599 zł 
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