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Po pierwsze gospodarka
Stanis∏aw Leszek Szatkowski
wojewoda warmiƒsko-mazurski
Moja opinia na temat WarmiƒskoMazurskiego
Klubu Biznesu jest
Fot. Archiwum jak najbardziej pozytywna. Utrzymuj´ z cz∏onkami klubu
zarówno kontakty oficjalne, jak i te mniej oficjalne.
Nie ukrywam, ˝e w wielu
wa˝nych sprawach regionu wymieniam z nimi poglàdy i bardzo szanuj´ sobie ich zdanie. Wychodzàc z za∏o˝enia „po
pierwsze gospodarka”,
uwa˝am, ˝e musimy tworzyç przyjazny klimat dla
rodzimych przedsi´biorców. Sam przez kilka lat
prowadzi∏em dzia∏alnoÊç
gospodarczà, znam wi´c
ich bolàczki. MyÊl´, ˝e
dzi´ki temu ∏atwiej mi
z nimi dyskutowaç.

Ceni´ ich zdanie
Andrzej Ryƒski
marsza∏ek województwa
Ceni´ zdanie cz∏onków WarmiƒskoMazurskiego
Klubu Biznesu, który
Fot. Archiwum uwa˝am za
najwa˝niejszà i najbardziej presti˝owà organizacj´ biznesowà w regionie.
Klub przecie˝ skupia najwa˝niejszych i najwi´kszych przedsi´biorców
z regionu. Trudno sobie
dzisiaj wyobraziç ˝ycie gospodarcze regionu bez
WMKB. Ca∏y proces rozwoju lokalnej gospodarki
mocno wiàza∏ z rozwojem
klubu.
Cz∏onkowie WMKB ÊciÊle
wspó∏pracujà z Urz´dem
Marsza∏kowskim. Bardzo
pomogli przy opracowaniu
strategii rozwoju województwa. Ceni´ ich g∏os.
Jestem tak˝e przekonany,
˝e w perspektywie wejÊcia
Polski do Unii Europejskiej mog´ liczyç na pomoc WMKB. B´dziemy
przecie˝ przygotowywaç
raport o korzyÊciach dla
województwa wynikajàcych z integracji z UE. Dla
przedsi´biorców i dla naszego regionu to ogromna
szansa rozwoju. Chcia∏bym, ˝eby te Êrodki pomocowe zosta∏y w∏aÊciwie
wykorzystane w du˝ej
mierze przez firmy
z Warmii i Mazur.
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WSPOMNIENIE

Za nami
pierwsza dziesiàtka
Rozmowa z Henrykiem Kamiƒskim, prezesem Warmiƒsko-Mazurskiego
Klubu Biznesu.
— Warmiƒsko-Mazur ski Klub Biznesu obcho dzi w tym roku 10-lecie
istnienia. To ju˝ szmat
czasu…
— RzeczywiÊcie, 10 lat
to ju˝ ∏adny kawa∏ek historii. Pami´tam, jak
wyglàda∏y nasze poczàtki. Nie mieliÊmy w∏asnej
siedziby. Spotkania klubowe
odbywa∏y
si´
w firmach, które by∏y
naszymi
cz∏onkami.
Z czasem byliÊmy coraz
silniejsi. Coraz bardziej
liczono si´ z naszym
g∏osem w regionalnych
sprawach
gospodarczych. W paêdzierniku
1997 roku mieliÊmy ju˝
w∏asnà siedzib´, w Villa
Pallas.
— Co Pan uznaje za
najwa˝niejsze wydarze nia w historii WMKB?
— Klub zosta∏ zarejestrowany w sierpniu
1993 roku. Zacz´liÊmy
od mocnego uderzenia.
SpotkaliÊmy si´ jako
pierwsza
organizacja
biznesowa w regionie
z nowo wybranymi pos∏ami i senatorami. I to
by∏ poczàtek naszych
dyskusji z w∏adzami.
Par´ tygodni póêniej
wystosowaliÊmy równie˝ pismo do ówczesnego ministra finansów Marka Borowskiego protestujàc przeciwko planowanym zmianom
w
systemie
podatkowym. Wa˝nym
wydarzeniem by∏ te˝
pierwszy bal biznesu
w hotelu Anders. Zacz´liÊmy co roku wr´czaç tytu∏y OsobowoÊç
Roku Warmii i Mazur.
W 1998 roku odwiedzi∏
nas minister finansów
Leszek
Balcerowicz.
Chcia∏em podkreÊliç te˝
naszà dzia∏alnoÊç charytatywnà. W miar´ naszych
mo˝liwoÊci
wspieramy najbardziej
potrzebujàcych, g∏ównie dzieci.
— Na poczàtku lat 90.
powstawa∏o wiele orga nizacji
biznesowych.
Niewiele jednak z nich

By∏ dobrym
mened˝erem
Stefan
Tkaczyk,
prezes
MM International,
wspomina
Stanis∏awa Waszkiewicza,
jednego
Stanis∏aw
z za∏o˝yWaszkiewicz cieli
Fot. Archiwum
WMKB
i jego wiceprezesa, zmar∏ego
w 2002 roku.
— Stanis∏aw by∏ cz∏owiekiem,
który zawsze szeroko udziela∏
si´, czy to na p∏aszczyênie biznesowej, czy spo∏ecznej. I to
nie tylko w Klubie, ale równie˝
w Rotary Club, którego by∏ prezydentem. Zosta∏ nawet odznaczony mi´dzynarodowà odznakà rotariaƒskà „Paul Harris
Fellow”. By∏ inspiratorem wielu
przedsi´wzi´ç. Dzi´ki niemu
wiele dzia∏o si´ w obu organizacjach. Stanis∏aw by∏ cz∏owiekiem o dobrym charakterze,
który potrafi∏ wszystkich zmotywowaç. Niejednokrotnie przedk∏ada∏ sprawy spo∏eczne nad
swoje sprawy biznesowe. Poprzez swoje cechy przyciàga∏
wielu cennych ludzi do naszej
organizacji. Przed Êmiercià
zdà˝y∏ jeszcze zorganizowaç
aukcj´ rotariaƒskà. Po jego
Êmierci zabrak∏o nam bardzo
cennej osoby, dobrego ducha
i dobrego mened˝era.

Dbajà o miejsca pracy
Henryk Kamiƒski: Uwa˝amy, ˝e politykom w pierwszej kolejnoÊci powinno zale˝eç na
tym, aby stworzyç ciep∏y klimat dla biznesu
Fot. Grzegorz Czykwin
p r z e t r w a ∏ o , a w regionie
tak naprawd´ jedynie
WMKB odniós∏ sukces.
JesteÊcie
postrzegani
przez pryzmat du˝ych,
pr´˝nych firm. Coraz
bardziej z waszym zda niem liczà si´ lokalne
w∏adze.
— Od poczàtku staraliÊmy si´ zbudowaç organizacj´ nastawionà nie
na liczb´ firm, ale na ich
jakoÊç. Dlatego cz∏onkami WMKB sà firmy mocne, majàce silnà pozycj´
na rynku. Bardzo du˝à
uwag´ zwracamy te˝ na
etyk´ mened˝erów prowadzàcych te firmy. Nie
przyjmujemy w szeregi
klubu firm i osób, co do
których mamy wàtpliwoÊci. I jestem dumny,
˝e to nam si´ uda∏o. Do
klubu nale˝à przedsi´biorstwa, co do których
nie mamy ˝adnych zastrze˝eƒ. W tej chwili
WMKB to nie tylko si∏a,
ale i solidnoÊç. JeÊli ktoÊ

wspó∏pracuje z firmà b´dàcà w WMKB, mo˝e
byç pewnym, ˝e jest to
firma solidna. Presti˝
klubu
rós∏
równie˝
w tym kierunku, ˝e rozmawialiÊmy nie tylko
o sobie, ale o regionie.
Dbamy o biznes w ca∏ym województwie.
— WMKB niemal od
poczàtku istnienia dys kutowa∏ z lokalnymi
w∏adzami i parlamenta rzystami o problemach
lokalnych przedsi´bior ców.
— Absolutnie prosz´
nas nie uto˝samiaç
z politykà. Nie jest naszà rolà anga˝owanie
si´ we wszelkie zawieruchy polityczne. Zale˝y nam tylko na tym,
aby lokalne firmy, nie
tylko
nale˝àce
do
WMKB, mia∏y jak najlepszy klimat do dzia∏ania. Dlatego bez wzgl´du na akurat panujàcà
opcj´ politycznà spoty-

kamy si´ i b´dziemy si´
spotykaç w nast´pnych
latach
z
w∏adzami.
Uwa˝amy, ˝e politykom
w pierwszej kolejnoÊci
powinno zale˝eç na
tym, aby stworzyç ciep∏y klimat dla biznesu.
Przecie˝ miejsca pracy
nie tworzy si´ bezpoÊrednio w urz´dach, ale
powstajà w∏aÊnie w gospodarce.
— Jak b´dzie wyglà da∏ WMKB za 10 lat?
— To b´dzie bardzo
istotny czas dla naszych
cz∏onków i dla klubu.
Czeka nas przecie˝ integracja z Unià Europejskà. Na pewno nasz
klub b´dzie istnia∏. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Na pewno dalej
b´dziemy lobbowaç na
rzecz rozwoju gospodarki w regionie. Równie˝ pod kàtem jak najlepszego wykorzystania
funduszy pomocowych.
Tomasz Boenke

Czes∏aw Jerzy Ma∏kowski
prezydent Olsztyna
Warmiƒsko-Mazurski
Klub Biznesu jest
jednà
z najbardziej akFot. Archiwum tywnych
organizacji gospodarczych w regionie. Organizacjà, która wykazuje
autentycznà dba∏oÊç
o miejsca pracy. WMKB
by∏ w ostatnich dwóch
latach organizatorem kilku ciekawych spotkaƒ,
których tematem by∏a
gospodarka. Za moment
b´d´ tworzy∏ Rad´ Gospodarczà przy prezydencie i jestem przekonany, ˝e zasilà jà w du˝ej
mierze cz∏onkowie
WMKB, Przedsi´biorcom z WMKB le˝y na
sercu dobro miasta, a dodatkowà cechà tej grupy
ludzi jest wspania∏a atmosfera, jakà potrafià
stworzyç mi´dzy sobà.
To grupa, którà ∏àczy autentyczna przyjaêƒ.

