
Zintegrowanie tych dwóch środowisk 
jest kwestią bardzo istotną. Przed-

siębiorcy mają pieniądze, a  artyści po-
mysły oraz inicjatywy – z  tej współpracy 
mogą wyniknąć wspaniałe rzeczy których 
powstanie będzie wiązać się z  obopól-
nym zyskiem. Dlaczego więc dotychczas 
ta współpraca w  Szczecinie nie wygląda-
ła wzorowo? Na to pytanie odpowiada-
li goście konferencji finałowej projektu 
Partnerstwo Biznesu i  Kultury którą or-
ganizowała Północna Izba Gospodarcza 
wspólnie z  Akademią Sztuki. Wydarze-
nie rozpoczęło podpisanie listu intencyj-
nego planowanej współpracy przy tworze-
niu Centrum Przemysłów Kreatywnych.

Wspomniane centrum ma być miej-
scem gdzie artyści będą mogli ze wspar-
ciem przedsiębiorców realizować swoje 
pomysły i wdrażać je w życie. Sprawa do-
tyczy przede wszystkim przemysłów kre-
atywnych których rynek w  ostatnich la-

tach znacząco się rozrósł i  zyskał na 
wartości, co dla ludzi biznesu jest dobrym 
wskazaniem do inwestowania. Urucho-
mienie nowych profesjonalnie wyposażo-
nych przestrzeni stworzy szansę Uczelni 
i Partnerom na wspólne poszukiwanie no-
wych ścieżek i narzędzi rozwoju, tworze-
nia koncepcji i rozwiązań na styku nauki 
i sztuki a w efekcie podjęcie konkretnych 
działań dających wymierne korzyści obu 
stronom.

Wieczór w dobrym towarzystwie

Z  murów Akademii Sztuki kilka godzin 
później prelegenci, przedstawiciele Pół-

nocnej Izby Gospodarczej, artyści oraz 
inni goście przenieśli się do ogrodu Pół-
nocnej Izby Gospodarczej gdzie odbyła 
się tradycyjna coroczna herbatka izbowa. 

Wydarzenie to ma na celu integrowanie 
szczecińskiego środowiska przedsiębior-
ców, w tym roku jednak nacisk położony 
został na wsparcie dla artystów i wielu ich 
widać było zarówno podczas kuluarowych 
rozmów jak i  na scenie podczas prezen-

Współpraca biznesu i sztuki jest możliwa. Dowodem na to stwierdzenie jest forma tego-
rocznej tradycyjnej Herbatki Izbowej organizowanej we wrześniu przez Północna Izbę 
Gospodarczą. W tym roku wydarzenie zostało podzielone na dwie części – dzienne 
seminarium i wieczorną zabawę przy dobrej muzyce. Oba elementy spotkały się z bar-

dzo pozytywnym przyjęciem.

To już kolejny raz 
kiedy Herbatka Izbowa 
przyciągnęła kilkuset 
przedsiębiorców 
z całego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Biznes i Sztuka razem
…rano i wieczorem
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Przedsiębiorcy zgodnie 
przyznają, że to właśnie 
podczas imprez Północnej 
Gospodarczej zawiązało 
się wiele porozumień 
które zaowocowały potem 
wspólnymi inicjatywami.

tacji. Wieczór tradycyjnie otworzył Pre-
zes Północnej Izby Gospodarczej Dariusz 
Więcaszek, w towarzystwie Piotra Krzyst-
ka, prezydenta Szczecina oraz Marszał-
ka Województwa Zachodniopomorskiego 
Olgierda Geblewicza. 

Herbatka ma zachęcać przedsiębior-
ców do zacieśniania współpracy oraz do 

kontaktów nie tylko na niwie zawodo-
wej, ale i prywatnej. Wieczorne spotkanie 
w  dobrym towarzystwie, przy akompa-
niamencie muzyki oraz wspaniałych da-
niach zdecydowanie sprzyja poznawaniu 
się, rozmowom, a może nawet współpracy 
biznesowej? Przedsiębiorcy zgodnie przy-
znają, że to właśnie podczas imprez Pół-
nocnej Gospodarczej zawiązało się wiele 
porozumień które zaowocowały potem 
wspólnymi inicjatywami.

To one – Filipinki!

Jedną z  największych atrakcji wieczo-
ru była niewątpliwie wizyta legendar-
nej grupy Filipinki która przyjechała do 
Szczecina by podpisywać książkę o  ze-
spole „Filipinki to my” Ten żeński zespół 

zapisał się na trwałe w  kartach polskiej 
muzyki rozrywkowej lat 60. Niektórym 
trudno było uwierzyć, że formacja wokal-
na koncertująca w całej Europie powstała.. 
w  Technikum Handlowym w  Szczecinie. 
Zespół został przyjęty gromkimi owacja-
mi, a po autografy od legend ustawiała się 
długa kolejka wielbicieli.

Prezentacji artystycznych nie brakowa-
ło – na scenie pojawili się uczniowie szkół 
muzycznych, a  także modelki w  stro-
jach wykonanych z  opadów z  recyklin-
gu. To był ekscytujący wieczór w dobrym 
tonie i dobrym towarzystwie. Oby integra-
cja którą świetnie było widać na miejscu, 
przełożyła się na trwałą przyjaźń i współ-
prace nie tylko jeden raz w roku.

MK

Czas na Herbatkę! Był finałowym wydarzeniem pro-
jektu Business Culture Partnership – Partnerstwa Biz-
nesu i  Kultury, prowadzonego od stycznia 2012 roku 
przez Północną Izbę Gospodarczą. Projekt starał się 
połączyć dwa środowiska – biznes i  sztukę. Sama 
forma projektu, wymagająca współpracy 4  europej-
skich miast z 3 rożnych krajów, pokazywała, że zatarcie 
granic pomiędzy z  pozoru zupełnie różnymi światami 
jest możliwe. To najlepszy dowód na możliwość poro-
zumienia pomiędzy światem biznesu i sztuki. 

Działania w każdym z rejonów rozpoczynała wielowar-
stwowa analiza. Na jej podstawie wypracowywano model 
współracy dla danego regionu, mający wspomóc two-
rzenie partnerstw biznesu i  sztuki. Zwieńczeniem prac 

były organizowane cyklicznie wydarzenia odkrywające 
kolejne możliwe poziomy współpracy. 

W Szczecinie wydarzenia te podzielono na kilka etapów. 
Etap pierwszy to wprowadzenie kultury do biznesu. Zapro-
szenie artystów do świata przedsiębiorców. Dowodem na 
to są cykliczne wystawy pojawiające się w siedzibie Izby.

Etap drugi to szeroko pojęte działania edukacyjne, 
spotkania warsztaty, artykuły. Etap końcowy to nagradza-
nie dobrych praktyk. Zarówno przedsiębiorcy jak i  arty-
ści, którzy wykazali się największym zaangażowaniem 
w kontaktach z drugim środowiskiem, i których działania 
miały największy wpływ na połączenie tych dwóch świa-
tów zostali publicznie nagrodzeni jako ci z których warto 
brać przykład. 

Finałowe wydarzenie projektu BCP − Partnerstwa Biznesu i Kultury
Projekt jest współ�nansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

THIS PROGRAM IS PART FINANCED BY
THE SOUTH BALTIC PROGRAM AND
THE EUROPEAN UNION.
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Jesteśmy tutaj by zapoznać obecnych przedsiębiorców 
z  ofertą Wyższej Szkoły Bankowej i  zaprosić na nasze 
prestiżowe studia. Od lat współpracujemy z  Izbą, każde 
wydarzenie jest tu dopracowane w najmniejszych szcze-
gółach, każda Gala czy Herbatka to niesamowita okazja 
do rozmów z przemiłymi i otwartymi ludźmi. Nasze sta-
nowisko cieszy się dużym zainteresowaniem, liczymy, że 
rozmowy kuluarowe zaowocują fantastycznym rozwija-
niem współpracy i kontaktów. 

Ku naszej radości wiele osób, i młodych, ale 
także starszych pyta o  studia na Wyższej 
Szkole Bankowej, o  naszą ofertę, cennik 
i możliwość nawiązywania kontaktów part-
nerskich. To dowód na to, że w ramach na-
szej współpracy możemy zdziałać naprawdę 
dużo. Wieczór jak najbardziej udany i pełen pozytywnych 
wrażeń. 

Piotr Tomaszewicz, Przedsiębiorstwo Budowlane Tomaszewicz
To bardzo ważne wydarzenie. Raz czy dwa razy do roku 
mamy okazję się spotkać, zintegrować, porozmawiać na te-
maty na które zwykle nie rozmawiamy na oficjalnych spotka-
niach. Czujemy się trochę jak jedna wielka rodzina, i ci więksi 
przedsiębiorcy, ale i małe firmy, nie ma wstydu czy skrępo-
wania – wszyscy bawimy się razem. Jest wieczór, jest spokoj-
nie, bardzo sympatycznie. Wszyscy tutaj są ze sobą w jakiś 
sposób związani, nie ma biznesu bez interakcji. Jeden jest 

dostawcą, drugi wytwórcą, trzeci producentem, 
tutaj każdy z nas zostaje w swojej roli, ale jed-
nocześnie wychodzimy poza schematy zawo-
dowe i mamy okazję porozmawiać o sprawach 
mniej zawodowych, a bardziej przyjacielskich. 
Im więcej będziemy się tu integrowali, tym le-
piej w  naszym mieście i  województwie będzie wyglądać 
współpraca pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Michał Kusz, Grupa TOM 
Inicjatywa która ma na celu wspieranie regionu, integra-
cje przedsiębiorców oraz promowanie naszej działalno-
ści na terenie Polski to pomysł warty uwagi. My wspólnie 
z Północną Izba Gospodarczą promujemy tutaj selektyw-
na zbiórkę odpadów, na takim spotkaniu wieczornym je-
steśmy pierwszy raz, mogłoby się wydawać, że klimat im-
prezy wieczorowej nie będzie sprzyjać promowaniu idei 
takich jak recykling, ale jest zupełnie odwrotnie. Ludzie 
podchodzą, pytają, biorą ulotki, deklarują, że sortują od-

pady i  namawiają do tego innych, nasza 
obecność tutaj ma sens.
Połączenie biznesu i  sztuki jest tu widocz-
ne. Ogromne wrażenie zrobił na mnie pokaz 
mody, gdzie modelki ubrane były w  stro-
je z  odpadów. Dzisiejszy wieczór doskonale 
łączy rozrywkę z przekazywaniem treści istotnych z punk-
tu widzenia inwestorów i  przedsiębiorców. Cieszę się, że 
możemy tu być, to bardzo dobra inicjatywa. 

Joanna Konstowicz, Polska Grupa Hotelowa
Ten wieczór dostarczył mi samych pozytywnych wrażeń, 
aż szkoda, że te godziny mijają tak szybko i  szkoda, że 
takie imprezy odbywają się tak rzadko. Wspaniała oprawa, 
świetny klimat, doskonałe jedzenie i bardzo utalentowani 
artyści prezentujący na scenie swój talent, wiele osób zro-
biło na mnie doskonałe wrażenie. Bardzo dobrze, że w na-
szym mieście ktoś podjął się roli mecenasa artystów, do-

brze, że piecze ma nad tym Północna Izba 
Gospodarcza, ta integracje biznesu i  sztuki 
bardzo tu widać. W Szczecinie jest dużo miej-
sca na sztukę, mamy nowa filharmonię, zdol-
nych ludzi, cieszę się, że mogę tu dzisiaj być 
– to pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni.

Julia Łodygowska, Alior Instytut Biznesu
My jesteśmy praktykami biznesu więc na dzisiejszym 
spotkaniu z chęcią dzieliliśmy się swoją wiedza i doświad-
czeniem w rozmowach z artystami. Widzimy w takich spo-
tkaniach bardzo dużą szansę na to by połączyć kulturę 
i sztukę z biznesem. W rozmowach z artystami poznawa-
liśmy kulturę, my pytaliśmy o sztukę, oni o pieniądze, ale 
to jest normalne, mecenat w biznesie jest okazją do tego 
by poszerzać nasze horyzonty. Z pewnością w kolejnych 
tego typu spotkaniach będziemy chcieli wziąć udział. 

Czy z takich spotkań może wyniknąć coś wię-
cej niż miła rozmowa? Na przykład współpraca 
albo nawet wspólny biznes? Jak najbardziej, my 
dzisiaj porozmawialiśmy o nowych pomysłach 
w biznesie, gdyż swoją wiedzą chcemy dzielić 
się z nowymi ludźmi i zapraszać do współpracy 
kolejne osoby. Artyści obecni tutaj chcą poznawać nowe me-
tody na sprzedaż swojej sztuki, a my pomagamy im przed-
kładać pomysły na praktykę. To bardzo udany wieczór.

Paulina Pawłowska, Wyższa Szkoła Bankowa
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