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Fragmenty rekomendacji nades∏anych
przez cz∏onków Klubu D˝entelmena
Dzi´ki pracy i zaanga˝owaniu pana Romana Dawidowskiego
Bank Spó∏dzielczy w Sierakowicach, mimo pr´˝nej konkurencji,
systematycznie poprawia swoje wyniki finansowe i wzrasta wartoÊç kapita∏u w∏asnego banku. Bank cieszy si´ du˝ym zaufaniem
swoich klientów.
Pan Prezes jest tak˝e, ju˝ od trzech kadencji, cz∏onkiem Krajowej
Rady Spó∏dzielczej w Warszawie oraz Przewodniczàcym Rady Nadzorczej Zwiàzku
Rewizyjnego Banków Spó∏dzielczych im. Ks. F. Stefczyka w Warszawie.
Ryszard Woêniak

GotowoÊç do bezgranicznej pomocy innym w rzeczywistej akcji
ratowniczej oraz w ˝yciu codziennym, kultura osobista, prawoÊç
i szacunek dla innych to cechy prezentowane przez Pana Andrzeja Rószkowskiego szczególnie warte podkreÊlenia i uhonorowania.
Swojà dotychczasowà postawà zdoby∏ on szacunek wielu Êrodowisk naszego regionu. Ta charakterystyka, a tak˝e kole˝eƒstwo
i sposób bycia uzasadniajà kandydatur´ starszego brygadiera do tytu∏u D˝entelmena Roku.
kontradm. Piotr Stocki

Z pe∏nym przekonaniem rekomenduj´ Pana W∏adys∏awa Fediuka
do tytu∏u D˝entelmena Roku. Jest on autorem wielu projektów,
które znalaz∏y zastosowanie w praktyce gospodarczej. Jest on cz∏owiekiem bardzo twórczym, o ciekawych i oryginalnych pomys∏ach
technicznych z du˝ym ∏adunkiem innowacyjnych rozwiàzaƒ. JednoczeÊnie jest to osoba bardzo skromna o du˝ej kulturze osobistej,
która w zachowaniu emanuje spokojem, ciep∏ym stosunkiem do ludzi. W pe∏ni zachowuje si´ jak d˝entelmen.
prof. Piotr Przyby∏owski

Pan Rafa∏ Stepnowski to cz∏owiek wyró˝niajàcy si´ pod wzgl´dem etycznym, zachowujàcy zasady savoir-vivre’u, znany z honorowego zachowania si´ nawet w trudnych sytuacjach biznesowych. Do swojej pozycji zawodowej doszed∏ realizujàc zasady gry
fair. W ˝yciu pozawodowym jest znanym mecenasem kultury, aktywnie wspiera te˝ gdaƒskà koszykówk´. Przy wielu okazjach
promuje walory inwestycyjne Trójmiasta i okolic. Jestem przekonany, ˝e godny jest
uhonorowania tytu∏em D˝entelmen Roku.
prof. Henryk Krawczyk

Z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià mog´ stwierdziç, ˝e postawa ˝yciowa
pana kontradmira∏a Stanis∏awa Kani nie budzi jakichkolwiek
wàtpliwoÊci, a szlachetne wartoÊci, jakimi kieruje si´ on w codziennej s∏u˝bie, jak i w ˝yciu prywatnym, doskonale wpisujà si´
w zbiór zasad etyki Klubu D˝entelmena. Pan admira∏ swojà postawà ucieleÊnia marynarskie cnoty, a jego s∏u˝ba jest dowodem
na to, ˝e potrafi konsekwentnie realizowaç swoje plany i odnosiç zawodowe sukcesy.
adm. Tomasz Mathea

Kazimierz St´pniak to „z∏oty cz∏owiek”, prawie w dos∏ownym
s∏owa znaczeniu, bo w m∏odoÊci zajmowa∏ si´ przez kilkanaÊcie
lat wyrobami ze z∏ota. Mo˝e dlatego mia∏ przez ca∏e swoje póêniejsze ˝ycie dobrà r´k´ do biznesu. Zajà∏ si´ obrotem nieruchomoÊciami i ˝eby by∏o trudniej – g∏ównie zabytkowymi! Kupuje
odrestaurowane i... rzadko je sprzedaje, bo jak twierdzi „przywiàzuje si´ do nich”. Kazimierz – jak przysta∏o na ziemianina i biznesmena – jest
w kwiecie wieku, wiec moim zdaniem dojrza∏ ju˝ do naszego nobliwego grona!
Ryszard Kurylczyk

Pan Miros∏aw Makurat w pe∏ni zas∏uguje na przyj´cie w poczet
cz∏onków Klubu D˝entelmena. Rokrocznie kszta∏ci pracowników
m∏odocianych i wspiera wszelkie inicjatywy szkó∏ zawodowych
na stale z nim wspó∏pracujàcych. Pomimo wielu obowiàzków pan
Makurat jest silnie zaanga˝owany w ˝ycie lokalnej spo∏ecznoÊci.
Posiada wszystkie cechy charakteryzujace dobrego cz∏owieka
o wielkim sercu, który cz´sto poÊwi´ca prywatny czas bezinteresownie pomagajàc innym.
prof. Bogdan Nogalski, Mieczys∏aw Woêniak

Centralne Muzeum Morskie w Gdaƒsku, którego dyrektorem jest
Pan Jerzy Litwin, to najwi´ksze muzeum tego typu w Polsce. Jego pos∏annictwem jest ochrona dziedzictwa nautologicznego. Aktywnie prezentuje potencja∏ naszego regionu, wspierajàc swojà
dzia∏alnoÊcià kreowanie wartoÊci d˝entelmeƒskich i postaw przyjaznych kulturze. Jestem g∏´boko przekonany i˝ w pe∏ni zas∏uguje
na wyró˝nienie tytu∏em „D˝entelmen w Kulturze”.
Bogus∏aw Witkowski w imieniu Zarzàdu Klubu D˝entelmena

Zaczynamy drugie dwudziestolecie
Rozmowa z prof. Zdzis∏awem
Wajdà, prezesem Stowarzyszenia
Klub D˝entelmena

Nasz Klub to tak˝e próba przekazania standardów zachowaƒ, które cechujà naszych cz∏onków, na zewnàtrz.

– Panie Prezesie, w ubieg∏ym roku obchodziliÊcie 20-lecie plebiscytu, a tak˝e nieformalnie *
istnienia Klubu D˝entelmena. Pan jest Prezesem
Klubu ponad 10 lat...
– Bardzo mi mi∏o, ˝e to ju˝ drugie dwudziestolecie istnienia Klubu i z niezmiernà satysfakcjà
powracam myÊlami do tych wszystkich naszych spotkaƒ. Widujemy si´ z panami d˝entelmenami raz w miesiàcu, w czwartek, a to daje
nam od poczàtku prawie 250 spotkaƒ. Tyle wyk∏adów, referatów, tyle wa˝nych spraw poruszanych podczas nich... Ale nie tylko rozmawiamy i dyskutujemy, odwiedzamy te˝ np. wa˝ne
dla naszego regionu inwestycje, uczestniczymy
w ˝yciu kulturalnym. Uwa˝am, ˝e Klub jest potrzebny i spe∏nia ze wszech miar swojà rol´, tak˝e dydaktycznà. Integrujemy osoby o specyficznych walorach bycia, reagowania, wra˝liwoÊci.

– A te standardy to...
– G∏ównà cechà d˝entelmena jest honorowy
sposób bycia. To cz∏owiek nienaganny
pod wzgl´dem etycznym, szlachetny, godny zaufania.
– 21 plebiscytów przynios∏o ok. 200 laureatów!
Nie obawia si´ Pan, ˝e wkrótce kandydatów
do tego zaszczytnego miana na Pomorzu zabraknie?
– O to jestem spokojny – nie zabraknie... Chocia˝ musz´ przyznaç, ˝e wszechobecna masowa
kultura raczej nie sprzyja kultywowaniu wartoÊci d˝entelmeƒskich. Ale z drugiej strony – wystarczy zauwa˝yç, ˝e bycie d˝entelmenem zwyczajnie pomaga ˝yç. Mam nadziej´, ˝e m∏odzi to
dostrzegajà. A co do naszej liczebnoÊci, to musz´
wyjaÊniç, ˝e – owszem – nominacji by∏o ok. 200,

ale liczba ta podlega naturalnej rotacji z ró˝nych
przyczyn i obecnie cz∏onków Klubu mamy 114.
– D˝entelmen 21 lat temu i dziÊ – to taki sam
m´˝czyzna?
– DoszliÊmy do bardzo wa˝nej kwestii, otó˝
d˝entelmen nie mo˝e si´ zmieniaç. Istota tej niezwyk∏ej postawy tkwi mi´dzy innymi w tym, ˝e
jest ponadczasowa i nie ulega modom.
*Klub D˝entelmena powsta∏ w 1993 r. na bazie I edycji Plebiscytu. Jednak dopiero od 1995 r. posiada osobowoÊç prawnà, w∏asny statut i funkcjonuje
jako Stowarzyszenie Klub D˝entelmena.
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Po raz 21 mamy zaszczyt
przedstawiç laureatów plebiscytu
D˝entelmen Roku. Pomys∏odawcà
i animatorem tego wydarzenia jest
Lech Domaƒski, dyrektor Agencji
„PRONESS”.
Plebiscyt wyró˝nia wybitne
osobowoÊci z pomorskiego
Êrodowiska opiniotwórczego,
a tym samym promuje zasady
etyki, pozytywne wartoÊci i dobre
obyczaje zarówno w ˝yciu
prywatnym, jak i zawodowym,
w myÊl przyÊwiecajàcego mu
od poczàtku motta:
„D˝entelmenem si´ jest,
d˝entelmenem si´ nie bywa”.
W tym roku przyznany zostanie
tak˝e tytu∏ „D˝entelmen
w kulturze”.

Âledzi∏em z uznaniem rozwój naukowy Jerzego Mizeraczyka
od stopnia asystenta do tytu∏u profesora. Rozwój ten wynika∏ nie
tylko z walorów intelektualnych profesora i jego otwartoÊci na coraz to nowe dziedziny naukowe, ale by∏ tak˝e wsparty wysokà
kulturà osobistà i etykà zawodowà. Dzia∏alnoÊç naukowa profesora znalaz∏a uznanie w Polsce i za granicà, a oÊrodek, którym kieruje, silnie si´ rozwija. Profesor jest znany i szanowany za skromnoÊç, takt, poszanowanie innoÊci i ujmujàcy sposób bycia.
prof. Jaros∏aw Mikielewicz

Profesor Zbigniew Âledziƒski to wybitny specjalista w dziedzinie
chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej. Przyczyni∏ si´
do rozwoju gdaƒskiego oÊrodka transplantacji narzàdów, wprowadzajàc w ˝ycie mi´dzynarodowy program „Akcja Dawca”. Jest
osobà powszechnie znanà i cenionà, a jego wybitne osiàgni´cia
w zakresie chirurgii przynoszà mu wielki zaszczyt wÊród leczonych chorych i w Êrodowisku medycznym. Da∏ si´ poznaç jako cz∏owiek prawy i honorowy, o niez∏omnych zasadach i nienagannych manierach.
prof. Zdzis∏aw Wajda
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Dobre maniery i nienaganny wyglàd
Roman
Dawidowski
Prezes Zarzàdu
Banku Spó∏dzielczego
w Sierakowicach
– D˝entelmen wed∏ug mnie to…
– D˝entelmen wed∏ug mnie to m´˝czyzna umiejàcy si´
w∏aÊciwie zachowaç
w ró˝nych sytuacjach, posiadajàcy nienaganne maniery, ujmujàcy wyglàd.
– Gdy dowiedzia∏em si´, ˝e zosta∏em nominowany do tytu∏u „D˝entelmen Roku”...
– By∏em niesamowicie zaskoczony, przyjà∏em
to z niedowierzaniem. Zastanawiam si´, czy

spe∏niam kryteria tak zaszczytnego tytu∏u. Jest
przecie˝ wielu innych m´˝czyzn zas∏ugujàcych
na ten tytu∏.
– Trzy najwa˝niejsze zasady, jakimi powinien
kierowaç si´ d˝entelmen, to...
– Po pierwsze: grzecznie i taktowne zachowaç
si´ w ka˝dej sytuacji, zgodnie z zasadami savoir-vivre’u. Po drugie: umieç ubraç si´ stosownie
do okazji. Po trzecie: pos∏ugiwaç si´ prostym
zrozumia∏ym j´zykiem, byç skromnym.
– Wzorem d˝entelmena jest dla mnie…
– Wzorem d˝entelmena jest dla mnie cz∏owiek
o wielkim sercu – profesor Brunon Synak, wielki patriota Kaszub, umiejàcy ∏àczyç ludzi, spe∏niajàcy wy˝ej wymienione kryteria d˝entelmena.

Wzorem s∏ynny amerykaƒski genera∏
W∏adys∏aw
Fediuk
Dyrektor
Przedsi´biorstwa
Innowacyjno-Wdro˝eniowego
„Impuls”
w Pruszczu
Gdaƒskim

D˝entelmen wed∏ug mnie to...
– To cz∏owiek uczciwy, szczery i mi∏y. Ceniàcy
sobie kole˝eƒstwo, rzetelnoÊç oraz lojalnoÊç. To
cz∏owiek, którego czyny mówià same za siebie.
Nie wystarczy zachowywaç si´ jak d˝entelmen,
ale trzeba nim naprawd´ byç. To oznacza, ˝e
trzeba poÊwi´caç uwag´ innym, pomagaç ludziom w potrzebie i nikomu si´ nie narzucaç.
Po prostu z d˝entelmenem ˝yje si´ ∏atwiej.

– By∏em bardzo mile zaskoczony. Informacja
ta sprawi∏a mi du˝à przyjemnoÊç. Utwierdzi∏a
mnie w przekonaniu, ˝e to, co robi´, oraz sposób, w jaki prowadz´ swojà dzia∏alnoÊç – sà
w∏aÊciwe.
– Trzy najwa˝niejsze zasady, jakimi powinien
kierowaç si´ d˝entelmen, to...
– Staraç si´ nie znaleêç w centrum uwagi. Robiç wszystko, by u∏atwiç ˝ycie sobie, swoim
przyjacio∏om i znajomym. Prezentowaç nienagannà postaw´ pod wzgl´dem etycznym, jak
i form towarzyskich.
– Wzorem d˝entelmena jest dla mnie...
– Historycznie, to s∏ynny amerykaƒski d˝entelmen, genera∏ Robert Lee (dowódca si∏ Po∏udnia w wojnie z wojskami Pó∏nocy). Kolejno
– byli polscy ministrowie spraw zagranicznych:
Adam Rapacki oraz prof. Krzysztof Skubiszewski. Aktualnie: Bohdan Tomaszewski, Bogdan
Rymanowski – telewizja, Bogus∏aw Kaczyƒski
– show-biznes.

– Gdy dowiedzia∏em si´, ˝e zosta∏em nominowany do tytu∏u „D˝entelmen Roku”...

Trzeba wierzyç we w∏asne poglàdy
Kontradmira∏ Stanis∏aw
Kania
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Szef szkolenia
Marynarki Wojennej,
dowódca Garnizonu
Gdynia

– D˝entelmen wed∏ug mnie to...
– Cz∏owiek, który w swoim ˝yciu kieruje si´
honorem i uczciwoÊcià. Cz∏owiek, dla którego
wartoÊci moralne i etyczne sà nieod∏àcznym
atrybutem wszelkich jego poczynaƒ. Uwa˝am
tak˝e, ˝e d˝entelmen powinien cechowaç si´
wyjàtkowà osobowoÊcià oraz charyzmà, rozumieç problemy i szanowaç poglàdy innych
osób.

– Gdy dowiedzia∏em si´, ˝e zosta∏em nominowany do tytu∏u „D˝entelmen Roku”...
– Uzna∏em to za niewymowny zaszczyt i wyró˝nienie. Nominacj´ do tak znamienitego tytu∏u odbieram tak˝e jako honorowe zobowiàzanie
na kolejne lata mojej s∏u˝by w Marynarce Wojennej.
– Trzy najwa˝niejsze zasady, jakimi powinien
kierowaç si´ d˝entelmen, to...
– To honor, uczciwoÊç i empatia. Ka˝dy z nas
wielokrotnie staje w obliczu trudnych sytuacji,
wyborów czy decyzji majàcych wp∏yw na w∏asne ˝ycie, a tak˝e na losy innych ludzi. Dlatego
niezwykle istotne jest to, aby bez wzgl´du
na okolicznoÊci mieç wiar´ we w∏asne poglàdy.
– Wzorem d˝entelmena jest dla mnie
– To osoba, która nie tylko wyznaje podane
powy˝ej wartoÊci, ale przede wszystkim kieruje
si´ nimi w swoim ˝yciu. Osoba, która swoim
post´powaniem ∏àczy wszelkie atrybuty i cechy
d˝entelmena.

Cz∏owiek przede wszystkim
Miros∏aw
Makurat
Prezes Zarzàdu
AUTO MIRAS
Autoryzowany
Serwis
Samochodowy
Sp. z o.o.
– D˝entelmen wed∏ug mnie to...
– Cz∏owiek zasadniczy, ale zdolny
do kompromisu. Wymagajàcy i zarazem wyrozumia∏y. Wierny swoim zasadom, które znane
sà wszystkim z jego najbli˝szego otoczenia. Dà˝àcy konsekwentnie do wyznaczonego sobie celu, ale równoczeÊnie zwracajàcy uwag´ na koszty swego post´powania. To cz∏owiek przede
wszystkim…

– Gdy dowiedzia∏em si´, ˝e zosta∏em nominowany do tytu∏u „D˝entelmen Roku”...
– To zda∏em sobie spraw´, ˝e nie jestem ju˝ dla
Êwiata zupe∏nie anonimowà osobà, a moje zasady i dzia∏alnoÊç zostajà dostrze˝one przez otaczajàcy mnie Êwiat.
– Trzy najwa˝niejsze zasady, jakimi powinien
kierowaç si´ d˝entelmen, to...
– Honor, tolerancja i szacunek wobec drugiego
cz∏owieka.
– Wzorem d˝entelmena jest dla mnie...
– Wbrew pozorom, jest to chyba najtrudniejsze
pytanie. Jestem samoukiem i dzi´ki temu, w jaki sposób wychowali mnie moi rodzice i jakie
wpoili mi od dziecka zasady, nie mam wzoru
d˝entelmena. Nie musz´ i nie wzoruj´ si´ na nikim. Dzia∏am w tej bran˝y wed∏ug swojej wiedzy, intuicji i doÊwiadczeniu, jakie zdoby∏em.

D˝entelmen z angielskich filmów
Prof. dr hab.
in˝. Jerzy
Mizeraczyk
Kierownik OÊrodka
Techniki Plazmowej
i Laserowej
– Instytut Maszyn
Przep∏ywowych PAN
– D˝entelmen wed∏ug mnie to pewna abstrakcja, którà
ka˝dy wyobra˝a sobie inaczej. To wyobra˝enie zale˝y od wra˝liwoÊci osoby, zmienia si´ z jej nastrojem, miejscem
przebywania, czasem i sytuacjà. To tak jak z obrazem malarskim, rzeêbà, utworem muzycznym i mi∏oÊcià – patrzymy i ju˝ wiemy, ˝e to jest
to lub nie. Mimo ˝e nie wiemy dlaczego. Nie
mam definicji d˝entelmena. Tak zwany statystycznie uÊredniony d˝entelmen byç mo˝e istnieje, ale tylko jako wyraz poczynionych za∏o˝eƒ lub oczekiwaƒ innych, których poglàdów
nie musimy podzielaç. A czasami jest to tylko
poprawnoÊç.

– Gdy dowiedzia∏em si´, ˝e zosta∏em nominowany do tytu∏u „D˝entelmen Roku”, to prawie
uwierzy∏em, ˝e jestem d˝entelmenem. Potem ta
wiara odesz∏a. A teraz opracowuj´ oficjalne stanowisko w tej sprawie. Niestety, idzie jak
po grudzie. Cokolwiek wymyÊl´, to i tak wàtpliwoÊci zostanà...
– Trzy najwa˝niejsze zasady, jakimi powinien
kierowaç si´ d˝entelmen, to...
Umieç s∏uchaç tego, co mówià inni, nawet je˝eli majà odmienny punkt widzenia. Staraç si´
korzystnie interpretowaç nawet kontrowersyjne
wypowiedzi innych, bioràc pod uwag´, ˝e nie
zna si´ wszystkich okolicznoÊci i uwarunkowaƒ
wydarzenia, którego dotyczy wypowiedê.
I nie reagowaç choçby bez krótkiego namys∏u.
– Wzorem d˝entelmena jest dla mnie filmowa
postaç stworzona przez brytyjskiego aktora Davida Nivena (1910 – 1983) w dziesiàtkach filmów, np. w kilku sequelach „Ró˝owej pantery”.
W mediach David Niven funkcjonowa∏ jako
kwintesencja angielskiego d˝entelmena, z poczuciem angielskiego humoru i dystansu wobec
siebie. Nazywano go tak˝e ostatnim d˝entelmen Hollywoodu. Niestety, to ju˝ przesz∏oÊç.

Wzorce z pi∏karskiego boiska
St. bryg.
Andrzej
Rószkowski
Pomorski Komendant
Wojewódzki
Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w Gdaƒsku
– D˝entelmen wed∏ug mnie to...
– Cz∏owiek, dla
którego honor jest
najwy˝szà wartoÊcià,
któremu mo˝na zaufaç, powierzyç bez obawy
swoje tajemnice. D˝entelmen zawsze przestrzega prawa i uczciwie post´puje wobec partnerów.
– Gdy dowiedzia∏em si´, ˝e zosta∏em nominowany do tytu∏u „D˝entelmen Roku”...
– PomyÊla∏em, ˝e to ˝art z cyklu „Mamy ci´”,
a tak na powa˝nie to da∏o mi to du˝à satysfakcj´, gdy˝ jest to zupe∏nie inne wyró˝nienie wobec tych, które do tej pory otrzyma∏em. Wyró˝-

nienie to jest dla mnie potwierdzeniem, ˝e styl
zarzàdzania Komendà Wojewódzkà Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Gdaƒsku, którà mam zaszczyt kierowaç od 8 lat, jest bardzo pozytywnie
odbierany przez partnerów, z którymi wspó∏pracuj´.
– Trzy najwa˝niejsze zasady, jakimi powinien
kierowaç si´ d˝entelmen, to...
– Honor, lojalnoÊç, uczciwoÊç.
– Wzorem d˝entelmena jest dla mnie….
– W∏odzimierz Lubaƒski, reprezentant Polski
w pi∏ce no˝nej. Wirtuoz pi∏ki, wyjàtkowy, szlachetny cz∏owiek, który s∏aw´ budowa∏ nie
za wszelkà cen´, ale z poszanowaniem elementarnych zasad moralnych, za co zosta∏ wyró˝niony tytu∏em „D˝entelmen Sportu” w 1972 r.
oraz „D˝entelmen” w 1977. W 1978 roku otrzyma∏ nagrod´ Fair Play UNESCO za to, ˝e zamiast strzeliç do pustej bramki w eliminacjach
Mistrzostw Âwiata podczas meczu Polska – Dania przeskoczy∏ nad bramkarzem, aby przypadkiem nie zawadziç o jego g∏ow´.

XXI EDYCJA
PLEBISCYTU AGENCJI

Dżentelmen Roku
STR. 3

8 czerwca 2013 R.

Niez∏omne zasady
i kindersztuba

Niezale˝noÊç, honor
i przyzwoitoÊç

Rafa∏ Stepnowski

Kazimierz St´pniak

Prezes Zarzàdu
Jeppesen Poland Sp. z o. o

Prezydent
Rotary Club S∏upsk

– D˝entelmen wed∏ug mnie to...
– Osoba kierujàca si´ niez∏omnymi
zasadami i charakteryzujàca si´ wytrwa∏oÊcià w dà˝eniu do celu. Cytujàc Waltera Che∏stowskiego – to jednoczeÊnie osoba pokornie dumna.
Nie ma d˝entelmena bez kindersztuby, starannoÊci jeÊli chodzi o wyglàd
zewn´trzny i dba∏oÊci o zdrowie. Jest to osoba o szerokich zainteresowaniach, dà˝àca do doskona∏oÊci we wszystkim, co robi.
– Gdy dowiedzia∏em si´, ˝e zosta∏em nominowany do tytu∏u
„D˝entelmen Roku”...
– Poczu∏em radoÊç i satysfakcj´, choç jednoczeÊnie, co zabrzmi nieco pró˝nie, nie by∏em tym zaskoczony.
– Trzy najwa˝niejsze zasady, jakimi powinien kierowaç si´
d˝entelmen, to...
– Honor, odwaga i najwy˝sze standardy etyczne.
– Wzorem d˝entelmena jest dla mnie...
– Waldemar ¸ysiak.

Szlachectwo
zobowiàzuje
Prof. dr hab. med.
Zbigniew Âledziƒski
Kierownik Katedry
i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Endokrynologicznej
i Transplantacyjnej GUMed

– D˝entelmen wed∏ug mnie to...
KtoÊ, kto sam o sobie tak nie myÊli,
natomiast poprzez styl bycia, stosunek do ludzi i do spraw – mo˝e byç
tak przez innych odbierany.

– D˝entelmen wed∏ug mnie to...
– Cz∏owiek z zasadami, ale te˝ z dystansem.

– Gdy dowiedzia∏em si´, ˝e zosta∏em nominowany do tytu∏u „D˝en-

– Gdy dowiedzia∏em si´, ˝e zosta∏em nominowany do tytu∏u
„D˝entelmen Roku”...
– PomyÊla∏em „nobles oblidge”.

telmen Roku”...
– Zdziwi∏em si´ i ucieszy∏em.
– Trzy najwa˝niejsze zasady, jakimi powinien kierowaç si´
d˝entelmen, to...
– Niezale˝noÊç w∏asnych sàdów i przekonaƒ. Dbanie o honor
swój i najbli˝szych. PrzyzwoitoÊç i wspania∏omyÊlnoÊç w relacjach osobistych i zawodowych.
– Wzorem d˝entelmena jest dla mnie...
– JeÊli ktokolwiek móg∏ byç dla mnie wzorem, to na pewno mój
ojciec – jego szlachetnoÊç i ˝yczliwoÊç sz∏a w parze z wielkà pracowitoÊcià na co dzieƒ. Ponadto by∏ cz∏owiekiem, który ka˝demu s∏u˝y∏ radà i pomocà, zyskujàc sobie u ludzi szacunek.

– Trzy najwa˝niejsze zasady, jakimi powinien kierowaç si´
d˝entelmen, to...
– W∏asne poglàdy, wartoÊci i niezale˝noÊç.
– Wzorem d˝entelmena jest dla mnie...
– Winston Churchill.

D ˚ E N T E L M E N W K U LT U R Z E
Staram si´ zostawiç drzwi otwarte
– Czy nosi Pan kwiat w butonierce, jak
na d˝entelmena przysta∏o?
– Nie zawsze jest taka mo˝liwoÊç (uÊmiecha
si´ dyrektor), kwiaty sà pi´kne, choç niekoniecznie w butonierce, wyglàdajà pi´kniej w kobiecych w∏osach,

Rozmowa z Jerzym Litwinem,
dyrektorem Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdaƒsku, które
otrzyma∏o tytu∏ „D˝entelmen
w kulturze”.
– Czy w dobie zalewajàcej nas pop-kultury sà
jeszcze d˝entelmeni, a mo˝e to miniona epoka?
– Wydaje mi si´, ˝e sà, bo powinni byç. Trwa
oczywiÊcie wielka walka o widza, walka o rynek, o Êrodki na realizacje – cz´sto bardzo ciekawych projektów – a z drugiej strony, istniejà jednak pewne zasady moralne, pewne zasady etyki, co si´ niekiedy nazywa kanonem dobrych
praktyk, one powinny obowiàzywaç...

–... ale zdarza si´?
– Pami´tam, ˝e na pewnej konferencji naukowej kole˝anka Angielka w∏o˝y∏a mi kwiatek do butonierki, by∏em bardzo dumny, ˝e
mnie tak wyró˝ni∏a. Widocznie moje wystàpienie jej si´ podoba∏o. Z kwiatami mam kontakt raczej podczas pracy na dzia∏ce, bo moja
˝ona je lubi.
– D˝entelmeni nie rozmawiajà o pieniàdzach,
ale jak Pan zdobywa pieniàdze na dzia∏alnoÊç
muzeum?
– O pieniàdze jest ci´˝ko, choç musz´ powiedzieç, ˝e na najwa˝niejsze projekty nasz organ
za∏o˝ycielski (Ministerstwo Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego) w zasadzie nam je przyznaje. Mam jednak poczucie, ˝e musz´ je racjonalnie, rzetelnie wydawaç i... oszcz´dzaç. Nasze
wnioski wynikajà z potrzeb spo∏ecznych, nie instytucji, bo muzeum to instytucja, która musi
dbaç o dziedzictwo ca∏ego narodu (tutaj
znajdujemy zrozumienie i pieniàdze
na kultur´). Podstawowe dostajemy,
a reszt´ staramy si´ zdobyç z innych
êróde∏.
– Z czym dla Pana wià˝e si´ przyznany tytu∏?
– Jest to wielkie wyró˝nienie, niespodzianka, bardzo zobowiàzujàce
nie tylko mnie, ale te˝ ca∏à za∏og´ (u˝ywajàc morskiej terminologii), pracownicy muzeum muszà wykazaç si´ nie tylko
kompetencjami, ale te˝ uprzejmoÊcià
– w∏aÊciwà postawà, jestem bardzo dumny
i szcz´Êliwy z przyznanego nam wyró˝nienia.
– Mówi si´, ˝e d˝entelmen to ktoÊ, kto nie
zamknie przed tobà drzwi, ale zamknie
je za tobà...
– Zawsze staram si´ zostawiç drzwi
otwarte, nigdy nie lubi´ stawiaç spraw
trudnych na ostrzu no˝a, wol´ daç
szans´ sobie i rozmówcy, ˝eby jeszcze
mo˝na by∏o do tematu wróciç. Nie lubi´
definitywnych sytuacji „nie, bo nie”,
tylko staram si´ znaleêç kompromis i
nie sprawiç zawodu, bo zdaj´ sobie
spraw´, ˝e jak nas widzà, tak nas piszà.
Byç mo˝e widzà nas nieêle, skoro otrzymaliÊmy tak zaszczytny tytu∏.

Strona na prawach og∏oszenia 2588309

– Mimo bezwzgl´dnej walki?
– Cz∏owiek powinien mieç poczucie pewnych
wartoÊci, odpowiedzialnoÊci – morale zawodowe musi te˝ byç na wysokim poziomie.
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Na przekór z∏ej modzie
Rozmowa z Lechem Domaƒskim, pomys∏odawcà
i animatorem plebiscytu „D˝entelmen Roku”

– W moim odczuciu tym, co jest najbardziej decydujàce dla póêniejszej dojrza∏oÊci m∏odych ludzi, nie sà wyk∏ady nauczycieli,
lecz atmosfera domu, styl ˝ycia nadawany przez rodziców. W zasadzie bycia d˝entelmenem powinniÊmy uczyç si´ ju˝ od najm∏odszych lat i tu w∏aÊnie du˝o zale˝y od naszych rodziców
i od wzorców, jakie nam przeka˝à. Czasami wi´c powinniÊmy
przejaskrawiaç dobre maniery tak, by by∏y widoczne dla dziecka.
Jednak aby staç si´ d˝entelmenem, nale˝y przede wszystkim samemu nad sobà pracowaç, nad swojà ÊwiadomoÊcià i charakterem.

– „D˝entelmenem si´ jest, d˝entelmenem si´ nie bywa” to motto, które propaguje stworzony przez Pana plebiscyt. Jak to rozumieç?
– D˝entelmen to przede wszystkim osoba godna zaufania, prawa, honorowa, reprezentujàca szlachetne wartoÊci. Takimi przymiotami nie mo˝na charakteryzowaç si´ tylko w niektóre dni tygodnia. „D˝entelmenem si´ jest, d˝entelmenem si´ nie bywa”,
niezale˝nie od obszaru, w którym si´ ˝yje.

– Mam wra˝enie, ˝e tak jak jeszcze niedawno bycie d˝entelmenem „tràci∏o myszkà”, tak obecnie wraca do ∏ask. Czy w parze
z tà modà idzie, Pana zdaniem, tak˝e jakoÊç?
– MyÊl´, i˝ nie nale˝y tego rozpatrywaç w kategoriach jakoÊci,
gdy˝ podstawowy system wartoÊci, jaki reprezentuje d˝entelmen, jest ponadczasowy, pozostaje taki sam, choç jest bardziej
dostosowany do wspó∏czesnych realiów ˝yciowych. Tak wi´c
wspó∏czesny d˝entelmen to nadal cz∏owiek nienaganny, zarówno pod wzgl´dem etycznym, jak i towarzyskim, taktowny, godny zaufania i uprzejmy. Jest to te˝ coraz cz´Êciej m´˝czyzna
o wielu zainteresowaniach, spe∏niajàcy swoje marzenia i hobby.
W Plebiscycie od samego poczàtku laureatami by∏y i sà osoby,
które reprezentujà szerokie spektrum Êrodowisk opiniotwórczych.

– Plebiscyt ma ju˝ 21 lat. Co sk∏oni∏o Pana wiele lat temu do zorganizowania jego pierwszej edycji?
– Pomys∏ zrodzi∏ si´ z obserwacji ˝ycia. Wiele lat temu mia∏em
przyjemnoÊç wspó∏pracowaç z osobami, których postawa by∏a
dla mnie wzorem do naÊladowania, poniewa˝ osoby te, mimo
trudnej w ówczesnych czasach sytuacji, nigdy nie z∏ama∏y swoich
zasad. Sam zosta∏em wychowany w duchu wyznawania pewnych wartoÊci i razi∏o mnie, ˝e wspó∏czeÊnie wszystko jest
na opak i ulega przewartoÊciowaniu. Chcia∏em przeciwstawiç si´
tej z∏ej modzie.
– Jakie ma Pan odczucia w stosunku do dzisiejszych sposobów
wychowania, edukacji m∏odego pokolenia. Wyrosnà z nich d˝entelmeni? Co trzeba robiç, by tak si´ sta∏o?

Klub D˝entelmena to wielka przygoda!
Rozmowa z Bogus∏awem Witkowskim, cz∏onkiem
zarzàdu Stowarzyszenia Klub D˝entelmena
– W 2002 roku zosta∏ Pan laureatem Plebiscytu „D˝entelmen
Roku” Agencji PRONESS. To ju˝ 11 lat...
– Ale pami´tam tamto wydarzenie bardzo dobrze... To by∏o
dla mnie wielkie zaskoczenie. Odebra∏em ten tytu∏ jako uznanie
dla siebie, dla swojej pracy i drogi ˝yciowej, ale jednoczeÊnie jako wyrazy uznania dla tych wszystkich, którzy mnie kszta∏towali – dla rodziny, szkó∏, ludzi, których na swej drodze spotka∏em.
A te 11 lat w Klubie D˝entelmena to jest dla mnie wielka przygoda i zwyczajnie mówiàc – niesamowita frajda! Spotka∏em tylu
interesujàcych, nietuzinkowych ludzi pochodzàcych z tak wielu
ró˝nych Êrodowisk, co, to warto podkreÊliç, jest dla mnie ciàg∏ym
wyzwaniem...

Strona na prawach og∏oszenia 2588316

– Spoczàç na laurach z tytu∏em „D˝entelmena...” w kieszeni si´
nie da?
– Zdecydowanie nie, ale to w∏aÊnie jest g∏ówna zaleta klubowych spotkaƒ. Zgodnie z ich tematykà, czy to jesteÊmy w Centralnym Muzeum Morskim, czy goÊcimy w Marynarce Wojennej
lub na koncercie czy wernisa˝u, trzeba wiedz´ na ten temat posiadaç, ciàgle si´ kszta∏ciç, bo nie mo˝na byç przecie˝ ignorantem...

Z drugiej strony Klub D˝entelmena jest najlepszym dowodem
na to, ˝e pomimo reprezentowania ró˝norakich grup zawodowych, piastowania czasem zupe∏nie odmiennych stanowisk
i funkcji – najwa˝niejszy jest wspólny mianownik – szlachetna postawa na co dzieƒ.
– Wi´c bycie d˝entelmenem to szlachetnoÊç? Czy coÊ jeszcze...
– D˝entelmeƒstwo to tak˝e pewna szczeroÊç w post´powaniu,
otwartoÊç na ludzi. Powiem mo˝e troch´ przewrotnie, kiedyÊ tak
za˝artowa∏em na jednym spotkaniu, ale jest w tym sporo prawdy... Otó˝ m´˝czyzna zazwyczaj ˝yje pomi´dzy dwoma biegunami. Jeden to jego ukochane kobiety: matka, siostry, córki... Drugi
– to jego ukochana wybranka, której ofiarowuje serce. JeÊli ów
m´˝czyzna potrafi sprawiç, ˝e te dwa bieguny si´ nie wykluczajà i sà ze sobà w przyjaznych relacjach – to znaczy, ˝e jest d˝entelmenem! A tak na powa˝nie – to uwa˝am, ˝e zbudowanie dobrych
relacji z najbli˝szymi ma potem prze∏o˝enie tak˝e na inne sfery
˝yciowe. Ja mia∏em to szcz´Êcie, ˝e spotka∏em na swej drodze ludzi wyjàtkowych, mam cudownà rodzin´, mieszkam i pracuj´
nad morzem, w miejscu, które tak˝e sprzyja kszta∏towaniu w∏aÊciwej postawy ˝yciowej. To przecie˝ genera∏ Mariusz Zaruski
mówi∏ swoim uczniom: ja was nie zabieram na morze tylko po to,
˝ebyÊcie si´ nauczyli ˝eglowaç, ja was zabieram, ˝eby wam wykszta∏ciç odpowiedni charakter. Bo tego charakteru czasem niektórym w∏aÊnie brakuje.

