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25 lecie
Pracodawców 
Pomorza

zbigniew canowiecki, 
Prezydent „Pracodawców Pomorza”:

– Minęło 25 lat. Ten czas to tysiące 
naszych spotkań, narad, konferencji, 
sympozjów. To także historia setek 
wspaniałych ludzi, którzy budowali na-
szą organizację. Trudno o tym wszyst-
kim opowiedzieć w ciągu kilkunastu 
minut. Zapraszam zatem do zapoznania 
się z publikacją monograficzną organi-
zacji pt. „Pracodawcy Pomorza. Historia 
i dorobek” pod redakcją Lechosława 
Stefaniaka. Książka powstała w celu 
usystematyzowania najważniejszych 
informacji na temat liczącej ćwierć 
wieku działalności naszego związku. 
Gdański Związek Pracodawców powsta-
wał w okresie przemian ustrojowych: 
zmian politycznych i gospodarczych, 
a więc w okresie, na który czekało wiele 
milionów Polaków. Ruszyliśmy do zmian 
w naszych firmach, dostosowując je do 
wymagań nowego ustroju. Wielu z nas 
postanowiło rozpocząć działalność na 
własny rachunek. Mieliśmy swoje ma-
rzenia i potrafiliśmy się wokół nich zjed-
noczyć. Zakładaliśmy izby gospodarcze, 
związki pracodawców, kluby biznesu.

"
Minęło już ćwierć wieku od momentu, gdy działalność rozpoczęła organizacja 
zrzeszająca ludzi biznesu – Pracodawcy Pomorza. Okazją do podsumowań, na-
gród i gratulacji była Gala Jubileuszowa XXV-lecia.

TEKST: Maciej Michniewski | ZDjĘcIA: Maciej Kosycarz / kfp.pl

ZłOTy MEDAL ZA ZASłUGI DLA PRACODAWCóW POMORZA OTRZyMUJE 
PROF. DR HAB. JERZy MłyNARCZyK - REKTOR WSBIA.
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GOSPODARZE GALI Z TOMASZEM POSADZKIM - B. PREZyDENTEM 
GDAńSKA. OD LEWEJ: OLGA JERKIEWICZ, JERZy JERKIEWICZ, IWONA 
CANOWIECKA, TOMASZ POSADZKI ORAZ ZBIGNIEW CANOWIECKI

ZBIGNIEW CANOWIECKI WITA EUROPOSłA
JAROSłAWA WAłęSę

GOŚCIE SPECJALNI GALI – PREZyDENCI RP OSTATNIEGO 25-LECIA. 
OD LEWEJ: LECH WAłęSA, ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, BRONISłAW 
KOMOROWSKI

ZłOTy MEDAL OTRZyMUJE PAWEł ORłOWSKI - 
B. WICEMINISTER INFRASTRUKTURy I ROZWOJU.

PO ZAKOńCZENIU OFICJALNEJ CZęŚCI GALI, WE FOyER 
FILHARMONII ROZPOCZęłA SIę UROCZySTOŚć ZWIąZANA 
Z URODZINAMI PREZyDENTA LECHA WAłęSy

STATUETKę „HONOROWy PRACODAWCA
25-LECIA” ODBIERA PREZyDENT BRONISłAW KOMOROWSKI
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UROCZySTA DEKORACJA B. PRZEWODNICZąCyCH ORGANIZACJI. 
ZłOTy MEDAL OTRZyMUJE ZBIGNIEW CANOWIECKI Z RąK LECHA 
PILAWSKIEGO - DyREKTORA GENERALNEGO KONFEDERACJI 
LEWIATAN, KTóREMU TOWARZySZy JERZy JERKIEWICZ - PREZES 
ZARZąDU PRACODAWCóW POMORZA.

W GRONIE NAGRODZONyCH SAMORZąDOWCóW ZNALAZł 
SIę MIECZySłAW STRUK, MARSZAłEK WOJEWóDZTWA 
POMORSKIEGO. 

NAGRODZENI GROMKIMI BRAWAMI WSZySCy DOTyCHCZASOWI PRZE-
WODNICZąCy ORGANIZACJI. OD LEWEJ: ZBIGNIEW CANOWIECKI, JAN 
ZARęBSKI, KAZIMIERZ LEWANDOWSKI, JERZy KOPIK, JAK KLAPKOWSKI 
I HENRyK PILARSKI.

JAN RySZARD KURyLCZyK, Były WOJEWODA POMORSKI, 
ZABRAł GłOS W IMIENIU WSZySTKICH NAGRODZONyCH 
POLITyKóW.

SOPRANISTKA MAGDALENA GRUSZCZyńSKA WyKONAłA 
„ARIę KLEOPATRy” Z OPERy GEORGA F. HäNDLA.

ANNA KOMOROWSKA (Z LEWEJ) I IWONA CANOWIECKA NA CHWILę 
PRZED ROZPOCZęCIEM GALI. 
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trochę historii

Idea integracji środowiska praco-
dawców jako przeciwwagi dla pra-
cowniczych związków zawodowych 
nabrała kształtu dzięki Towarzy-
stwu Naukowemu Organizacji i Kie-
rownictwa Oddziału w Gdańsku, 
które na 20 grudnia 1988 roku zwo-
łało zebranie założycielskie Gdań-
skiej Rady Dyrektorów. Akces do 
niej zgłosiło dwudziestu dyrektorów 
głównych państwowych przedsię-
biorstw Wybrzeża Gdańskiego.
Dnia 29 listopada 1990 roku, na wal-
nym zgromadzeniu, sześćdziesięciu 
dyrektorów naczelnych zmieniło na-
zwę z Gdańskiej Rady Dyrektorów 
na Gdańską Radę Pracodawców, by 
podkreślić charakter stowarzysze-
nia zbieżny z organizacjami praco-
dawców na Zachodzie. Przedstawi-
ciele GZP brali udział m.in. w pra-
cach Europejskiej Federacji Praco-
dawców Ochrony Zdrowia, Krajowej 
i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo-
łecznego, Wojewódzkiego Sejmiku 
Gospodarczego, który potem prze-
kształcił się w Regionalną Radę 
Przedsiębiorczości przy marszałku 
województwa pomorskiego.
W 2010 roku Gdański Związek Pra-
codawców zmienił nazwę na „Pra-
codawcy Pomorza”, zmienił swoje 
logo, a także wizerunek i sposób 
działania, zmierzający do uaktyw-
nienia członków. 

Wydarzenie zgromadziło 
blisko 1000 znamienitych 
gości. Nie zabrakło wśród 

nich przedstawicieli Sejmu i Senatu 
RP oraz władz państwowych i sa-
morządowych, dyplomatów, a także 
reprezentantów środowiska gospo-
darczego, naukowego oraz kultury 
i sztuki. Obecni byli przewodniczą-
cych innych organizacji pracodaw-
ców, działacze związków zawodo-
wych i organizacji przemysłowych. 
Uroczyste świętowanie podkreśliła 
obecność gości specjalnych w oso-
bach trzech prezydentów RP ostat-
niego 25-lecia: Lecha Wałęsy, Alek-
sandra Kwaśniewskiego i Bronisława 
Komorowskiego.
Galę prowadził redaktor i prezenter 
TVP Piotr Świąc. Gospodarzem uro-
czystości był Prezydent Pracodaw-
ców Pomorza Zbigniew Canowiecki 
wspierany przez Prezesa Zarządu Je-
rzego Jerkiewicza. Część artystyczną 
zrealizowało grono wybitnych arty-
stów: Ireneusz Wojtczak wraz z ze-
społem (instrumenty dęte) oraz so-

pranistka Magdalena Gruszczyńska 
i baryton Leszek Skrla.
Zbigniew Canowiecki, Prezydent 
„Pracodawców Pomorza”, wspomi-
nał Macieja Płażyńskiego, wojewodę 
gdańskiego w latach 1997-2001, któ-
ry wspierał przedsiębiorców w okre-
sie wykuwania nowego systemu go-
spodarczego kraju. Lata 90. XX wie-
ku były dekadą wielkich zmian, co 
szczególnie mocno podkreślił  Zbi-
gniew Canowiecki przypominając 
o narodzinach Giełdy Papierów War-
tościowych w Warszawie, wprowa-
dzeniu podatku VAT i podatku PIT, 
uruchomieniu Programu Powszech-
nej Prywatyzacji oraz wdrożeniu 
i realizacji planu Balcerowicza.
Po omówieniu przemian i dokonań 
gospodarczych ostatniego 25 - le-
cia Zbigniew Canowiecki uzasadnił 
przyznanie Prezydentom RP Le-
chowi Wałęsie, Aleksandrowi Kwa-
śniewskiemu i Bronisławowi Kwa-
śniewskiemu tytułu „Honorowy 
Pracodawca 25-lecia” wręczając jed-
nocześnie pamiątkowe statuetki.
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W dalszej części czwartkowej uroczy-
stości Zbigniew Canowiecki zaprosił 
na scenę postaci ze sfery polityki, sa-
morządowców, naukowców z najważ-
niejszych trójmiejskich uczelni oraz 

reprezentantów lokalnych mediów, 
których dotychczasowa, wieloletnia 
aktywność była nierzadko powiązana 
z misją „Pracodawców Pomorza” oraz 
które to osoby przez lata wspierały 

organizację. Niestety Medalu nie mógł 
odebrać Prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz, który wracając w tym 
dniu z Brukseli utknął na lotnisku 
w Kopenhadze.

odznaczeni PolitYcY:

Bogdan BoruseWicz•  - Poseł na Sejm RP /1991-2001/, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji /1997-2000/, 
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego /2001-2005/, Marszałek i Wicemarszałek Senatu /2005-obecnie/.

katarzyna hall•  - Dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego /1989-2006/, Wiceprezydent Miasta Gdańska /2006-
2007/, Minister Edukacji Narodowej /2007-2011/, Posłanka na Sejm RP /2011-2015/.

jan kozłoWski • - Prezydent Sopotu /1992-1998/, Wiceminister Sportu (UKFiS) /2002-2010/, Marszałek Województwa 
Pomorskiego /2002-2010/, Poseł do Parlamentu Europejskiego /2010-2014/.

jan ryszard kurylczyk•  - Dyrektor Budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec w latach 80-tych, Wojewoda Pomorski 
/2001-2004/, Wiceminister Infrastruktury /2004-2005/.

janusz leWandoWski • - Minister Przekształceń Własnościowych /1991-1993/, Poseł na Sejm RP I, III, IV kadencji, Poseł 
do Parlamentu Europejskiego /2004-obecnie/, Komisarz Europejski /2010-2014/.

henryk ogryczak•  - Prezes Stoczni Gdynia /1991-1995/, Wiceminister Gospodarki /1999-2001/, Prezes Centromoru S.A. 
/2005-2007/, Pełnomocnik ds. Przemysłu Stoczniowego PGZ 2016.

PaWeł orłoWski • - Wiceprezydent Sopotu /2006-2010/, Poseł na Sejm PR /2010-2011/, Wiceminister Rozwoju Regional-
nego /2011-2013/, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju /2013-2015/. 

edmund WittBrodt • - Rektor Politechniki Gdańskiej /1990-1996/, Członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy  
/1997-2001/, Minister Edukacji Narodowej /2000-2001/, Senator RP /1997-2015/. 
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odznaczeni samorzĄdowcY:

jacek karnoWski • - Radny i Wiceprezydent Sopotu /1990-1998/, Prezydent Miasta Sopotu /od 1998 roku/, Wiceprezes 
Związku Miasta Polskich /od 2007 roku/.

janina kWiecień • - Przewodnicząca Rady Gminy Sierakowice /1993-1998/, Radna Powiatu Kartuskiego /od 1999 roku/, 
Starosta Kartuski /od 2000 roku/, Przewodnicząca Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego /2008-obecnie/.

Witold namyślak•  - Burmistrz Miasta Lęborka /1993-1998, 2002-2007, 2010-obecnie/, Wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego /1998-2002/, Poseł na Sejm RP /2007-2010/. 

mirosłaW PoBłocki•  - Radny Miasta Tczewa /1990-1998/, Radny powiatu tczewskiego /1998-2002/, Zastępca Prezydent 
Miasta Tczewa /2002-2010/, Prezydent Tczewa /2010-obecnie/. 

mieczysłaW struk • - Burmistrz Jastarni /1990-2012/, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego /1998-obecnie/, Wice-
marszałek Województwa Pomorskiego /2005-2010/, Marszałek Województwa Pomorskiego /2010-obecnie/.

odznaczeni 
PrzewodniczĄcY:

henryk Pilarski • - Przewod-
niczący Gdańskiej Rady Dyrek-
torów od 1988 roku, na bazie 
której powstał Gdański Związek 
Pracodawców

jan klaPkoWski•  - Przewodni-
czący Gdańskiej Związku Praco-
dawców /1991-2000/

jerzy koPik•  - Przewodniczący 
Gdańskiego Związku Pracodawców 
/2000-2002/

kazimierz leWandoWski • - 
Przewodniczący Gdańskiego Związ-
ku Pracodawców /2002-2003/

jan zaręBski•  - Przewodniczący 
Gdańskiego Związku Pracodawców 
/2003-2010/

zBignieW canoWiecki•  - Prze-
wodniczący Gdańskiego Związku 
Pracodawców i Prezes Pracodaw-
ców Pomorza /2010-2016/



   21

honoroWy PracodaWca 
25-lecia dla Prezydenta 
lecha Wałęsy: 

Za szczególny wkład w zmianę ustroju gospodarcze-
go po 1989 roku otwarcie Polski na gospodarkę wol-
norynkową wyzwalającą inicjatywę i konkurencję, co 

w konsekwencji umożliwiło rozwój pol-
skich przedsiębiorstw i stały wzrost 

gospodarczy.

– Oceniając prezydentów, 
musicie uwzględniać warunki, 

w jakich przyszło im piastować 
ten urząd. Patrząc na te 25 lat 

muszę przyznać, że osiągnięcia są 
bezdyskusyjne. Naszemu pokoleniu 

udało się wyeliminować wiele podziałów Polski, Euro-
py i świata – tego osiągnięcia nikt nam nie zabierze. 
Jeśli my nie wyprowadzimy Polski z kryzysu i nie 
damy dobrego wzoru Europie, to następne pokolenie 
nie będzie w stanie tego dokonać, ponieważ nie jest 
tak doświadczone jak nasze. Jesteśmy przygotowani 
do tego, żeby wyprowadzić Polskę na dobry rozwój.

honoroWy PracodaWca 
25-lecia dla Prezydenta 
aleksandra kWaśnieWskiego:

Za otwarcie Polski na świat, wprowadzenie do Unii 
Europejskiej i innych międzynarodowych organizacji 
gospodarczych umożliwiając tym samym rozwój kraju 
oraz włączenie się polskich firm w europejski i świa-

towych system gospodarczy, a co 
za tym ich rozwój technologiczny 

i stały wzrost eksportu.

– Kiedy myślę o polskiej przed-
siębiorczości, myślę o niej jak 

o swoistym cudzie. Mam kilka 
życzeń dla waszego środowiska. 

Po pierwsze: aby ten duch przedsię-
biorczości nie gasł. Po drugie: żeby spojrzeć szerzej 
na otoczenie społeczne. To nie jest tak, że atmosfera 
sukcesu udziela się wszystkim. Ci, którzy go nie odno-
szą, reprezentują głęboką frustrację, która przejawia 
się nie tylko w wynikach wyborczych, ale w ogólnej 
postawie. Spójrzcie, jako przedsiębiorcy i twórcy 
miejsc pracy, szerzej na ten problem. Po trzecie: nie 
rezygnujcie ze swoich europejskich ambicji. 

honoroWy PracodaWca 
25-lecia dla Prezydenta 
BronisłaWa komoroWskiego:

Za konsekwencję i determinację w inicjowaniu oraz 
wspieraniu dialogu społecznego w Polsce, za dostrze-
żenie problemów demograficznych, społecznych 
i rodzinnych związanych z przyspieszeniem gospo-

darczym kraju oraz podejmowanie 
inicjatyw ustawowych w tym 

zakresie.

– 25 lat Pracodawców Pomo-
rza jest fragmentem dorobku 

ćwierćwiecza polskiej wolności, 
która nie oznacza tylko swobód 

obywatelskich i demokracji, ale 
także wolności w przedsiębiorczości. 

Swoboda działania gospodarczego jest zawsze 
połączona z wielkimi szansami i z wielkim ryzykiem. 
Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy mieli 
odwagę sięgać po wolność i ją budować prowadząc 
działalność gospodarczą. Udało nam się bardzo wiele. 
Doszło u nas do połączenia demokracji politycznej 
i ekonomicznej. Z pewnością pomogło postawienie 
na mały i średni biznes. Korzystamy z dorobku 
wielkich reform, nierzadko okupionych wieloma 
wyrzeczeniami. 

odznaczone Uczelnie:

akademia morska W gdyni•  - Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

gdański uniWersytet medyczny•  - Rektor prof. dr hab. Marcin Grucha-
ła, Kanclerz Marek Langowski. 

Politechnika gdańska • - Rektor prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik,  
b. Rektor prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.

uniWersytet gdański•  - Rektor prof. dr hab. Jerzy Gwizdała,   
b. Rektor prof. dr hab. Bernard Lammek.

odznaczone media:

dziennik Bałtycki • - Tomasz Niski, Prezes Rady Bałtyckiej, Mariusz Szmid-
ka, Redaktor Naczelny Dziennika Bałtyckiego

gazeta WyBorcza trójmiasto•  - Mikołaj Chrzan, Redaktor Naczelny

radio gdańsk • - Andrzej Liberadzki, Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny

teleWizja Polska W gdańsku•  - Grzegorz Sielatycki

trójmiasto.Pl•  - Michał Kaczorowski, Prezes Zarządu

"

"

"
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FirmY obcHodzĄce JUbileUsze:

25 lat – ndi s.a. soPot• . Założyciel i właściciel firmy: Jerzy Gajewski. 
Profil działalności: firma budowlana, wykonawczo-inwestycyjna. Realizator 
lub współrealizator inwestycji: autostrada A-1, przebudowa centrum  Sopo-
tu, Teatr Szekspirowski, centra biznesowe i hotele.

25 lat – navimor international. • Prezes Zarządu: Romuald Kinda. 
Profil działalności: eksport statków i konstrukcji okrętów, dostawy wypo-
sażenia okrętowego, eksport usług technicznych, projekty edukacyjne 
w Afryce. 

25 lat – Polcargo sP. z o.o.•  Prezes Zarządu: Andrzej Rogoziński. Profil 
działalności: rzeczoznawstwo i kontrola towarów, badania, konsulting, au-
dyt i szkolenia

25 lat – vivadental. Prezes zarządu: • Violetta Szycik. Profil działal-
ności: międzynarodowy ośrodek stomatologiczny, edukacyjny i naukowo-
badawczy.

25 lat – FemaX. • Prezes i właściciel: Krzysztof Dolny. Profil działalności: 
wyposażenie łazienek, technika grzewcza i sanitarna. 

25 lat – aleksandra.•  Właściciel: Aleksandra Kociałkowska. Profil dzia-
łalności: organizator turystyki przejazdowej, imprez zagranicznych, tury-
styki kwalifikowanej. 

25 lat – sPeed. • Właściciel: Helena Morawczyńska Biuro Usług Spedy-
cyjnych. Profil działalności: obsługa celna i spedycyjna, realizacja odpraw 
importowych. 

25 lat – aste sP. z o.o. • Założyciel: Andrzej Stelmasiewicz. Pro-

fil działalności: importer kabli specjalistycznych, osprzętu kablowego 
i technologicznego.

25 lat – PB górski sP. z o.o. sP. k. • Właściciel i prezes: Bogdan Górski. 
Profil działalności: firma deweloperska. Przykładowe realizacje: Osiedle 
Browar Gdański, apartamentowce Angielska Grobla, Galeria Metropolia, 
Centrum konferencyjne Quadrille w Gdyni.

90 lat – stocznia nauta s.a.•  Prezes Zarządu: Sławomir Latos. Doro-
bek powojenny: kilkanaście tysięcy remontów statków, budowa ponad 400 
statków rybackich i technicznych, ponad 80 specjalistycznych przebudów 
statków.

60 lat Pracy zaWodoWej•  – janusz WyrzykoWski. Założyciel 
i Prezes firmy Comel. Profil działalności: dostawca przetwornic opartych 
na własnej myśli technicznej i technologicznej; dystrybutor amerykańskich 
i duńskich urządzeń elektroenergetycznych.

60 lat Pracy zaWodoWej – józeF kurPisz. • Legenda polskiej spół-
dzielczości pracy. W latach 80. umożliwiał zakładanie spółdzielni wyrzuco-
nym z pracy działaczom Solidarności. Założyciel pierwszych spółek prawa 
handlowego. Jest prokurentem w spółce Exitflex.

JUbileUsze Firm

Nie tylko „Pracodawcy Pomorza” obchodzili we 
wrześniu swój jubileusz. Część programu spo-
tkania została poświęcona także firmom, które 
mogą pochwalić się wieloma latami aktywnej 
obecności na rynku. Podkreślony został również 
staż zawodowy i dokonania poszczególnych 
przedsiębiorców. 




