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Pierwsza Letnia Gala Biznesu towarzyszyła tegorocznej edycji
Międzynarodowych Oficjalnych Zawodów w skokach CSIO na sopockim
hipodromie. Wydarzenie to dotychczas bezprecedensowe w historii prestiżowej
sportowej imprezy. Podczas Gali nagrodzono najwybitniejszych
menadżerów ostatnich lat.
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Wśród gości pierwszej Letniej Gali Biznesu zobaczyć można było marszałka sejmu
Bogdana Borusewicza, unijnego komisarza Janusza Lewandowskiego, ministra Michała Boniego, posła Sławomira Nowaka, czy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Gala odbyła się w czasie zawodów
jeździeckich o Puchar Narodów

Jednym z najbardziej wyszukanie ubranych na
Gali przedsiębiorców był znany gdański krawiec
Jarosław Konaszewski, którego pracownia szyje
ubrania dla najznamienitszych postaci Trójmiasta
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Martyna Czarnobaj z Gdańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego

Prezydent Gdańska - Paweł Adamowicz
(od lewej), minister Michał Boni i Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz

Tadeusz Zdunek - właściciel salonu
Renault, BMW i Mini rozmawia z Wiesławem Szajdą - prezesem RPIRMiŚP
Pomysłodawcą Gali, w której wzięła
udział elita pomorskich przedsiębiorców
oraz czołowych postaci polskiej polityki,
jest Zbigniew Canowiecki prezes Zarządu
Pracodawców Pomorza.
- Głównym motorem do organizacji imprezy – wyjaśnia Zbigniew Canowiecki,
- było nawiązanie do tradycji tego typu
wydarzeń, jakie odbywają się w Europie.
Jest to świetna okazja dla promocji miasta,
regionu i kraju. Impreza międzynarodowa, jaką jest CSIO i Puchar Narodów
- najważniejsza impreza jeździecka pod
patronatem Prezydenta RP, nie miała dotychczas imprezy towarzyszącej. Dlatego
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Kazimierz Wierzbicki (z lewej) - prezes
Zarządu Grupy Treﬂ i Jacek Karnowski prezydent Sopotu

Zgodnie z sugestiami organizatora
większość pań przybyła na imprezę
w eleganckich kapeluszach
Pracodawcy Pomorza właśnie w trakcie
tych zawodów postanowili zorganizować
doroczną pierwszą Letnią Galę Biznesu.
Tuż przed rozpoczęciem Gali odbyły się
zawody Pucharu Narodów, w których
zwyciężyła reprezentacja Ukrainy. Puchary
zwycięzcom wręczył minister Sławomir
Nowak z kancelarii prezydenta Bronisława
Komorowskiego.
Podczas Gali pomorscy przedsiębiorcy nagrodzili największe i najbardziej spektakularne biznesowe sukcesy minionych miesięcy i lat. Wręczono trzy specjalne wyróżnienia. Laureatem pierwszego - „Audacia
et Prudentia” (Odwaga i roztropność)

został Narodowy Bank Polski, w imieniu
którego nagrodę odebrał prezes Marek
Belka. Drugie „Dialogus Supra Omnia”
(Dialog ponad wszystko) otrzymał minister Michał Boni, a statuetkę „Ventu Inter
Vela” (Wiatr w żagle) wręczono prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi,
którego nagrodzono za największą ilość
pozyskanych środków z UE i maksymalne
wykorzystanie specustawy o Euro 2012.
Podczas Letniej Gali Biznesu wręczono
również po raz pierwszy statuetki Złotego
Oxera – dla firm, które dokonały największego przełomu w swojej działalności.
Ich laureatami zostali prezes Grupy Lotos
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Marian Bobrucki - właściciel BOB-ROLLO,
Rafał Laskowski - dyr. handlowy NORDAPRESS oraz Wiesław Szajda - prezes
RPIRMiŚP

Paweł Olechnowicz - prezes Zarządu Grupy Lotos S.A. odbiera z
rąk Zbigniewa Canowieckiego - prezesa Zarządu Pracodawców
Pomorza Złotego Oxera. W środku poseł Tadeusz Aziewicz

Marek Belka, prezes Narodowego
Banku Polskiego

Złotego Oxera otrzymał też Boris Wenzel (z prawej), prezes Deepwater Container Terminal w Gdańsku

Paweł Olechnowicz i Boris Wenzel, prezes
Deepwater Container Terminal w Gdańsku. Złoty Oxer będzie nagrodą wręczaną
corocznie.
– To wielki zaszczyt i radość – powiedział
Paweł Olechnowicz odbierając statuetkę
Złotego Oxera, i to nie tylko dla mnie, ale
przede wszystkim dla ludzi, bo to ludzie
tworzą firmę i oni podjęli o tym, że ten

program został zrealizowany. To radość dla
wszystkich pracowników, przed którymi
kolejne wyzwania.
Nie możemy pominąć faktu, że największą
z pewnością atrakcją piątkowej Letniej
Gali Biznesu w Sopocie, były piękne
damy, wśród których spotkać można było
nie tylko towarzyszące przedsiębiorcom
małżonki, ale również pomorskie bizne-

Gościem Gali był też Janusz Wiśniewski –
właściciel pracowni krawieckich w Gdyni
i Warszawie. Na zdjęciu z żoną - Ewą
swoman. Jak przystało na dobre tradycje
pomorskiego biznesu, nie zapomniano
o atrakcjach dla dzieci, które miały
możliwość zaprezentowania się podczas
wspaniałej parady na kucykach w strojach bohaterów bajek i filmów dla dzieci.
Wszyscy mali uczestnicy parady otrzymali
puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Andrzej Gojke

Organizatorzy dziękują następującym ﬁrmom:
Alior Bank S.A., Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe CHIPOLBROK S.A., Energa S.A., Interbalt Sp. z o.o., Nordea Bank Polska S.A.,
Polservice Development Sp. z o.o., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Węglokoks S.A.
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