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VIP-y zjechały do 
Szymbarka

Ponad 1,5 tysiąca bardzo ważnych osobistości świata biz-
nesu, polityki, nauki i kultury z  Pomorza zjechało w sobo-
tę do Centrum Edukacji Promocji Regionu w Szymbarku 

na doroczną Majówkę Pomorskich Przedsiębiorców. Orga-
nizatorami szóstej już edycji imprezy są Gdański Związek 
Pracodawców, Lokalna Organizacja Turystyczna „Szczyt 

Wieżyca” oraz goszczący majówkę CEPR.
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Pierwsze majówkowe spotkanie VIP-ów 
w Szymbarku odbyło się przede pięcio-
ma laty, w dniu akcesji  Polski do Unii 
Europejskiej, a kolejne w każdą roczni-
cę tego wydarzenia. Organizatorami są 
Gdański Związek Pracodawców, Lo-
kalna Organizacja Turystyczna „Szczyt 
Wieżyca” oraz gospodarz – CEPR. 
Imprezę otworzył i gości powitał Jan 
Zarębski – przewodniczący GZP, przed-
siębiorca pomorski marszałek w latach 
1998 - 2002. Po odegraniu Mazurka 
Dąbrowskiego, Marsza Kaszubskiego 
i Ody do Radości rozpoczęła się cere-
monia nadania tytułów Ambasadora 
Kaszub i wręczenia symbolizujących go 

maczug. Jako pierwszą na scenę popro-
szono żonę byłego prezydenta Danutę 
Wałęsę. Wśród tegorocznych laureatów 
byli m. in. politycy Jarosław Wałęsa, 
Kazimierz Plocke,  Janusz Lewandow-
ski, Jan Kozłowski, dziennikarz Ma-
riusz Szmidka, przedsiębiorca  Leszek 
Gierszewski i kilkanaście innych zasłu-
żonych dla Pomorza i Kaszub osób.
Podczas imprezy w Szymbarku rozpo-
częto równie obchody 20-lecia Gdań-
skiego Związku Pracodawców  (powstał 
w 1989 roku jako Krajowa Rada Dy-
rektorów). Z tej okazji dla uczestników 
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Majówki przygotowano bardzo ciekawą 
atrakcję, a mianowicie wybijano pa-
miątkowe numizmaty upamiętniające 
ten okrągły jubileusz pierwszej w kra-
ju organizacji zrzeszającej pracodaw-
ców. Główne obchody odbędą się we 
w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 
we wrześniu br. Druga część sobotniej 
imprezy pełna była przygotowanych 
specjalnie dla gości atrakcji. Wśród nich 
wystawny bankiet w oddanych niedaw-
no do użytku salach nowo budowane-
go hotelu, pokazy najnowszych modeli 
marek Mercedes, BMW, Opel i Renault, 
występy zespołów folklorystycznych, 
koło fortuny z loterią bardzo atrakcyj-
nych gadżetów reklamowych, strzelnice 
i wiele innych.            Andrzej J. Gojke
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Majówka Pomorskich Przedsiębiorców


