
Orły Pomorskie 2012: Aryton, Gdańska Stocznia Remontowa S.A., J&J Kompleksowa Obsługa Firm, 
Lidia Kodłubańska - prezes Szpitala św. Wincentego a Paulo, Dorota Kolak - aktorka, Przemysław Miarczyński - 
medalista olimpijski, PGE Arena Gdańsk, Poldanor S.A., Port Lotniczy Gdańsk, Danuta Wałęsa. 
A także: Irena Wróblak - prezes zarządu Pomorskiego Regionalnego Funduszu (Honorowe Wyróżnienie) 
oraz dr Zbigniew Canowiecki - prezes zarządu Pracodawców Pomorza (Laureat Laureatów) 

Szczęśliwa dwunastka
IX edycja plebiscytu Orzeł Pomorski, organizowanego przez Wydawnictwo 

Prasowe „Edytor”, Sp. z o.o., wydawcę „Magazynu Pomorskiego”, pod patronatem 
marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i wojewody pomor-
skiego Ryszarda Stachurskiego - przeszła do historii. 7 grudnia br. w Dworze 
Artusa w Gdańsku zebrali się laureaci, laudatorzy i zaproszeni goście, by w hi-
storycznym miejscu świętować wielki dzień Orłów Pomorskich. 

Licznych gości IX już edycji gali rozstrzygnięcia plebiscytu Orzeł Pomorski 
w Dworze Artusa powitała prezes zarządu Wydawnictwa Prasowego „Edytor” 
Grażyna Wiatr, wyrażając radość, że plebiscyt od samego początku cieszy się 
dużą popularnością wśród czytelników.

Czytelnicy „Magazynu Pomorskiego”, wybierając Orłów Pomorskich, wska-
zują na ludzi i fi rmy najlepsze z najlepszych, najkreatywniejsze z kreatywnych, 
najgodniejsze z godnych. Idea plebiscytu od początku istnienia jest ta sama. 
Czytelnicy nagradzają tych, którzy wyróżniają się pod każdym względem. 
Także siłą charakteru, kiedy w trudnych chwilach nie załamują się i z wielką 

determinacją pokonują piętrzące się przeszkody. Ale również 
udowadniają zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym 
czy społecznym, że takie wartości, jak uczciwość, praco-
witość, zapobiegliwość, dobroć, wrażliwość na los innych 
czy sprawiedliwość są dla nich priorytetem. 

O tym, że czytelnicy „Magazynu Pomorskiego” wybierają 
najlepszych z najlepszych mówią same za siebie nazwiska 
dotychczasowych laureatów, wśród których są m.in.: premier 
Donald Tusk, były prezydent (laureat Pokojowej Nagrody 
Nobla) Lech Wałęsa, eurodeputowani Janusz Lewandow-
ski i Jan Kozłowski, prezydenci Trójmiasta i Wejherowa: 
Paweł Adamowicz, Wojciech Szczurek i Jacek Karnowski 
oraz Krzysztof Hildebrandt, prezes Paweł Olechnowicz 
(GRUPA LOTOS SA), rektor Politechniki Gdańskiej prof. 
Janusz Rachoń, prof. Jacek Jassem (Akademia Medyczna 
Gdańsk), prof. Wojciech Rybowski (Gdańska Fundacja 
Kształcenia Menedżerów), GRUPA ŻYWIEC S.A., Fundacja 
Dobroczynności ATLAS, prezes Anna Pielak (CEKOL), Te-
resa Zarębska (NATA), kanclerz BCC Maciej Dobrzyniecki, 
mistrz świata w gimnastyce Leszek Blanik, lekkoatletka 
Anna Rogowska, aktor Mirosław Baka, zespoły Kombi 
i Leszcze, Gdański Związek Pracodawców, Gdański Klub 
Biznesu i inni.

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski podkreślił w swo-
im wystąpieniu m.in., że województwo pomorskie jest nie 
tylko coraz piękniejsze i bogatsze w nowe inwestycje, ale 
też mieszka w nim wielu pięknych duchem oraz czynami 
ludzi. A dowodem na to, że niezwykłych osób i wspaniałych 
fi rm w naszym regionie nie brakuje, jest chociażby plebiscyt 
Orzeł Pomorski. 

Natomiast dyrektor Maja Opinc-Bennich odczytała list 
od Ryszarda Stachurskiego, wojewody pomorskiego: Chociaż 
nie mogę być z Państwem na dzisiejszej gali, podczas której 
nagrodzimy ludzi wyjątkowych, pragnę przekazać najszczersze 
gratulacje wszystkim laureatom plebiscytu. Są to osoby, które 
osiągają sukcesy w różnych dziedzinach życia. Bohaterów dzi-
siejszej uroczystości - choć wywodzą się z różnych środowisk 

Oto laureaci Orła Pomorskiego 2012 (alfabetycznie):
• Aryton - statuetkę odebrali właściciele firmy Ryszard i Patrycja Cieroccy (ojciec z córką). Laudacji dokonała 

Bożena Batycka, właścicielka firmy Batycki.
• Gdańska Stocznia Remontowa S.A. - statuetkę odebrał prezes zarządu Jarosław Flont, laudacji dokonał 

senator RP, prof. dr hab. Edmund Wittbrodt.
• J&J Kompleksowa obsługa firm - statuetkę odebrali wspólnicy: Jarosław Filipczak i Jan Chrzanowski, 

a laudacji dokonał Maciej Rusek, zastępca burmistrza Malborka. 
• Lidia Kodłubańska, prezes Szpitala św. Wincentego a Paulo - laudacji dokonał - w imieniu posła do 

Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego - prezydent Sopotu Jacek Karnowski.
• Dorota Kolak, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna - laudacji dokonał Leszek Kopeć, dyrektor 

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, prezes zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, dyrektor 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

• Przemysław Miarczyński polski żeglarz, 
reprezentant kraju w windsurfingu, brązowy 
medalista olimpijski, multimedalista 
mistrzostw świata - laudacji dokonał prezydent 
Sopotu Jacek Karnowski

• PGE Arena Gdańsk - statuetkę odebrał prezes 
zarządu Adam Kalata, a laudację wygłosiła posłanka 
na Sejm RP Iwona Guzowska.

• Poldanor S.A. - statuetkę odebrał Grzegorz 
Brodziak, prezes zarządu, a laudację wygłosił konsul 
honorowy Danii Julian Skelnik.

• Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy- statu-
etkę odebrał Tomasz Kloskowski, prezes zarządu, 
a laudacji dokonał prof. dr hab. Janusz Rachoń.

• Danuta Wałęsa - laudacji dokonał ks. abp Tadeusz 
Gocłowski.

Zaszczytny tytuł Laureata Laureatów Orła 
Pomorskiego otrzymał dr Zbigniew Canowiecki, 
prezes zarządu Pracodawców Pomorza, a laudacji 
dokonał prezes i właściciel firmy Infracorr Zbigniew 
Borkowski, członek zarządu Pracodawców Pomorza.
Honorowym Orłem Pomorskim została wyróżniona 
Irena Wróblak, prezes zarządu Pomorskiego 
Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, 
laudacji dokonała Ewa Poźniak-Kilkowska, prezes 
zarządu Banku Spółdzielczego w Rumi, przedstawi-
cielka Spółdzielczej Grupy Bankowej.

i reprezentują różne profesje - łączy jedno - to ludzie szlachetni 
i wybijający się ponad przeciętność we wszystkim, co czynią. 
Mimo że w swej pracy osiągnęli wielki sukces, nie pozostają 
obojętni na potrzeby innych. Potrafi ą dzielić się swym sukce-
sem z najbliższym otoczeniem i nie szczędzą starań, by innym 
żyło się lepiej. 

Myślę, że dzisiejsi laureaci mogą czuć ogromną satysfakcję, 
bowiem „Orły Pomorskie” przyznawane są przez czytelników. 
To właśnie opinia społeczna, która na bieżąco śledzi najważ-
niejsze wydarzenia w regionie, stanowi najbardziej obiektywną 
i miarodajną kapitułę. Ich sympatię i głosy zdobywają wy-
łącznie ci, którzy w pełni na to zasługują. 

W tym miejscu chciałbym serdecznie pogratulować wszyst-
kim nagrodzonym oraz pomysłodawcom plebiscytu i życzyć 
dalszych sukcesów.

Wszyscy laureaci tradycyjnie już otrzymali statuetki wyko-
nane przez znaną rzeźbiarkę Katarzynę Konieczną, a zebrani 
goście mogli wysłuchać krótkiego koncertu Cappelli Geda-
nensis reprezentowanej przez grające na skrzypcach siostry 
Aleksandrę i Klaudię Kowacz i pianistkę Elenę Aleksejuk. 

Po gali poprowadzonej przez dziennikarza Radia Gdańsk 
Konrada Mielnika i krótkim koncercie odbył się bankiet 
przygotowany przez Hotel Bartan. 

Bohaterów dzisiejszej uroczystości, 
choć wywodzą się z różnych środowisk 
i reprezentują różne profesje, łączy jedno 
- to ludzie szlachetni i wybijający się ponad 
przeciętność we wszystkim, co czynią. 
Mimo że w swej pracy osiągnęli wielki 
sukces, nie pozostają obojętni na potrzeby 
innych. Potrafią dzielić się swym sukcesem 
z najbliższym otoczeniem i nie szczędzą 
starań, by innym żyło się lepiej (Ryszard 
Stachurski – wojewoda pomorski).

Współorganizatorem tegorocznej gali było Muzeum 
Historyczne Miasta Gdańsk, a sponsorami gali byli: 
Zarząd Portu Gdynia S.A., Gdańska Fundacja Kształcenia 
Menedżerów, Profarm, Almar, Zakłady Mięsne Nowak 
oraz cukiernia Wega. Bankiet przygotował Hotel Bartan.
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Koncert w wykonaniu Cappelli Gedanensis.

Od lewej: Maja Opinc Bennich dyrektor Biura Wojewody, Grażyna 
Wiatr prezes Wydawnictwa Prasowego Edytor, Wiesław Byczkowski 
wicemarszałek województwa pomorskiego, Renata Mroczkowska-
Jankowska redaktor naczelna „Magazynu Pomorskiego”.

Jan Zarębski, b. marszałek województwa pomorskiego, prezes Zarządu Gdańskiego  
Klubu Biznesu i  też laureat plebiscytu Orzeł Pomorski, mimo rozlicznych obowiązków 
znalazł czas, aby  uczestniczyć w tegorocznej gali w Dworze Artusa.

Wiesław Byczkowski wicemarszałek województwa pomorskiego


