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O d trzech lat październik jest dla nas mie-
siącem wyjątkowym, wtedy bowiem odbywa
się Gala VIP, która jest zwieńczeniem wie-

lomiesięcznej ciężkiej pracy wielu osób. Czekając na
godzinę „zero”, zawsze zastanawiamy się, czy wszyst-
ko wypadnie tak, jak sobie zaplanowaliśmy, czy go-
ście przyjmą nasze zaproszenie do wspólnego święto-
wania i czy wreszcie opuszczą hotelowe mury z uśmie-
chem na twarzy i radością w sercu. Noc z 17 na
18 października potwierdziła, że znów nam się uda-
ło. Cytując Baracka Obamę, mogliśmy wykrzyknąć:
„ Yes, we can”. 

Tegoroczna Gala VIP była w naszym odczuciu wy-
darzeniem magicznym, a jej gwiazdami było pięć-
dziesiąt sześć osób – ludzi kultury, telewizji, estra-
dy, nauki, samorządu, ochrony zdrowia i biznesu. Nie-
ważne, jaką dziedzinę reprezentował każdy z nich
– wszystkich łączy profesjonalizm, rzetelności i od-
waga w działaniu oraz pasja, która zazwyczaj bierze
się z marzeń. Wszyscy oni są doskonałymi wizytów-
kami naszego kraju. Grono tych osób dopełniły fir-
my, produkty i usługi, które warto nagradzać i któ-
rymi warto się chwalić, bez nich bowiem gospodar-
cza mapa Polski nie wyglądałaby jak przysłowiowa
już zielona wyspa. Wszystkim, którym miałem zaszczyt
wręczyć statuetkę, gratuluję i życzę dalszych sukce-
sów – tak na polu zawodowym, jak i prywatnym. Oby-
ście Państwo dalej szli do przodu, niesieni skrzydła-
mi marzeń i biznesowych wizji, i nie zrażali się nie-
powodzeniami, które spotkacie na swojej drodze, bo
zdobycie każdego szczytu wymaga ciężkiej pracy, ale
kiedy już się na nim znajdzie, rozpościerający się
z niego widok koi wszystko.

Mariusz Gryżewski
redaktor naczelny 

„Magazynu VIP”
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Wielka
Magazynu 
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Wsobotni wieczór 17 października w eleganckich wnętrzach warszawskiego hote-
lu Sheraton najlepsi z najlepszych w swojej dziedzinie już po raz trzeci odebrali sta-
tuetki przyznane przez „Magazyn VIP”. Gala VIP była też okazją do spotkań, roz-

mów i dobrej zabawy. Redakcja uhonorowała liderów, których działalność zasługuje na wy-
różnienie. W gronie laureatów znaleźli się zarówno przedsiębiorcy i menadżerowie w ochro-
nie zdrowia, jak i najaktywniejsi samorządowcy, którzy zmieniają warunki życia lokalnych
społeczności oraz wizerunek polskich regionów, a także znani przedstawiciele życia pu-
blicznego, którzy cieszą się sympatią i zasługują na uznanie, udowadniając swym dorobkiem,
że mamy być z czego dumni. Grono to dopełniły godne uznania firmy, produkty i usługi.

Wieczór poprowadzili Katarzyna Dowbor i Michał Olszański. O oprawę artystyczną za-
dbali Wojciech Ezzat i Paulina Szarek, ale nieoczekiwanie sceną zawładnęli też obdarowani
statuetką VIP 2015 Robert Janowski, Lidia Stanisławska i Krzysztof Cugowski. Dwójka ostat-
nich wystąpiła w niecodziennym duecie i porwała zgromadzonych gości w rytm przeboju
„Już nie ma dzikich plaż”. Po nim reszta wieczoru upłynęła w dancingowych rytmach.

Gala 
VIP 2015
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Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2015. Od lewej: Czesław i Anna Ko-
liszowie, właściciele firmy ANKOL z Chorzelowa, Kazimierz Golec, pre-

zes zarządu Zakładu Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” Sp. z o.o.
z Gliwic, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”, Józef
Dąbek, prezes zarządu Kopalni Wapienia „Morawica” z Morawicy, Jan
Frysztak, pełnomocnik prezesa Hut Szkła ze Skrzyszowa (odebrał na-
grodę w imieniu prezesa Tadeusza Wrześniaka), Franciszek Siegień,

prezes WPPH „Elena” z Kokanin k. Kalisza

G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
1
5



7

G
a
la

 M
a
g

a
zyn

u
 V

IP
 2

0
1
5

Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2015. Od lewej: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, rektor Poli-
techniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Magdalena Chalimoniuk (odebrała nagrodę w imieniu Tomasza

Chalimoniuka, prezesa zarządu TTcomm SA z Warszawy), Dariusz Zabrowarny, prezes zarządu PARTNER
Systems Sp. z o.o. z Człuchowa, Alicja Wojciechowska, dyrektor Prywatnego Centrum Edukacyjnego

„Szkoły Sukces” z Białogardu, oraz Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2015. Od lewej: Bożena Baier, wiceprezes za-
rządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego DACH BUD z Wrocławia (ode-

brała nagrodę w imieniu prezesa Jana Chorostkowskiego), Michał Nivette,
prezes zarządu Grupy Nivette, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny 
„Magazynu VIP”, dr Izabela Lenartowicz, właścicielka Kliniki Medycyny 

Estetycznej Med Estetica w Katowicach, Joanna i Andrzej 
Karczewscy, współwłaściciele Piekarni Wacyn z Radomia, Gabriela 
Kośmider, właścicielka Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 

GABI-PLAST z Krotoszyna, Władysław Brzozowski, dyrektor 
Gospodarstwa Rolnego Produkcyjno-Nasiennego 
Władysław Brzozowski z Mienian k. Hrubieszowa
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Nagrodzeni statuetką VIP Biznesu 2015. Od lewej: Jerzy Kruk, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Metalowiec” z Wrocławia, Dorota Dolota, członek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
z Warszawy (odebrała nagrodę w imieniu prezesa Zbigniewa Gacy-Richtera), Kamil Muskus, dyrektor

ds. wdrożeń i rozwoju Compass Money Sp. z o.o. z Legnicy, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny
„Magazynu VIP”, Michał Kalinowski, dyrektor generalny firmy Steinbacher Izoterm z Cząstkowa Mazo-
wieckiego, Ilona Majewska, właścicielka Noble Medica S.C. z Radomia, Robert Kościelny, prezes spółki

SINEVIA z Warszawy
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Wyjątkowe Osobowości Życia Publicznego. Od lewej: Adam Koperkiewicz,
Michał Fajbusiewicz, Ewa Błaszczyk, Tomasz Majewski, Mariusz Szczygieł

oraz Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Nagrodzeni statuetką VIP 2015. Od lewej: Piotr Fronczewski, Katarzyna Żak, Zbigniew Buczkowski
(odebrał nagrodę w imieniu Wojciecha Młynarskiego), Grażyna Barszczewska, Mariusz Gryżewski,

Marek Włodarczyk, Jerzy Bończak, Maria Seweryn

Wiktor Zborowski, VIP 2015

Marian Opania, VIP 2015
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Nagrodzeni statuetką VIP 2015. 
Od lewej: Robert Janowski, 

Lidia Stanisławska, 
Krzysztof Cugowski
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Nagrodzeni statuetką VIP w Ochronie Zdrowia 2015. Od lewej: Paweł
Skowronek, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpi-
talu Zespolonym w Kielcach (odebrał nagrodę w imieniu dyrektora An-
drzeja Domańskiego), Aneta Lulewicz-Kalicka, pełnomocnik dyrektora

ds. zarządzania ryzykiem w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białym-
stoku (odebrała statuetkę w imieniu dyrektora Bogusława Poniatow-
skiego), Ewa Wojtyła, dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS

w Jedlcu, Barbara Szeflińska, prezes zarządu Wielkopolskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o., Lucyna Kęsicka, dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, i Mariusz Gryżewski,

redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Nagrodzeni statuetką VIP Samorządu 2015. Od lewej: Tadeusz Czajka,
wójt gminy Tarnowo Podgórne, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt

gminy Lesznowola, Piotr Papis, wójt gminy Klwów
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Nagrodzeni statuetką Firma VIP-a 2015. Od lewej: Stanisław Krzyżak, prezes Słonecznej Tłoczni 
Sp. z o.o. S.K.A., Martyna Pilniak-Lubaszka, współwłaścicielka PPH SBS-SIM Sławomir Pilniak, Dariusz
Wróblewski, dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tulisz-
kowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, Andrzej Zadrożny, członek zarządu „Polisa-Życie”
Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Danuta Jakubowska, PR manager Przedsię-

biorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o., Katarzyna Mielcarek i Dariusz Duszczak, przedstawiciele
firmy VIGGET
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Od lewej: Jarosław Matysiak, przedsta-
wiciel Janeba Time Sp. z o.o. – Zegarek
VIP-a 2015 za Smartwatch Frederique
Constant, Mariusz Gryżewski, redaktor
naczelny „Magazynu VIP”, Aneta Zwo-
lińska, członek zarządu ds. marketingu
w klinice Optegra – Klinika VIP-a 2015,
Maciej Mazurek, dyrektor zarządzający
Westmark Polska Sp. z o.o. – Osiedle

VIP-a 2015 za Osiedle Ventana
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Jedną z gwiazd Gali VIP 2015 był Robert
Janowski, który najpierw odebrał statuetkę
VIP 2015, później zaś – wraz z muzykami
z programu „Jaka to melodia?” – umilił go-
ściom czas swoim występem. Było i bigbito-
wo, i sentymentalnie. I jak na wokalistę tej kla-
sy przystało, jego aksamitny głos porwał pu-
bliczność.
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To był duet, jakiego świat dawno nie słyszał. Tuż po ode-
braniu statuetki VIP-a 2015 Lidia Stanisławska zaprosiła do
wspólnego śpiewania swojego przyjaciela Krzysztof Cu-
gowskiego, również nagrodzonego podczas gali. Już
pierwsze takty wskazywały, że będzie to szlagier, i tak też
się stało. Zaśpiewane ich wspaniałymi głosami „Już nie ma
dzikich plaż” sprawiło, że na sali nie było chyba osoby, któ-
rej w tym czasie nie przeszły ciarki po plecach. Brawom nie
było końca.



IVONLENSES POLSKA powstała w sierpniu 2011 r. i od początku działalności dystrybuuje produkty
renomowanych firm międzynarodowych.

Od 2012 r. rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z producentem angielskich oprawek okularowych
– firmą William Morris London.

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO:

• oprawy okularowe – w tej kategorii proponujemy kolekcje marek:
– Eyewear From Barcelona – funkcjonalne i bardzo praktyczne okulary magnetyczne 

produkowane w Hiszpanii.
– Slastic Sun – okulary magnetyczne dla sportowców, którzy cenią wygodę i nowoczesny design.
– Charles Stone New York – funkcjonalne wzorcowe okulary, dające praktyczne korzyści 

osobom, które stawiają na nowoczesność i wyrafinowaną elegancję, a przy tym zainteresowanym
oryginalnym wzornictwem,

– William Morris – kolekcje lidera rynku Wielkiej Brytanii w oprawach okularowych, adresowane
do osób wolnych duchem, kochających życie i kolory, już dziś dostępne na polskim rynku.

• okulary przeciwsłoneczne, w tym kolekcje William Morris London Sunglasses.

Zobacz więcej 
i daj się zauważyć

Zapraszamy do kontaktu

IVONLENSES POLSKA Iwona Pietranek 
ul. Długa 73,, 42-500 Będzin

tel. 32 267 69 30, 693 641 205
biuro@ivonlenses.pl

Nasza oferta dostępna jest 
w wielu salonach na terenie
kraju. Szczegóły na naszej 

stronie internetowej.

www.ivonlenses.pl



22

G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
1
5

Grono artystów, którzy wystąpili podczas trzeciej Gali VIP,
zamykają Wojciech Ezzat i Paulina Szarek. Publiczność
uwiedli nostalgicznym wykonaniem „Don’t give up”, po nim
zaś nastąpiła seria znanych coverów, która była miłą dla ucha
odskocznią od biznesowych rozmów. 
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Udana impreza to taka, która kończy się
tańcami do późnych godzin nocnych, tak też
było tym razem. Najpierw goście bawili się
w rytm muzyki granej przez zespół Rober-
ta Janowskiego, potem zaś dyskotekowych
przebojów, serwowanych przez didżeja.
Zbędne są tu słowa – niech nastrój tych go-
dzin oddadzą zdjęcia. 
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Utarło się już, że częścią Gali VIP, która stano-
wi pomost między oficjalną a bankietową połową
wieczoru, jest losowanie wizytówek. Kciuki o szczę-
ście w tej loterii mógł trzymać każdy, kto uprzednio
wrzucił do szklanej kuli swoje kartonikowe „mini cv”.
A było o co zawalczyć. Kosmetyki, alkohole, płyty dvd,
suplementy diety, vouchery na pobyt w luksusowym
hotelu, dekoracyjne wyroby ze szkła, walizki, zegarki
i wreszcie lot szybowcem to tylko kilka z bonusów,
które trafiły do wybrańców. Gratulujemy.
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Wódka Gutt, portugalskie wina importo-
wane przez firmę Atlantik czy wyroby firmy
Ole! – między innymi tych rarytasów można
było skosztować w foyer hotelu Sheraton pod-
czas trzeciej Gali VIP. Inni partnerzy wieczo-
ru zadbali o walory estetyczne: Mazda wy-
stawiła model CX-3, zaś firma MICROCAR,
importer francuskiego Ligier, czerwone auto
o tej samej nazwie. Na tych, którzy woleli sku-
pić się na koniach mechanicznych w wersji
mini, czekał tor wyścigowy Carrera. Wszyst-
ko to dopełniały smakowite dania i wyroby cu-
kiernicze przygotowane przez szefa kuchni
hotelu Sheraton.
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Dziękujemy za wspólnie 

spędzone chwile
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Prof. dr hab. inż. 
Stanisław Adamczak
rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej
uczelni oraz efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę 
i zasady etyki.

VIP Biznesu 2015

3 czerwca 2015 roku świętowaliśmy jubileusz 50-lecia Politechniki Świętokrzyskiej.
W tym okresie wykształciła ona ponad 40 tys. wysoko wykwalifikowanych absolwen-
tów. Wielu z nich zostało właścicielami firm produkcyjnych oraz usługowych lub spe-

cjalistami w tego typu podmiotach. W zdecydowanej większości osiągnęli sukces, który jest tak-
że dużym osiągnięciem naszej uczelni, a posiadany przez nich dyplom jest naszym najlepszym
wizerunkiem. Ponadto w ciągu ostatnich lat kompleksowo wyremontowaliśmy i rozbudowali-
śmy z dotacji MNiSW i środków własnych sześć domów studenckich, rewitalizacji poddaliśmy
także unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali. 

Wysoka pozycja Politechniki Świętokrzyskiej wynika z różnorodności obszarów kształ-
cenia studentów, które obejmują 19 kierunków. Cztery spośród nich, tj.: architektura, au-
tomatyka i robotyka, ekonomia oraz informatyka, mają strategiczne znaczenie w działal-
ności uczelni technicznych. Równolegle z kształceniem studentów prowadzimy badania na-
ukowe, a nasza kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Posiadamy uprawnienia do nada-
wania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach, a także uprawnienia do
nadawania stopnia doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja ma-
szyn, budownictwo oraz elektrotechnika, które umożliwiają prowadzenie studiów doktoranckich
będących podstawą rozwoju młodej kadry naukowej. 

Politechnika Świętokrzyska ma ugruntowaną pozycję międzynarodową. Wynika ona z ak-
tywnej współpracy z zagranicznymi uczelniami, głównie z Europy, opartej na długoletnich
umowach o wspólnych badaniach i pomocy w działaniach dydaktycznych, a także dotyczą-
cych wymiany studentów i pracowników naukowych.

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
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Grażyna Barszczewska
aktorka filmowa i teatralna

Nagrodzona za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki firmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2015

Być nagrodzonym, zostać laureatem to znaczy – jak rozumiem – być zauwa-
żonym, wyróżnionym, docenionym spośród innych za coś, czym zaistnieliśmy po-
nad przeciętność. Od czterdziestu pięciu lat, grając na scenie, przed kamerą

czy mikrofonem, staram się wykonywać „usługi dla ludności” najlepiej, jak potrafię. Każ-
da nagroda to potwierdzenie, że to, co robię, nie idzie w próżnię, że ktoś to dostrzega
i jest to komuś potrzebne. I właśnie to poczucie towarzyszyło mi podczas tego uroczy-
stego aktu odbierania statuetki VIP 2015 w kategorii „kultura” w tak zacnym towa-
rzystwie innych wyróżnionych.

Grażyna Barszczewska
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Maria Jolanta 
Batycka-Wąsik
wójt gminy Lesznowola

Nagrodzona za doskonałe 
zarządzanie, opierające się 
na umiejętnym wykorzystaniu 
położenia i walorów naturalnych
gminy, jej odpowiedniej promocji 
i inwestycjach, które podnoszą
komfort życia mieszkańców 
i przyciągają turystów.

VIP Samorządu 2015

T ytuł „VIP Samorządu 2015” to dla mnie ogromne wyróżnienie, które przy-
jęłam z radością i satysfakcją. Cieszę się, że gmina Lesznowola znalazła się
w elitarnym gronie laureatów nagród przyznawanych przez redakcję „Ma-

gazynu VIP”. Sukces Lesznowoli, który znalazł potwierdzenie w otrzymanym wyróżnieniu,
opiera się przede wszystkim na wizji rozwoju i jej konsekwentnej realizacji oraz umie-
jętnym wykorzystaniu atutów gminy. W pracy wójta, którym jestem już od 17 lat, nie-
zwykle ważne są wiarygodność, szacunek dla ludzi i konsekwencja w działaniu. Umie-
jętność osiągania kompromisów w pracy zespołowej zawsze jest wartością dodaną. Jak
już wiele razy podkreślałam, największym atutem Lesznowoli są ludzie – radni, soł-
tysi, pracownicy samorządowi oraz przedsiębiorczy i kreatywni mieszkańcy. Wspólnie
budujemy dobrą markę gminy Lesznowola.

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
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Ewa Błaszczyk
aktorka filmowa i teatralna, 
piosenkarka, działaczka społeczna

Nagrodzona za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki firmowej i teatralnej 
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2015

Moje wrażenia z Gali VIP były bardzo pozytywne. Wojciech Młynarski, któ-
ry również otrzymał nagrodę, ale – niestety – był nieobecny podczas wie-
czoru, jest autorem słów do piosenki, którą wielokrotnie wykonywałam. Jej

tytuł brzmi: „O tych, co się za pewnie poczuli”. Myślę, że jest to właściwa myśl dla mnie
po otrzymaniu kolejnej nagrody, żeby ten tytuł „VIP” nie przesłonił mi sensu moje-
go życia. Nagrody są bardzo miłe, można poczuć się docenioną. Istnieje jednak po-
kusa spoczęcia na laurach – nie jako „VIP”, ale jako człowiek. Spojrzę za siebie
i zobaczę, że nie tylko scena, lecz także widownia jest pusta. Dlatego pragnę to wyróżnienie
przekuć w coś dobrego. Chcę, żeby każdy, kto przeczyta te słowa, poczuł, że ma chęć
zmienić się w „VIP-a”. Nie takiego na okładkach gazet, ale takiego, który maksy-
malnie wykorzystuje swoje zawodowe życie do czynienia dobra. A czym jest dobro? Umie-
jętnością dostrzegania szans, szczególnie w tym, co trudne i beznadziejne. Z każdego
małego i głębokiego dołka można wyjść i pokazać tym wszystkim, co zostali, że jest dro-
ga, która wiedzie w górę. Droga, która bywa trudna, ale każdy musi ją przejść, bo in-
aczej jego życie będzie nijakie. Więc co mogę zrobić? Mogę mówić, że śpiączka to też
życie, że dzięki śpiączce mojej córki powstał „Budzik” dla innych „śpiących”, że wy-
budzają się kolejne dzieci, że powstaje „Budzik” dla dorosłych.

Ewa Błaszczyk
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Jerzy Bończak
aktor teatralny i filmowy, reżyser 

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki firmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2015

Moja Very Important Person miała całe życie
Jedno tylko marzenie – znaleźć się na szczycie

I w końcu przyszedł dla niej dzisiaj dzień zaszczytu
Bo znalazła się tutaj w zacnym gronie VIP-ów

Od teraz już jestem Bardzo Ważna Osoba
Więc całujcie mnie wszyscy w me policzki oba

Na tym kończę

Jerzy Bończak
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Ewa Brzezińska 
i Andrzej Karczewski
właściciele Piekarni Wacyn z Radomia

Nagrodzeni za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

Wszelkiego typu nagrody na pewno są motywacją do dalszej pracy na takim
poziomie, na jakim wykonywaliśmy ją do tej pory. Zależy nam na tym, aby
oferowane przez nas produkty były dobre i zdrowe, by klienci, którzy raz

ich spróbują, mogli stale po nie wracać. 
Co wyróżnia nas na rynku? Jakość firmowanego przez nas pieczywa. Staramy się,

aby jego produkcja była oparta na naturalnych fermentacjach, co daje zdrowie na-
szemu przewodowi pokarmowemu. Naturalne fermentacje w sposób „spontaniczny” wy-
twarzają probiotyki, te zaś sprawiają, że pieczywo jest lekkostrawne. Takie same bak-
terie powinny być w naszym przewodzie pokarmowym – jeśli jest ich dostateczna ilość,
wtedy nasz przewód pokarmowy jest zdrowy. Warto więc produkować zdrowe pieczy-
wo, bo ono gwarantuje sukces. 

Ewa Brzezińska 
i Andrzej Karczewski
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Władysław Brzozowski
dyrektor Gospodarstwa Rolnego Produkcyjno-
-Nasiennego Władysław Brzozowski z Mienian

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP 2015

Gospodarstwo rolne w Mienianach założyłem w 1999 roku. Jego prowadzenie
wymaga pasji oraz zamiłowania do estetyki i ładu. Ogromną wagę w codziennej
pracy przywiązuję także do bezpieczeństwa. 

Trzon mojego gospodarstwa stanowią ludzie. To dzięki ich ciężkiej pracy wciąż się
rozwijamy i odnosimy sukcesy. Prawie każdego roku jesteśmy odznaczani w różnego typu
konkursach. Dla przykładu już czterokrotnie uznano nas za najlepsze gospodarstwo
w województwie lubelskim wśród podobnej wielkości podmiotów rolno-produkcyjnych.
Za tymi osiągnięciami idą wysokie zbiory, jakie odnotowaliśmy w 2015 roku: pszeni-
cy ozimej w wysokości 8,2 t/ha, rzepaku – 4,4 t/ha, kukurydzy – 12 t/ha – mimo su-
szy – i buraków cukrowych – 76 t/ha. To duże osiągnięcie i powód do zadowolenia. 

Nie spoczywamy jednak na laurach. Choć do tej pory nie prowadzimy produkcji
zwierzęcej, posiadamy pasiekę pszczelą, która w tym roku z 50 rodzin zwiększyła się
do 100. Stale inwestujemy w przebudowę i modernizację starej popegeerowskiej sub-
stancji, która służy nam do magazynowania zbóż nasiennych – cieszą się one coraz więk-
szym zainteresowaniem wśród rolników z okolicznych wsi. 

Swoistym ukoronowaniem powyższych działań jest statuetka VIP Biznesu 2015,
którą otrzymałem w październiku. Tego typu nagrody dodają skrzydeł do codziennej
pracy i wpływają na rozwój naszego gospodarstwa, za co bardzo dziękuję. Nie tylko
ja przyjąłem to wyróżnienie z radością – równie mocno cieszyli się z niego moi współ-
pracownicy. 

Władysław Brzozowski
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Tomasz Chalimoniuk
prezes zarządu TTcomm SA 
z Warszawy

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

Osiągnięcie przez TTcomm kluczowej pozycji na rynku łączności satelitarnej
w naszej części Europy postawiło przede mną i firmą, którą od wielu lat kie-
ruję, całkiem nowe wyzwania. Miałem coraz silniejsze przekonanie, że po-

winniśmy nasze doświadczenia, naszą rozległą infrastrukturę z teleportem satelitar-
nym w Mińsku Mazowieckim i kontakty międzynarodowe zacząć wykorzystywać w pro-
cesie budowania polskiego przemysłu kosmicznego. Rozwój tego sektora to rozwój ca-
łej polskiej gospodarki. Na przykładach krajów wysokorozwiniętych łatwo wykazać,
że nakłady poniesione na rozwój technologii kosmicznych zwracają się wielokrotnie
w innych działach gospodarki. Jeśli chcemy być innowacyjni, a nasza gospodarka ma
być konkurencyjna, to nie ma innej drogi jak budowa i rozwój przemysłu kosmiczne-
go w Polsce. Jestem przekonany, że TTcomm idzie właściwą drogą, kładąc nacisk na
współpracę z polskimi uczelniami technicznymi, m.in. w zakresie udostępnienia wła-
snej infrastruktury dla celów badawczych i szkoleniowych. Nasz sektor potrzebuje no-
wych wykształconych kadr i umiejętnego wykorzystania doświadczeń innych krajów. 

Statuetka VIP Biznesu 2015 ma dla mnie szczególne znaczenie. Traktuję ją nie
jako wyraz uznania dla moich osobistych dokonań, ale raczej jako wyraz dostrzeże-
nia wysiłków podejmowanych przez TTcomm SA na rzecz rozwoju branży i sektora
kosmicznego w Polsce.

Tomasz Chalimoniuk
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Jan Chorostkowski
prezes zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o. z Wrocławia

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy 
oraz efektywne zarządzanie, oparte
o najwyższą jakość, rzetelność, 
kulturę biznesową i zasady etyki, 
co buduje wzorcowy obraz 
polskiego przedsiębiorcy 
w kraju i za granicą.

VIP Biznesu 2015

30lat temu, w 1986 roku założyłem we Wrocławiu firmę remontowo-bu-
dowlaną Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD. Przez
lata mojej działalności, dzięki pracowitości, a także uczciwości, determinacji,

rzetelności i profesjonalizmowi w stosunku do moich kontrahentów oraz klientów uda-
ło mi się stworzyć jedną z największych firm deweloperskich we Wrocławiu i na Dol-
nym Śląsku. Przez ten czas spółka funkcjonowała pod rządami różnych systemów po-
lityczno-gospodarczych, jednak udawało mi się stawiać czoła wielu transformacjom
i dotykającym nasz kraj kryzysom gospodarczo-ekonomicznym. Dzięki wypracowanej
przez wiele lat renomie i dobrej marce naszych mieszkań z powodzeniem wprowadzi-
łem firmę w 30. rok działalności jako najbardziej rozpoznawalnego dewelopera na Dol-
nym Śląsku, działającego dynamicznie i z ogromnym rozmachem pod względem ilo-
ści realizowanych rokrocznie inwestycji mieszkaniowych. Przez 30 lat działalności fir-
ma DACH BUD wybudowała swoje budynki w każdej z dzielnic Wrocławia, trwa-
le zapisując się w jego architektoniczne oblicze, współtworząc nowoczesny i elitarny cha-
rakter miasta.

Jestem niezmiernie wdzięczny za przyznaną mi po raz kolejny statuetkę VIP Biz-
nesu i dumny z niej, albowiem potwierdza ona, że droga, jaką obrałem i przebyłem przez
te 30 lat, jak i ciężka codzienna praca, w której towarzyszy mi moje motto życiowe: „Rze-
telność i uczciwość się opłaca”, były dobre i właściwe.

Jan Chorostkowski
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Krzysztof Cugowski
wokalista

Nagrodzony 
za całokształt 
dokonań 
artystycznych.

VIP 2015

Jest mi bardzo miło, że redakcja postanowiła mnie wyróżnić, tym bardziej że nie
czuję się VIP-em. Jeśli jednak komuś wydaje się, że to, co robiłem i cały czas
robię, ma sens, to jestem szczęśliwy i pozostaje mi przyjąć ten wyraz uznania. Nie

należę do osób, które „bywają” i uczestniczą w celebryckim życiu, ale nie zamierzam
odcinać się od swoich dokonań. Nigdy nie zastanawiałem się, jak udaje mi się tyle lat
utrzymywać na rynku muzycznym – dla mnie nagrywanie płyt i koncertowanie jest na-
turalne. Podchodzę do swojej pracy spokojnie, bo wiem, że piosenka to rzecz ulotna, któ-
rej popularność potrwa najwyżej kilka, może kilkanaście lat. Dlatego nie uważam się
za człowieka, który zrobił wielką karierę, ale przez czterdzieści lat na scenie nagra-
łem wiele płyt, a ludzie wciąż chcą mnie słuchać i mam poczucie, że to, co zrobiłem,
nie poszło do kosza i cały czas ma sens. To dla mnie równie ważne jak ludzka sympa-
tia. A kariera? O niej można by w Polsce wiele mówić. Jestem szczęśliwy, że mam uda-
ną rodzinę – żonę i trzech synów, dwóch z nich robi podobne rzeczy jak ja, co bardzo
mnie cieszy. Mamy dystans do tego, co dzieje się wokół, jesteśmy zdrowi, więc należy
tylko prosić Boga, żeby tak było jak najdłużej, zwłaszcza że jestem w takim wieku, że
wielu moich przyjaciół już odeszło. Jestem człowiekiem spełnionym zawodowo i rodzinnie,
więc nie mam wobec życia żadnych dodatkowych wymagań.

Krzysztof Cugowski
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Tadeusz Czajka
wójt gminy Tarnowo Podgórne 

Nagrodzony za doskonałe 
zarządzanie, opierające się
na umiejętnym wykorzystaniu 
położenia i walorów naturalnych
gminy, jej odpowiedniej promocji
i inwestycjach, które podnoszą
komfort życia mieszkańców
i przyciągają turystów. 

VIP Samorządu 2015

P rzyznanie tytułu „VIP Samorządu 2015” jest podsumowaniem mojej dotych-
czasowej pracy na stanowisku wójta gminy Tarnowo Podgórne, ale i ogrom-
nym wyróżnieniem. To wyrażone przez kapitułę konkursową uznanie dla mnie

jako lidera i reprezentanta społeczności lokalnej. Za tak wysoką ocenę mojej osoby
serdecznie dziękuję. Jednocześnie pragnę zapewnić, iż przyznane wyróżnienie odbieram
także jako bardzo pozytywną opinię na temat działalności gminnych instytucji.
Wiem, że zarządzanie samorządem może być zwieńczone sukcesem jedynie wtedy, gdy
opiera się o szeroką partycypację społeczną. Jestem głęboko przekonany, że dzisiaj
gmina Tarnowo Podgórne jest miejscem, w którym idea otwartego dialogu owocuje
konsekwentnym, zrównoważonym rozwojem – stałym podnoszeniem komfortu życia
mieszkańców oraz wzmacnianiem współpracy z przedsiębiorcami.

Jestem świadomy, że beneficjenci tytułu „VIP Samorządu 2015” stanowią wzór do
naśladowania dla innych oraz inspirację dla działań na rzecz rozwoju polskiej samo-
rządności. Dołączenie do tak zacnego grona laureatów jest zatem moim zobowiąza-
niem do dalszej wytężonej pracy. 

Tadeusz Czajka
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Józef Dąbek
prezes zarządu Kopalni Wapienia 
„Morawica” z Morawicy

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

Z branżą górnictwa odkrywkowego jestem związany od blisko pół wieku. Przez te
lata górnictwo zmieniło się w znaczącym stopniu, zarówno technologia wydoby-
cia, jak i rynek zbytu. Stały rozwój, doświadczenie i jakość pozwoliły nam na zdo-

bycie pozycji lidera. Cały czas wprowadzamy na rynek nowe, coraz wyżej przetworzone
produkty, powstałe na bazie wapienia, który wydobywamy. Obecnie dostarczamy nasze
wyroby do hutnictwa, cukrownictwa i energetyki, budownictwa i drogownictwa, a także
rolnictwa jako nawóz, uznany za ekologicznie czysty. Produkujemy także elementy ka-
mienne z marmuru „Morawica” do wykorzystania wewnątrz budynków. To stałe posze-
rzanie naszego portfolio gwarantuje nam stabilizację przychodów i buduje markę firmy. 

Zarząd szybko zrozumiał, że rynkowa gospodarka wymaga szybkiej transforma-
cji i nowej strategii. Dzięki sukcesywnie wdrażanym inwestycjom zaspokajamy ocze-
kiwania naszych odbiorców. Gwarantujemy pełną satysfakcję dotychczasowym i przy-
szłym klientom. Jesteśmy firmą rozwojową, pewną i bezpieczną. Jestem przekonany,
że kolejne lata przyniosą kontynuację pozytywnych efektów działań podjętych w latach
ubiegłych.

Dziękuję za wyróżnienie statuetką VIP Biznesu 2015. Jest ono szczególne dla mnie
jako osoby zarządzającej, jednak na zaufanie klientów i pozycję firmy pracuje cała za-
łoga. Każda nagroda i każde wyróżnienie jest dla nas ważne i daje motywację do dzia-
łania. KW „Morawica” to gwarancja jakości i dobra świętokrzyska marka, z której
wszyscy możemy być dumni.

Józef Dąbek
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Andrzej Domański
dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Kielcach

Nagrodzony za wybitne 
dokonania, spełnianie się 
w roli menadżera i zarządcy
podmiotu ochrony 
zdrowia oraz wzorcowe 
zarządzanie nim.

VIP w Ochronie Zdrowia 2015

Nagroda VIP w Ochronie Zdrowia 2015 jest dla mnie wielkim wyróżnieniem.
Dedykuję ją swoim pracownikom, którzy tworzą doskonały zespół i dzięki za-
angażowaniu których Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach nieustan-

nie się rozwija i niewątpliwie wyróżnia nie tylko w skali województwa, lecz także ca-
łej Polski. Dzięki wsparciu urzędu marszałkowskiego większość oddziałów została
w ostatnich latach wyremontowana i wyposażona w światowej klasy sprzęt.

W ciągu kilkunastu lat pracy w szpitalu zespolonym – najpierw na stanowisku wi-
cedyrektora do spraw inwestycyjnych, a obecnie dyrektora naczelnego – nadzorowa-
łem zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym wiele inwestycji, w tym
m.in.: budowę pawilonu pediatrycznego, nowego szpitalnego oddziału ratunkowego oraz
pomieszczeń dla neurochirurgii i kardiochirurgii. 

Cele, jakie stawiam przed sobą na najbliższe lata, są bardzo ambitne, zwłaszcza że
po połączeniu z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Kielcach
kierowana przeze mnie jednostka stała się jednym z największych wieloprofilowych pod-
miotów leczniczych w kraju. Wśród planów związanych z rozwojem placówki można wy-
mienić m.in.: dalsze dostosowywanie oddziałów do wymogów klinicznych, doposażanie
ośrodka w specjalistyczny sprzęt, kształcenie wykwalifikowanej kadry medycznej
oraz budowę centrum urazowego. Zamierzam nadal współpracować z kadrą medycz-
ną, śledzić postęp w medycynie, tak by wprowadzać w placówce wszelkie nowości.

Andrzej Domański
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Michał Fajbusiewicz
dziennikarz

Nagrodzony 
za osiągnięcia 
dziennikarskie 
i telewizyjne.

VIP 2015

Jestem już na takim etapie kariery zawodowej, że niezbyt dobrze czuję się w „gar-
niturze VIP-a”, ale miło mi było być zauważonym przez kapitułę i znaleźć się
na Gali VIP w tak zacnym gronie laureatów. Dzięki temu mam poczucie, że mój

ponad trzydziestoletni dorobek telewizyjny został doceniony. Cieszę się, że miałem oka-
zję spotkać wielu moich kolegów aktorów, a zarazem odebrać nagrodę w doborowym
towarzystwie nie tylko ludzi kultury, lecz także osób, które odnoszą sukcesy w wielu dzie-
dzinach, takich jak medycyna, biznes, samorządność. Człowiek z natury jest łasy na
pochwały i wyróżnienia, dlatego nie będę przeczyć, że jest to miłe, ale w moim wieku
mam do tego zdrowy stosunek i nie przywiązuję do tego typu uznania większej wagi. Oko-
liczność przyznania mi nagrody traktuję w dużej mierze jak pretekst do spotkania to-
warzyskiego.

Michał Fajbusiewicz
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Piotr Fronczewski
aktor filmowy i teatralny

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki firmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2015

Jeden z najbardziej znanych i lubianych aktorów teatralnych i filmowych. Pisarz
i satyryk. Reżyser i pedagog. Pod pseudonimem Franek Kimono wydał dwie pły-
ty z muzyką disco, a przez wielu uważany był za pierwszego rapera nad Wisłą.

Był też wykonawcą przedwojennych szlagierów i piosenek literackich. Występował
w kabarecie Olgi Lipińskiej i kabarecie Pod Egidą. Ulubieniec dziecięcej publicz-
ności dzięki barwnej kreacji Pana Kleksa. W dorobku artystycznym ma sto dwadzieścia
ról filmowych i serialowych, ponad dwadzieścia osiem ról teatralnych. Jego charak-
terystyczny głos można usłyszeć w wielu rolach dubbingowych.
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Zbigniew Gaca-Richter
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lazurowa” z Warszawy

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

Od 2010 roku jestem prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, któ-
ra prowadzi działalność ukierunkowaną na liczne innowacyjne rozwiązania,
stosowane zarówno w zakresie administrowania infrastrukturą i istniejący-

mi zasobami, jak i realizacji nowych inwestycji budowlanych. Dzięki inwestycji ,,La-
zurowy Zakątek”, która bez zaciągania jakiegokolwiek kredytu zakończyła się wiel-
kim sukcesem, zasłynęliśmy na warszawskim rynku budownictwa mieszkaniowego i udo-
wodniliśmy, że pomimo niepewności, które wynikają ze zmian w prawie, możemy się roz-
wijać. Zamierzamy prowadzić długofalową politykę inwestycyjną, w związku z czym ak-
tualnie prowadzimy czynności w kierunku rozpoczęcia następnej inwestycji mieszka-
niowej. Jednocześnie podnosimy standard starszych zasobów, poddając je renowacji
i modernizacji. Naszym nadrzędnym celem, którym kierujemy się w codziennej dzia-
łalności, jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspokajanie ich potrzeb
mieszkaniowych, społecznych i kulturalnych. 

Statuetka i tytuł „VIP Biznesu 2015” jest dla zarządu, a także dla pracowników
spółdzielni wielkim zaszczytem i ogromnym sukcesem zawodowym. Jednocześnie jej otrzy-
manie utwierdza nas w przekonaniu, że wybraliśmy odpowiedni kierunek działań, i mo-
tywuje nas do jeszcze większego zaangażowania na rzecz społeczności spółdzielczej.

Zbigniew Gaca-Richter
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Kazimierz Golec
prezes zarządu Zakładu Mechaniki 
Przemysłowej „ZAMEP” Sp. z o.o. z Gliwic

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

Statuetka VIP Biznesu 2015 jest w moim odczuciu przede wszystkim potwier-
dzeniem mojej kreatywności w zarządzaniu firmą, czego wynikiem jest sku-
teczność w walce o klienta zarówno na krajowym rynku, jak i w skali mię-

dzynarodowej. Mogę też poszczycić się dobrymi efektami promocji oferowanych no-
watorskich produktów. Przyznana nagroda niewątpliwie wiąże się z prestiżem, ale ten
jest konsekwencją wysokiego poziomu, który utrzymujemy, i odzwierciedleniem pro-
ponowanej klientom jakości. Cieszy mnie, że kierowana przeze mnie firma jest po-
strzegana jako rzetelne przedsiębiorstwo nie tylko przez odbiorców naszej oferty, lecz
także przez niezwiązane z branżą gremia eksperckie, w tym kapitułę, która zadecy-
dowała, że zasługuję na to wyróżnienie. Myślę, że to nie tylko znaczące wydarzenie
dla firmy, lecz także istotne potwierdzenie dla naszych klientów, że mają do czynie-
nia z wiarygodnym podmiotem, z którym warto podjąć współpracę. Cieszę się, że już
drugi raz miałem okazję gościć na gali VIP i doświadczyć jej wyjątkowej atmosfe-
ry, szczególnie jako laureat. 

Kazimierz Golec
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Robert Janowski
wokalista, aktor, dziennikarz

Nagrodzony 
za całokształt 
dokonań 
artystycznych.

VIP 2015

Spotkałem wielu VIP-ów w swoim życiu. To byli wybitni polscy artyści:
Krzysztof Penderecki, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Emilian Ka-
miński, Ewa Braun, Jan Englert i dziesiątki innych. Gdyby przed ich nazwi-

skami dopisać słowo „VIP”, w ogóle bym się nie zdziwił. Oni są nimi pewnie bardziej
niż ja. Wielu z nich ze skromności nie byłoby zadowolonych z takowego przedrostka,
co też bym zrozumiał. 

Kiedy podczas wspanialej, trzeciej już Gali VIP usłyszałem swoje nazwisko, nie
bardzo wiedziałem, jak zareagować. Moja wewnętrzna próżność się uśmiechnęła, ale
jednocześnie wewnętrzna skromność zaprotestowała. Tak czy inaczej moje rozterki skoń-
czyły się tym, że z radością przyjąłem statuetkę i, pisząc te słowa, patrzę na nią z nie-
ukrywanym zachwytem. Tym większym, że taka sama stoi na półkach wymienionych
przeze mnie osobistości.

Robert Janowski
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Michał Kalinowski
dyrektor generalny firmy Steinbacher 
Izoterm Sp. z o.o. z Cząstkowa Mazowieckiego

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą. 

VIP Biznesu 2015

Szacowny fundator i towarzystwo znamienitych laureatów nagrody VIP
Biznesu 2015 czynią to wyróżnienie szczególnie cennym i pożądanym. Jestem
wdzięczny i dumny, że zostałem zaliczony do tak znakomitego grona. Jednak

najgłębszą przyczynę mojego zadowolenia wyraża myśl Cycerona: „Wszystkie dobre
czyny chcą być wystawione na światło”.

Stworzyliśmy kulturę organizacyjną, która w równym stopniu służy wszystkim
naszym pracownikom. Wysoce zaawansowany, autorski system zarządzania pozwala na
pełną realizację przyjmowanej z uznaniem misji – wizji. Głęboka znajomość rynku
i tendencji jego rozwoju umożliwiają systematyczne wdrażanie proaktywnej strategii
funkcjonowania. Stworzyliśmy system, którego immanentną częścią jest promowanie
i czerpanie korzyści z ciągłej nauki w procesach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Dbamy o budowanie rynkowej pozycji firmy, podnosząc wartość jej reputacji.
Interesariuszy przedsiębiorstwa uważam za współtwórców naszych sukcesów. Troska
o środowisko naturalne jest miarą naszego zaangażowania społecznego i świadomości
obowiązków wobec rozwijającej się cywilizacji. Kategoria „etyka biznesu” nie jest dla
mnie czczym frazesem. Stanowi nieusuwalny warunek brzegowy dla mojej pracy
i aktywności kierowanej przeze mnie firmy. Jestem przekonany, że podnoszenie
jakości produktów i usług służy nie tylko satysfakcji klientów. Jest naszym – biznesu
– wkładem w jakość życia tych i przyszłych pokoleń. Dzisiaj, tu i teraz tworzymy świat
dla nas i naszych potomnych.

Michał Kalinowski
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Anna i Czesław 
Koliszowie
właściciele firmy ANKOL Sp. z o.o. z Chorzelowa

Nagrodzeni za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

Działalność biznesową prowadzimy od 1991 roku. O tym, iż poważnie traktu-
jemy przygodę z biznesem, świadczy powstała od imienia i nazwiska Anny Ko-
lisz nazwa firmy ANKOL, będąca deklaracją etyki, profesjonalizmu i stan-

dardów. Wspólnie prowadząc firmę, uzupełniamy się w zarządzaniu. Oboje realizu-
jemy swoje pasje tworzenia oraz podejmujemy odważne wyzwania biznesowe. Z opty-
mizmem i ogromną wiarą w powodzenie sięgamy po to, co innym może wydawać się nie-
możliwe. 

Nasze doświadczenia zawodowe, wiedza techniczna i znajomość rynków dały pod-
stawy do wyspecjalizowania firmy w dostawach wyrobów i usług o znaczeniu strate-
gicznym dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Realizujemy kontrakty resortowe dla
odbiorców krajowych i zagranicznych od Ameryki Południowej po kraje Dalekiego
Wschodu. Nastawienie na ciągły rozwój, wdrażanie nowych technologii i innowacji po-
zwoliło nam stworzyć nowoczesne przedsiębiorstwo o bardzo dobrej reputacji. Dzięki
posiadanym przedstawicielstwom zachodnich producentów oraz pomyślnej kooperacji
z zakładami lotniczymi Europy Wschodniej zbudowaliśmy swoisty pomost wymiany tech-
nologicznej pomiędzy Wschodem a Zachodem. Posiadane wizerunek i jakość oferty znacz-
nie wyróżniają nas na rynkach. Nasz plan stworzenia silnej i zyskownej marki powiódł
się dzięki konsekwentnej realizacji własnych ambicji i posiadanej wizji. Otrzymana po
raz trzeci statuetka VIP Biznesu 2015 daje ogromną satysfakcję i utwierdza nas
w przekonaniu o słuszności wybranej drogi.

Anna i Czesław Koliszowie
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Adam Koperkiewicz
dyrektor Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska

Nagrodzony 
w kategorii Wyjątkowa 
Osobowość Życia 
Publicznego za całokształt
działalności na rzecz 
polskiej kultury.

VIP 2015

Nagrodę VIP 2015 traktuję jako szczególne i pełne emocji wyróżnienie, któ-
re przyjmuję jako wyraz podsumowania mojej 43-letniej pracy w gdańskich
muzeach, w tym 26-letniego dyrektorskiego dorobku w Muzeum Historycz-

nym Miasta Gdańska. Otrzymana nagroda ma pozytywny wpływ na moje samopoczucie
i niewątpliwie wzmacnia moją zawodową samoocenę. 

Nagroda wręczona na wspaniale zorganizowanej, prestiżowej gali, w gronie przy-
byłych z całego kraju laureatów – przedstawicieli wielu specjalności i branż, od na-
uki poprzez produkcję, usługi, medycynę, samorząd oraz kulturę i sztukę, posiada nie-
kwestionowane cechy najwyższej rangi. Po raz pierwszy została wręczona muzealni-
kowi, reprezentantowi dziedziny popularnej, aczkolwiek nie zawsze uzyskującej wła-
ściwe pierwszoplanowe miejsce w polskiej kulturze. Tym samym podkreśla dorobek wie-
lu różnorodnych specjalistów: muzealników, konserwatorów, pracowników administracyjnych
i technicznych, którzy od lat stanowią silny, zdolny zespół i współtworzą nieprzecięt-
ne osiągnięcia instytucji.

Adam Koperkiewicz
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Robert Kościelny
prezes spółki SINEVIA z Warszawy

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

Sinevia Sp. z o.o. realizuje szeroki zakres prac budowlanych oraz okołobudow-
lanych w oparciu o swoje doświadczenie i kompetencje zespołu. Nasza oferta
obejmuje: kompleksową realizację inwestycji ogólnobudowlanych, mieszkanio-

wych i przemysłowych oraz modernizację systemów ciepłowniczych. Wyróżnia nas pa-
sja budowania.

Robert Kościelny
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Gabriela Kośmider
właścicielka Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
-Handlowego GABI-PLAST z Krotoszyna

Nagrodzona za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

Gabi-Plast to firma, która już od 33 lat działa w branży opakowaniowej. Swo-
ją pozycję na rynku utrzymuje dzięki ciągłemu doskonaleniu i zwiększaniu pro-
ponowanej oferty, nadążając jednocześnie za trendami i zapotrzebowaniem

rynku. Solidność w partnerstwie to podstawowy element, budujący zaufanie na ryn-
ku. Bardzo mocno podążamy w kierunku promowania nowych technologii, w których
wykorzystywane są materiały biodegradowalne. Wprowadzamy nowoczesne instrumenty,
które pomagają w szybki sposób dokonać prognoz potrzebnych do kontynuowania po-
lityki firmy. Na pierwszym planie stawiamy wszystko, co wiąże się z zadowoleniem klien-
ta. Propagujemy hasło „Klient nasz pan”. W pracy towarzyszy mi przestrzeganie ety-
ki oraz poszanowanie godności pracowników.

Statuetka VIP Biznesu 2015 jest dla mnie prestiżowa, ponieważ świadczy o tym,
że ktoś dostrzegł moją działalność i uhonorował ją. Umacnia mnie to w przekonaniu,
że dobrze wykonuję swoją pracę.

Gabriela Kośmider
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Jerzy Kruk 
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Metalowiec” z Wrocławia

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

P rzyjąłem tę nagrodę z satysfakcją, ale też trochę z zaskoczeniem, gdyż stereotypowo
spółdzielnie mieszkaniowe nie były traktowane jako przedsiębiorstwa. A jed-
nak – uwzględniając uzasadnienie kapituły konkursu – całkowicie się zgadzam,

że obecnie na pierwszy plan funkcjonowania spółdzielni wysuwa się ekonomika: efek-
tywność gospodarki remontowej, inwestycyjnej i w konsekwencji stabilność opłat za użyt-
kowanie mieszkań. 

Do spółdzielni nie przystępuje się, żeby się wzbogacić, ale po to, by nie być bied-
nym. W tego typu strukturze organizacyjnej stosowane jest oczywiście, wpływające na
dobrą kondycję przedsiębiorstwa, współdziałanie z organami samorządowymi, zwłasz-
cza z radą nadzorczą i radami osiedlowymi, które – przestrzegając swojej autonomii
– spełniają w pełni rolę nadzorczo-kontrolną, niezależnie od wzajemnego zaufania. Peł-
nię funkcję zarządu jednoosobowego, a spółdzielnia zarządza 7 tys. mieszkań, w któ-
rych zamieszkuje 25 tys. mieszkańców. To zaufanie musi wynikać z bardzo szerokiej,
pełnej informacji dla członków, co jest głównym przejawem demokracji bezpośredniej,
której jestem gwarantem. I wreszcie niebagatelne znaczenie ma szacunek dla pracy
całej kadry – duża jej część związana jest z w naszą spółdzielnią już ponad 20–40 lat.
Odwzajemnia się ona zaangażowaniem w kompetentne wykonywanie zadań, często wy-
kraczając poza zakres swoich obowiązków.

Jerzy Kruk 
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Dr Izabela Lenartowicz
właścicielka Kliniki Medycyny Estetycznej 
Med Estetica w Katowicach

Nagrodzona za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

P raca lekarza jest powołaniem, w którym kluczową rolę odgrywa empatia i chęć
pomocy, dla mnie jest siłą napędową, która motywuje mnie do działania każ-
dego dnia. Oprócz swoich najszczerszych chęci i zaangażowania chcę swoim pa-

cjentom proponować najlepsze usługi, dbając o ich komfort i bezpieczeństwo, dlatego sta-
le monitoruję nowości technologiczne, podnoszę swoje umiejętności i tworzę miejsce,
w którym nauka łączy się z pasją i doświadczeniem. Czuję dumę, że zostało to dostrzeżone
w świecie, który kieruje się ostrymi zasadami biznesu. Statuetka i tytuł „VIP Biz-
nesu 2015” są dla nas niesamowitym wyróżnieniem, bo – jak wiemy – biznes buduje się
latami, starając się połączyć wszystkie czynniki, takie jak działania marketingowe, wpro-
wadzanie innowacji, zarządzanie kapitałem ludzkim i finansami. Świadomość, że przy-
jęto mnie do grona VIP-ów Biznesu – ludzi, którzy uchodzą za wzór polskiego przed-
siębiorcy pod względem jakości, rzetelności i ukierunkowanego na ciągły rozwój zarządzania,
i tych, którzy postawili na innowacyjność i skutecznie łączą biznes z nauką, jest uko-
ronowaniem moich starań i ciężkiej pracy.

Pod koniec dnia, gdy przypominam sobie twarze zadowolonych pacjentów, które biją
blaskiem niczym te medale i odznaczenia, powtarzam sobie, że warto! I wiem, że wy-
grałam, bo – jak mawiał Budda – „W konfrontacji strumienia ze skałą strumień za-
wsze wygrywa – nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość”. Wytrwale i z oddaniem będę
dalej służyć innym, bo jedna maszyna może wykonać pracę pięćdziesięciu przeciętnych
ludzi, ale żadna maszyna nie wykona pracy jednego nadprzeciętnego człowieka.

dr Izabela Lenartowicz
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Ilona Majewska
właścicielka Noble Medica S.C. 
z Radomia

Nagrodzona za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

Od zawsze staram się wykonywać swoją pracę z zaangażowaniem i poświęce-
niem, wykazując się przy tym inicjatywą. Nie poddaję się w obliczu trudno-
ści i, jak myślę, jestem wytrwała w dążeniu do celu. Uzupełniam to najwyż-

szą starannością. Można więc stwierdzić, że mam właściwą motywację. Ale to tylko mo-
tywacja wewnętrzna. Jak wiemy, istnieje też motywacja zewnętrzna, której przykła-
dem są właśnie nagrody. Każda z nich jest dla mnie powodem do dumy, a jednocze-
śnie potwierdzeniem, że oferuję najwyższą jakość produktu, zaspokajając potrzeby na-
wet najbardziej wymagających klientów. 

Nagrody i wyróżnienia wpływają na przyszłość firmy, wzmagając mobilizację do
dalszej pracy nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem. Pozycja nagrodzonej marki, to
coś, do czego inni aspirują, daje mi poczucie delikatnej przewagi. W ostatnich latach
obserwujemy wręcz trend „kultury nagrody”, dzięki któremu podmioty nagradzane zdo-
bywają dodatkowe powody do satysfakcji. Tak więc mamy tu połączenie ukoronowa-
nia dotychczasowej działalności z otwarciem na przyszłość. Nagrody poważnych in-
stytucji budują bowiem publiczny wizerunek firmy i przynoszą tak pożądaną w każdym
biznesie rozpoznawalność. Oczywiście mam też świadomość, że ważny jest nie tyle sam
moment docenienia – przyznanie nagrody – i jego bezpośrednie skutki, lecz także cały
proces „dochodzenia” do takiego osiągnięcia. Ruszam więc ku kolejnym zadaniom.

Ilona Majewska
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Tomasz Majewski
lekkoatleta

Nagrodzony w kategorii 
Wyjątkowa Osobowość 
Życia Publicznego 
za osiągnięcia sportowe.

VIP 2015

Bardzo się cieszę, że szanowne jury „Magazynu VIP” wybrało mnie jako oso-
bę godną statuetki VIP-a. Nagroda na pewno jest cennym ukoronowaniem
mojego dorobku i potwierdzeniem, że coś w swojej dziedzinie osiągnąłem i mam

znaczący wkład w rozwój i postrzeganie polskiego sportu. Każda nagroda mnie cie-
szy, a ta, którą otrzymałem od redakcji „VIP-a”, szczególnie, bo stanąłem na scenie
obok znamienitych postaci z różnych środowisk, a ja jeden reprezentowałem katego-
rię sportową, co tylko potwierdza rangę tego, co udało mi się osiągnąć na swoim po-
letku. Zarówno w sporcie, jak i w życiu największym bodźcem zawsze była dla mnie ry-
walizacja i tak jest cały czas, mimo że jestem już zaawansowanym sportowcem. Ry-
walizacja cały czas mnie bawi, ale to zwycięstwo i uzyskiwane wyniki dają największą
satysfakcję, bo o to chodzi w sporcie. Dodatkowe apanaże, nagrody, podziw kibiców
– wszystko to jest przyjemne, ale my, sportowcy, największą frajdę mamy z tego, co ro-
bimy na co dzień, zwłaszcza w chwilach, kiedy nam wychodzi. Dlatego w nadchodzą-
cym sezonie chciałbym móc cieszyć się zdrowiem, by pojechać na igrzyska do Rio i skoń-
czyć karierę w dobrym stylu.

Tomasz Majewski
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Wojciech Młynarski
poeta, artysta kabaretowy, 
autor tekstów piosenek i piosenkarz

Nagrodzony 
za całokształt 
dokonań 
artystycznych 
oraz wkład 
w krzewienie 
polskiej kultury.

VIP 2015

P atrząc z perspektywy ponad 40 lat aktywności zawodowej, śmiało mogę powiedzieć,
że nic bym nie zmienił. Była i ciągle jest to droga trudna, ale ciekawa, na swój
sposób nawet pasjonująca. Pamiętam, jak moja nauczycielka języka polskiego,

u której zdawałem maturę, już wtedy przejawiając zainteresowanie pisaniem i pró-
bując sił w poetyckich formach, mówiła mi: „Wojtek, nie zmarnuj talentu”. Dziś uwa-
żam, że posłuchałem jej rady, ale jednocześnie stwierdzam, że talent to zaledwie mały
procent, a reszta – ciężka praca. Wiele też zależy może nie tyle od przypadku, co szczę-
śliwych okoliczności, splotów zdarzeń, które miały miejsce, zwłaszcza na starcie, kie-
dy postanowiłem opuścić kabaret studencki i zauważył mnie Dziewoński, zapraszając
do współpracy z Dudkiem, kiedy zainteresowała się mną Agnieszka Osiecka i wcią-
gnęła mnie do radiowego studia piosenki, gdzie z kolei poznałem Kalinę Jędrusik, któ-
ra nagrała moją piosenkę „Z kim tak ci będzie źle jak ze mną”. Takie zbiegi okolicz-
ności są potrzebne, ale im dłużej człowiek żyje, tym bardziej utwierdza się w przeko-
naniu, że esencją twórczości, bez gwarancji sukcesu, jest ciężka, uczciwa praca w tym
kierunku.

Wojciech Młynarski
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Kamil Muskus
dyrektor ds. wdrożeń i rozwoju 
Compass Money Sp. z o.o. z Legnicy

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

T ytuł „VIP Biznesu 2015” jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem oraz wy-
razem uznania dla całokształtu mojej dotychczasowej działalności. Znalezie-
nie się w gronie tak doświadczonych i znamienitych osobistości jest pochwa-

łą dla moich starań i z całą pewnością będzie napędzało mnie do dalszej pracy i in-
tensywnego rozwoju. Jestem dumny, że mogę znaleźć się pośród tak utytułowanych przed-
stawicieli świata biznesu, kultury czy polityki, którzy wytrwale dążą do popularyzacji
jakości w każdej dziedzinie życia – zarówno prywatnej, jak i zawodowej. „Magazyn VIP”
stworzył możliwość docenienia jednostek, które udowadniają, że ciężka praca może za-
prowadzić nas bardzo daleko. 

Pełniąc funkcję dyrektora ds. badań i rozwoju, do tej pory odebrałem już wiele na-
gród, przyznawanych firmie Compass Money. To stanowisko pozwoliło mi realizować
wszystkie założone przeze mnie plany zawodowe. Finanse zawsze były dla mnie źró-
dłem fascynacji – chciałem, żeby nasze społeczeństwo objęło pełną kontrolę nad swo-
imi domowymi – i nie tylko – budżetami. Compass Money oferuje swoim klientom nie
tylko rozwiązania finansowe, takie jak pożyczki, kredyty oraz leasing, ale – co naj-
ważniejsze – wyciąga do swoich klientów pomocą dłoń. 

Wszystkie dotychczasowe sukcesy Compass Money napawały mnie optymizmem
i chęcią do pracy. Tytuł „VIP Biznesu 2015” stanowi dla mnie szczególne potwier-
dzenie dobrze obranej drogi zawodowej i motywuje mnie do dalszego podnoszenia po-
przeczki oraz nadawania właściwego kierunku finansom. 

Kamil Muskus
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Michał Nivette
prezes zarządu Grupy Nivette z Warszawy

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

Stawiając na innowacyjne rozwiązania i dobrze wykwalifikowaną kadrę, podą-
żając własną drogą, co skutecznie robię od blisko 40 lat, można przyciągnąć uwa-
gę. Jest mi niezmiernie miło znaleźć się wśród laureatów nagrody VIP Biz-

nesu 2015. Przyjąłem ją z satysfakcją.
W branży motoryzacyjnej receptą na sukces jest koncentracja na potrzebach i ocze-

kiwaniach klienta, potencjale pracowników i doskonaleniu ich wiedzy. W mojej ocenie
pasja to motor napędowy do sprawnego zarządzania biznesem. Od zawsze szukałem no-
wych rozwiązań i nowych możliwości, dlatego też motto mojej firmy brzmi: „Nivette
– więcej możliwości”. Dziękuję za to wyróżnienie.

Michał Nivette
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Marian Opania
aktor filmowy i teatralny, 
artysta kabaretowy

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki firmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2015

Nie wiem, dlaczego statuetka VIP przypadła akurat mnie, bo nie czuję się oso-
bą wyjątkową. Uważam, że dość solidnie uprawiam mój zawód, mam w sobie
wiele pasji, ale – broń Boże – nie czuję się tzw. celebrytą. Nagroda trosz-

kę mi pachnie obnoszeniem się ze swoją wielkością, a mnie do takiego poczucia bar-
dzo daleko. Oczywiście niezmiernie mnie ucieszyło wyróżnienie „Magazynu VIP”, ale
rzadko bywam na rautach, onieśmiela mnie pozowanie do zdjęć na ściankach. Jestem
zdania, że lepiej nie doceniać swoich osiągnięć, niż je przeceniać. Najważniejsza jest
dla mnie ocena widza, słuchacza, bo to on weryfikuje wartość znanych osób, które mu
odpowiadają albo nie. Ponieważ na ogół cieszę się sympatią publiczności i jestem do-
ceniany przez moich odbiorców, czuję się spełniony i usatysfakcjonowany, że moja pra-
ca jest pozytywnie postrzegana. Nagrody różnych gremiów też przyjmuję z radością,
jednak za każdym razem, gdy je odbieram, towarzyszy mi przeświadczenie, że innym
bardziej się one należą. Jednocześnie nie chciałbym, żeby przyznana mi nagroda była
odbierana jako podsumowanie mojej kariery, ponieważ jestem w dobrej formie i wciąż
mam mnóstwo planów zawodowych, które chętnie zrealizuję, jeśli Bozia pozwoli.

Marian Opania
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dr Michał Pachowski
prezes zarządu Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji S.A. z Warszawy

Nagrodzony za kontynuowanie
zarządzania organizacją, oparte
o najwyższą jakość, rzetelność,
kulturę biznesową i zasady 
etyki, co buduje wzorcowy
obraz polskiego przedsiębiorcy
za granicą.

VIP Biznesu 2015

P oczątek mojej kariery zawodowej to rok 2006, kiedy jeszcze jako student Uni-
wersytetu Warszawskiego założyłem działalność gospodarczą o profilu doradczym.
Realizowałem wówczas wiele projektów o charakterze analitycznym oraz za-

rządczym dla sektora MŚP. Wewnętrzna potrzeba ciągłego doskonalenia spowodo-
wała, iż postanowiłem rozpocząć pracę naukową, początkowo jako doktorant Wydzia-
łu Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2013 roku jako adiunkt Katedry
Finansów i Rachunkowości tej samej uczelni. Przez ostatnie osiem lat z sukcesem łą-
czę ją z pełnieniem funkcji kierowniczych m.in. w Warszawskich Zakładach Sprzę-
tu Ortopedycznego S.A., a obecnie jako prezes zarządu Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji S.A. Równoległa praca w biznesie oraz bieżący kontakt z wiedzą teo-
retyczną z zakresu zarządzania i finansów stanowiły doskonałą podstawę do tworze-
nia serii publikacji naukowych, a także prasowych. W szczególności dotyczą one funk-
cjonowania podmiotów na rynku kapitałowym oraz popularyzacji koncepcji zarządza-
nia przez wartość – Value Based Management. Jestem głęboko przekonany, iż w za-
rządzaniu podmiotami gospodarczymi głównym celem ekonomicznym kadry menadżerskiej
– oprócz celów typowo jakościowych i proklienckich – powinna być maksymalizacja
wartości dla właścicieli, co czynię z sukcesami od wielu lat.

dr Michał Pachowski





74

G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
1
5

Piotr Papis
wójt gminy Klwów

Nagrodzony za doskonałe 
zarządzanie, opierające się 
na umiejętnym wykorzystaniu 
położenia i walorów naturalnych
gminy, jej odpowiedniej promocji
i inwestycjach, które podnoszą
komfort życia mieszkańców 
i przyciągają turystów.

VIP Samorządu 2015

C óż mogę powiedzieć o tegorocznej Gali VIP? To po prostu impreza, na któ-
rej chciałoby się bywać. To wieczór z klasą, podczas którego doceniane są oso-
by wyróżniające się największą aktywnością w różnych dziedzinach, popar-

tą ciężką pracą. Jestem wdzięczny, że tak maleńka gmina jak Klwów została przez re-
dakcję dostrzeżona i nagrodzona – cieszę się, że wysiłek i efekty starań niedużych sa-
morządów są doceniane na równi z dużymi aglomeracjami czy przedsiębiorstwami
i że wszyscy razem możemy świętować swoje sukcesy przy okazji gali. 

Co stoi za naszym sukcesem? Sam chciałbym znać odpowiedź. Mówiąc poważnie,
kluczem jest chyba umiejętne pozyskiwanie środków unijnych. Pod tym względem je-
steśmy zdecydowanym liderem regionu radomskiego, co potwierdzają rankingi. Za-
chęcam inne samorządy, żeby poszły w nasze ślady, bo to jedna z ostatnich szans, żeby
zrobić coś pożytecznego dla gminy i jej mieszkańców. A przecież o to chodzi w zarzą-
dzaniu jednostką terytorialną i w pracy samorządu. Nie chodzi o pozycję w zestawie-
niu, lecz o wymierne efekty odczuwalne przez lokalną społeczność i wzrost poziomu ży-
cia w gminie. Jeśli nasze inicjatywy są dodatkowo zauważane na zewnątrz, mogę się
tylko cieszyć i z radością odebrać nagrodę, szczególnie w tak wyjątkowym miejscu i gro-
nie. Kto z nas nie lubi, gdy jego trud jest doceniany? A tak właśnie – jako formę po-
dziękowania za moją pracę – odbieram przyznaną mi statuetkę.

Piotr Papis
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Bogusław Poniatowski
dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku

Nagrodzony za wybitne 
dokonania, spełnianie się 
w roli menadżera i zarządcy
podmiotu ochrony zdrowia
oraz wzorcowe zarządzanie
nim.

VIP w Ochronie Zdrowia 2015

P ełniąc funkcję menadżera dużego podmiotu leczniczego, jakim jest Uniwer-
sytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, wiem, iż najważniejsze są: kompleksowość
usług, nowoczesne technologie oraz najwyższa jakość świadczeń zdrowotnych

z podmiotowym podejściem do pacjenta.
Sytuacja ekonomiczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz stabilna po-

zycja w regionie umożliwiły liczne inwestycje infrastrukturalne, zarówno budowlane,
jak i w ciągłe unowocześnianie sprzętu medycznego. Jedną z naszych największych in-
westycji ostatnich lat jest trwająca rozbudowa i przebudowa szpitala, finansowana
z budżetu państwa w wysokości ponad 500 mln zł. Umożliwiła ona unowocześnienie
warsztatu diagnostyczno-leczniczego oraz wprowadzenie nowych zakresów świadczeń,
których do tej pory szpital ani żadna jednostka w regionie nie realizowały. Takim przy-
kładem jest komora hiperbaryczna z możliwością wykorzystania jej do leczenia wie-
lu schorzeń.

Przyznany przez niezależne gremium ekspertów tytuł „VIP w Ochronie Zdrowia
2015” stanowi dla mnie kolejne potwierdzenie właściwie obranej strategii rozwoju, ukie-
runkowanej na stworzenie nowej jakości usług medycznych. Nagroda ta to wyraz so-
lidnej pracy i zaangażowania wszystkich pracowników szpitala. Jest to dla nas wielki
zaszczyt i zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy.

Bogusław Poniatowski
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Płocku

Nagrodzony za wysoki 
poziom świadczeń 
medycznych, oparty 
o najwyższą jakość, 
nowoczesne zaplecze 
techniczne i wysoko 
wykwalifikowaną kadrę.

VIP w Ochronie Zdrowia 2015

Nagrodę VIP w Ochronie Zdrowia 2015 dedykuję pracownikom Pogotowia Ra-
tunkowego w Płocku. Jest ona odzwierciedleniem ich ciężkiej pracy, dużego
zaangażowania i profesjonalizmu. Czynniki te stały się fundamentem rozwo-

ju naszej Stacji. 
W celu skutecznego działania w istniejących warunkach rynkowych Stacja syste-

matycznie dostosowuje swoje struktury do aktualnych potrzeb, doskonali procedury, re-
alizuje wiele inwestycji budowlanych, kupuje specjalistyczny, nowoczesny sprzęt medyczny.
Sukcesywnie wymieniamy tabor samochodowy, kupując wysokiej klasy ambulanse, wy-
posażone w specjalistyczny sprzęt medyczny. Posiadamy własną Stację Obsługi Po-
jazdów, co pozwala na utrzymanie ambulansów w stałej gotowości. Unowocześniamy łącz-
ność radiową, zastępując stare analogowe radiotelefony nowoczesnymi urządzeniami
cyfrowymi. 

Podejmowanie działań, które mają na celu świadczenie usług medycznych na wy-
sokim poziomie, zawsze było i jest przedmiotem troski kierownictwa i pracowników Sta-
cji, dlatego swoją pracą zapewniamy przestrzeganie praw pacjenta i traktowanie go
jako najwyższego podmiotu. Realizujemy to poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji per-
sonelu medycznego w różnej formie doskonalenia. Nasze zespoły, biorąc udział w mi-
strzostwach w ratownictwie medycznym, zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Do-
datkowo świadczymy usługi w zakresie: edukacji najmłodszych, zabezpieczania imprez
masowych, usług szkoleniowych i transportu sanitarnego. 

Lucyna Kęsicka, dyrektor Pogotowia w Płocku
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Maria Seweryn
aktorka filmowa i teatralna

Nagrodzona za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki firmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2015

Nigdy nie ośmieliłabym się myśleć o zawodzie aktora jako o czymś ważniejszym
niż zawód lekarza, prawnika czy też nauczyciela. Tak rzadko zdarza się, że
my aktorzy możemy w pełni poczuć, iż spełniamy misję, naprawiamy świat,

czynimy dobro, choć w większości przypadków po to wychodzimy na scenę, po to wy-
bieramy ten zawód, rozwijamy się, kształcimy – dzięki temu wierzymy, że możemy też
„leczyć”, bronić i oskarżać, uczyć. Dlatego taką radością i wzruszeniem jest, kiedy zo-
stajemy nagrodzeni nie tylko za nasze role, lecz także za naszą szerzej pojętą działal-
ność. I tak rozumiem tę nagrodę od „Magazynu VIP”.  Jest ona dla mnie jedną z naj-
bardziej istotnych, bo dostrzegliście państwo nie tylko role, reżyserie, lecz także moją
pracę jako członka zarządu Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury i prowa-
dzenie u boku mojej mamy Och-Teatru i Teatru Polonia. Miło mi, że dzięki państwu
jestem „Very Important Person” nie tylko dlatego, że jestem aktorką, lecz także dla-
tego, że według państwa jestem ważnym człowiekiem w świecie kultury, w społeczeń-
stwie, w tym kraju. 

Maria Seweryn
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Franciszek Siegień
prezes WPPH „Elena” z Kokanin

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

P racuję w biznesie i działam dla rozwoju krajowej gospodarki już ponad 52 lata.
Moja firma zajmuje czołowe miejsce pośród krajowych i zagranicznych pro-
ducentów liofilizowanej żywności – polski rynek obsługuje w blisko 80 proc. Je-

stem wiarygodnym partnerem we współpracy z liczną grupą koncernów spożywczych,
w tym mleczarni, producentów herbat, dań instant, piekarni i cukierni. Nieustannie
buduję własną markę, prestiż i uznanie poprzez uczestnictwo we wszelkiego rodzaju sym-
pozjach, konferencjach, targach, plebiscytach i konkursach tak krajowych, jak i za-
granicznych. Zarówno ja, jak i moi podwładni często uczestniczymy w misjach gospo-
darczych, organizowanych poprzez Krajową Izbę Gospodarczą, Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości, regionalne izby gospodarcze, Stowarzyszenie Eksporterów
Polskich itp., współpracujemy także z wieloma uczelniami.

Najważniejszym dorobkiem firmy jest jej marka własna, rozpoznawalna nie tyl-
ko w kraju, lecz także za granicą. Dewizą mojej działalności jest najwyższa jakość, wia-
rygodność, rzetelność oraz dbałość o dobro pracowników i klientów. Potwierdzone jest
to zdobytymi certyfikatami, nagrodami oraz wyróżnieniami. 

Jestem osobą niezwykle otwartą na nowości. Moje zaangażowanie w pracę oraz bo-
gate doświadczenie biznesowe i analityczne myślenie pomagają mi rozwijać firmę w kie-
runku szeroko pojętej obronności kraju, w tym dostaw na rzecz służb mundurowych.
Ten temat, jak i wiele innych, realizuję z wielką pasją i z wielkimi sukcesami.

Franciszek Siegień
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Janusz Solarz
dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Nagrodzony za wybitne 
dokonania, spełnianie się 
w roli menadżera i zarządcy
podmiotu ochrony zdrowia
oraz wzorcowe zarządzanie
nim.

VIP w Ochronie Zdrowia 2015

Otrzymanie przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rze-
szowie statuetki VIP w Ochronie Zdrowia 2015. przyznanej przez „Maga-
zyn VIP”, jest uhonorowaniem naszych dotychczasowych działań. Uzyska-

ne osiągnięcia pokazują, iż w odpowiedzi na rosnące wymagania pacjentów warto jest
podejmować działania, które owocują kompleksową i innowacyjną opieką medyczną pa-
cjenta. 

Naszym nadrzędnym celem jest utrzymanie standardów obsługi i zapewnienie bez-
pieczeństwa naszym pacjentom. Staram się, aby wszystkie działania, realizowane na
poziomie szpitala, służyły społeczności Podkarpacia, wpisywały się w strategię rozwoju
regionu i współgrały z realnymi potrzebami zdrowotnymi. Zdobywane przez nas wy-
różnienia są dla nas bodźcem do utrzymania najwyższej jakości świadczonych przez nas
usług medycznych. Dążymy do tego, aby osiągać coraz wyższą pozycję na rynku oraz
utrzymywać zaufanie i uznanie naszych pacjentów. 

Janusz Solarz
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Lidia Stanisławska
wokalistka, felietonistka

Nagrodzona 
za całokształt 
dokonań 
artystycznych. 

VIP 2015

Kiedy wywołano mnie na scenę, poczułam emocje, których dawno nie dozna-
łam – mieszankę wzruszenia i ekscytacji. Pomyślałam o rodzicach, których
już nie ma, a którzy często kwestionowali moje wybory zawodowe i prywatne.

Może kochani widzicie to wszystko zza jakiejś chmurki i nareszcie jesteście ze mnie
dumni ? Przecież to naprawdę duże wyróżnienie, nie „za darmo”, tylko za coś! Dowód
na to, że to, co robię, zostało dostrzeżone, więc ma sens! A to naprawdę motywuje do
nowych wyzwań. Nie ma niczego bardziej dołującego niż sytuacja, kiedy wkłada się w
swój zawód, swoje działania serce, a ono trafia w pustkę. Świadomość bycia docenio-
nym jest bardzo ważna, zwłaszcza dla artystów, których praca jest często czymś ulot-
nym, krótkotrwałym. 

Tego galowego wieczoru rozejrzałam się po sali i zobaczyłam tyle znakomitości, tyle
wspaniałych wybitnych osób, prawdziwych VIP-ów w swoich dziedzinach. Jestem wśród
nich, to naprawdę fantastyczne! Po babsku dodam, że statuetka ma walor dzieła sztu-
ki, jest piękna, a kryształowa kula magicznie łamie światło. Dlatego postawiłam ją bli-
sko okna.

Lidia Stanisławska
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Mariusz Szczygieł
dziennikarz

Nagrodzony 
za osiągnięcia 
dziennikarskie 
i telewizyjne.

VIP 2015

Bardzo miło być mianowanym VIP-em, choć denerwuję współpracowników, bo
się spóźniam, moja mama nie chce ze mną rozmawiać, gdy się nie ogolę, a moja
sąsiadka uważa, że jestem fatalnym przewodniczącym wspólnoty mieszkanio-

wej. Patrzę sobie na statuetkę VIP i coraz mniej mi wstyd.

Mariusz Szczygieł
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Barbara Szeflińska
prezes zarządu Wielkopolskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie

Nagrodzona za wybitne 
dokonania, spełnianie się 
w roli menadżera i zarządcy
podmiotu ochrony 
zdrowia oraz wzorcowe 
zarządzanie nim.

VIP w Ochronie Zdrowia 2015

P iękną statuetkę i tytuł „VIP w Ochronie Zdrowia 2015” traktuję przede wszyst-
kim jako nagrodę dla Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
Sp. z o.o. i jego załogi. To dla mnie oczywiste, że bez wsparcia i zaangażowania

pracowników w rozwój naszej spółki nie byłoby ani tej nagrody, ani innych nagród, ja-
kie w ostatnich latach zdobyliśmy. Nie byłoby obecnego sukcesu konińskiego pogotowia. 

A przecież mamy się czym pochwalić. Jesteśmy jednym z liderów stosowania no-
woczesnych rozwiązań i innowacji w branży ratownictwa medycznego. Każdego dnia
zaawansowane technologie informatyczne wykorzystujemy w siedzibie spółki, scen-
tralizowanej dyspozytorni medycznej i karetkach. Korzystamy z nowoczesnych syste-
mów zarządzania, powiadamiania i monitorowania pracy personelu. Nasze karetki to
najnowsze modele aut z ponadstandardowym wyposażeniem ratowniczym. Jako pierw-
si w Wielkopolsce otrzymaliśmy certyfikat zarządzania jakością i wprowadziliśmy do
karetek leki ratujące życie. Mogłabym jeszcze długo wyliczać.

Dziś jesteśmy stawiani za wzór innym stacjom pogotowia, ale osiągnięcie takiego
sukcesu nie przyszło łatwo. Za nami miesiące i lata starań, przygotowań i planów,
a następnie ciężkiej, żmudnej pracy nad wdrożeniem ich w życie. Żaden menadżer nie
przeprowadziłby tego sam, dlatego tak wiele zależy od jego współpracowników i zało-
gi. Mam szczęście, że jesem otoczona ludźmi oddanymi swojej pracy, a do tego świet-
nymi fachowcami. W takim zespole wszystko jest łatwiejsze. Dziękuję załogo!

Barbara Szeflińska
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Marek Włodarczyk
aktor filmowy i teatralny

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki firmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2015

Muszę przyznać, że zaproszenie na Galę VIP 2015, która odbyła się w paź-
dzierniku w hotelu Sheraton, było dla mnie miłym zaskoczeniem, zwłasz-
cza że podczas niej miałem być uhonorowany statuetką VIP 2015. Moje we-

wnętrzne zadowolenie z odbioru nagrody było tym większe, że stanąłem na scenie obok
Grażyny Barszczewskiej, Piotra Fronczewskiego, Jerzego Bończaka – ludzi, których
dorobek artystyczny w Polsce jest olbrzymi. Nie mogę się z nimi równać, jeśli weź-
miemy pod uwagę ich wkład w polską kulturę teatralno-filmową.

Stan wojenny w Polsce zatrzymał mnie w 1981 roku w Niemczech, gdzie spędzi-
łem 23 lata. Początki nie były łatwe, ale nie zrezygnowałem z zawodu aktora – moje
osiągnięcia z tego okresu to udział w ponad 100 produkcjach filmowych, licznych przed-
stawieniach teatralnych oraz działalność pedagogiczna. Popularność w Polsce zawdzięczam
przede wszystkim serialowi „Kryminalni”, którego realizacja sprawiła, że w 2004 roku
wróciłem do kraju. 

Na rynku filmowo-teatralnym pojawia się dużo zdolnych, kreatywnych, pełnych
energii młodych ludzi, którzy decydują o formie i treści dzisiejszej kultury artystycz-
nej. Coraz trudnej dotrzymać im kroku, ale ja się cieszę, że mam energię, która po-
zwala mi wykonywać swój zawód w dwóch krajach, i czuję się zaszczycony, że zosta-
łem zauważony przez kapitułę „Magazynu VIP” i uhonorowany przyznaną mi nagrodą.
Życzę sukcesów wszystkim pracownikom redakcji. 

Marek Włodarczyk
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Alicja Wojciechowska
dyrektor Prywatnego Centrum Edukacyjnego 
„Szkoły Sukces” w Białogardzie

Nagrodzona za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

Od 15 lat prowadzę z niegasnącym powodzeniem szkoły w Białogardzie i w Szcze-
cinku. Kształcący się w nich młodzież i dorośli zdobywają lub uzupełniają
wykształcenie od poziomu gimnazjum po dyplom w kilku zawodach w police-

alnym studium. Potwierdzeniem jakości działalności mojej firmy jest wyższa niż w szko-
łach młodzieżowych zdawalność egzaminu, który poświadcza kwalifikacje zawodowe.
Dla przykładu na kierunku opiekun medyczny wynosi ona 100 proc., niewiele niższa
jest na pozostałych kierunkach.

Na sukces mojego biznesu składa się realizowana w praktyce dewiza, że na naukę
nigdy nie jest za późno, a szkoła to drugi dom. Daję moim uczniom możliwość kształ-
cenia się z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych, które spełnia-
ją standardy europejskie. Fachowości i kompetencji wykwalifikowanej kadry pedago-
gicznej towarzyszy domowa, przyjacielska atmosfera, współgrająca z dogodnymi wa-
runkami dla wzajemnego szacunku, zaufania w relacjach uczeń–nauczyciel czy rodzic–
nauczyciel.

Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” to urzeczywistnienie mojego wie-
loletniego marzenia o otwarciu własnej szkoły. Misją moich placówek jest w pierwszej
kolejności stworzenie młodym ludziom podstaw do konstruktywnego wejścia w dorosłe
życie, wyposażenie ich w umiejętności, które zapewnią zdobycie dobrej pracy, osiągnięcie
sukcesów. Ale zanim wyfruną w dorosły świat, daję im możliwość odkrycia i rozwija-
nia ich talentów, pasji, zainteresowań.

Alicja Wojciechowska
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Ewa Wojtyła
dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Jedlcu

Nagrodzona za wybitne 
dokonania, spełnianie się 
w roli menadżera 
i zarządcy podmiotu 
ochrony zdrowia oraz 
wzorcowe zarządzanie nim.

VIP w Ochronie Zdrowia 2015

Nagrodę VIP w Ochronie Zdrowia 2015 dedykuję wszystkim pracownikom Cen-
trum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu. To zaszczytne wyróżnienie
jest dowodem trafności przyjętej przed laty strategii, którą realizuję dzięki

zaufaniu kierownictwa i pozostałych współpracowników. Znaczenie jakości rośnie we
wszystkich sferach działalności, natomiast jest ono nadzwyczaj ważne, jeżeli zależy od
niej zdrowie lub życie człowieka. 

Moim sposobem na kierowanie placówką medyczną zawsze było zarządzanie
przez jakość. Kluczem do osiągnięcia jej najwyższego poziomu w centrum, na czele któ-
rego stoję, są standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego, opracowane przez
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Dzięki konfrontowaniu się
z najwyższym poziomem jakości ciągle doskonalimy się jako organizacja z pożytkiem
dla pacjentów. Funkcjonuje u nas zintegrowany system zarządzania, zbudowany na stan-
dardach akredytacyjnych oraz normach ISO 9001, 27001, 22000. 

Specjalizujemy się w rehabilitacji narządu ruchu. Pomagamy naszym pacjentom
wrócić do zdrowia lub przynajmniej lepiej żyć z dysfunkcjami, których do końca nie moż-
na wyleczyć. Biorąc pod uwagę definicję zdrowia człowieka według WHO, realizu-
jemy świadczenia fizykalne, nie zapominając o dobrostanie psychicznym człowieka. Pra-
cownicy centrum w pełni utożsamiają się z misją placówki, która brzmi: „Nasze usłu-
gi to nie tylko profesjonalizm, to także serce”. Za to z serca bardzo im dziękuję.

Ewa Wojtyła
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Tadeusz Wrześniak
Właściciel Hut Szkła ze Skrzyszowa

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

T adeusz Wrześniak swoją działalność biznesową rozpoczął w latach siedem-
dziesiątych. Początki były trudne. Przez pierwsze lata samodzielnie pełnił rolę
zarówno projektanta, handlowca, księgowego, jak i kierowcy. Dzięki determinacji,

stałemu dążeniu do rozwoju, dobrej strategii i konsekwentnej realizacji założonych pla-
nów udało mu się zrealizować swoje cele w ciągu kilku lat. Dziś Wrześniak Glassworks
jest grupą kilku hut szkła zlokalizowanych na terenie całej Polski, zatrudniającą kil-
ka tysięcy osób. Wyroby marki zachwycają nie tylko kolorystyką, skalą wymiarów, lecz
także różnorodnością form, a klienci na całym świecie doceniają nade wszystko pięk-
no w nich zawarte. 

Wszelkiego rodzaju wyróżnienia, jakie otrzymuje Tadeusz Wrześniak, nakładają
na niego nowe obowiązki. Czasami w trudnych chwilach zadaje on sobie pytanie, czy
warto robić to, co robi. Ale takie momenty jak te, kiedy zostaje dostrzeżony jego wkład
w rozwój naszej gospodarki, są dla niego niezwykle ważne, a zadowoleni i chętnie po-
lecający jego markę klienci są namacalnym dowodem sukcesu biznesowego.

opracował  Jan Frysztak
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Dariusz Zabrowarny
prezes zarządu PARTNER Systems Sp. z o.o. 
z Człuchowa

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej firmy
oraz efektywne zarządzanie,
oparte o najwyższą jakość,
rzetelność, kulturę biznesową
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą.

VIP Biznesu 2015

P amiętam, jak 15 lat temu, zakładając firmę, zastanawiałem się nad jej nazwą
i logiem. Już wtedy zależało mi, aby nazwa stanowiła przesłanie dla naszych klien-
tów i była utożsamiana z ich poszanowaniem oraz pewnością i przekonaniem, że

nasze produkty są odpowiedzią na ich potrzeby i oczekiwania. Tak wspólnie z moim sy-
nem Markiem, mając nadzieję na osiągnięcie tego celu, wymyśliliśmy nazwę PART-
NER Systems.

Prowadzenie działalności biznesowej bez wątpienia wymaga pełnego zaangażowania,
determinacji i pracowitości. Nie bez znaczenia są też uczciwość, rzetelność i profesjo-
nalizm. Wymienione powyżej wartości są moją dewizą, którą od początku starałem się
zaszczepić wśród swoich współpracowników, a szczególnie, z uwagi na rodzinny charak-
ter firmy, wśród moich dzieci Marty i Adama, z którymi mam przyjemność pracować
na co dzień.

Otrzymanie takiego wyróżnienia jak VIP Biznesu 2015 jest dla mnie szczególnie cen-
ne i ważne, ponieważ stanowi potwierdzenie słuszności zasad, którymi się kieruję w ży-
ciu zawodowym i prywatnym. Jest także wysoką oceną i nobilitacją dla firmy PART-
NER Systems i jej pracowników. Świadczy o naszej wiarygodności i jest swoistą re-
komendacją dla naszych klientów i partnerów biznesowych.

Pozycja PARTNER Systems to przede wszystkim efekt pracy i zaangażowania ca-
łego zespołu, za które chcę serdecznie podziękować naszym pracownikom. Zaś naszych
klientów chcę zapewnić, że pracujemy dla nich, że można na nas polegać i ufać nam
– partner you can trust, systems you can rely on.

Dariusz Zabrowarny
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Wiktor Zborowski
aktor filmowy i teatralny

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki firmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2015

Każda forma potwierdzenia, że ktoś dobrze wykonuje swoją pracę, jest potrzeb-
na. Nie inaczej jest w przypadku aktora – wiadomo, że nie występuje on dla
siebie, ale dla publiczności, inaczej jego aktywność nie miałaby sensu. Fakt, że

jest ona nagrodzona, uhonorowana statuetką czy innymi formami aprobaty, jest po pro-
stu sympatyczny, uskrzydla. Niektórzy aktorzy praktycznie od debiutu są obsypywani na-
grodami, inni muszą dożyć. Ja należę do tej drugiej grupy i cieszę się, że tego dożyłem. 

Zastanawiam się czasem, czy droga zawodowa, którą wybrałem, jest właściwa. Nie
znam odpowiedzi na to pytanie, bo równie dobrze mógłbym być szalenie szczęśliwym
i spełnionym człowiekiem jako sportowiec, trener czy lekarz. Wiem tylko, że przez te
czterdzieści kilka lat zrobiłem tak strasznie dużo, że aż czasami chwytam się za gło-
wę, nie mogąc się nadziwić, kiedy zdążyłem to zrobić. Czy jestem aktorem spełnionym?
Tacy leżą na Powązkach i na Bródnie, więc jak do nich dołączę, to wtedy będę speł-
niony, a na razie jestem w trakcie procesu spełniania się.

Czasami jestem pytany o to, czy rolę życia mam za sobą. To kolejna kwestia, na któ-
rą nie mam jasnej odpowiedzi. Na pewno wiem, że zagranie Longinusa Podbipięty było
czymś szalenie istotnym na mojej drodze zawodowej. Można by ją nazywać rolą życia
na tamtym jego etapie, ale potem następuje kolejny etap i oczekiwanie na inną rolę,
która też będzie swego rodzaju kamieniem milowym w zawodowym życiu. Do zobaczenia
w utworze scenicznym i na srebrnym ekranie.

Wiktor Zborowski
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Cezary Żak
aktor filmowy i teatralny

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki firmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2015

Nie należę do szczególnie często nagradzanych aktorów, a moja próżność nie
jest regularnie łechtana wyróżnieniami, ale nie przywiązuję do tego więk-
szej wagi. Mimo to oczywiście miło jest otrzymywać nagrody, które osobiście

traktuję jako podziękowanie i uhonorowanie mojej dotychczasowej pracy, choć najbardziej
cieszą mnie wyróżnienia za działalność charytatywną – jestem szczęśliwy, gdy mogę
się wykazać i odcinać kupony od mojej popularności. Na co dzień to nie nagrody, ale
brawa publiczności w teatrze i wysoka oglądalność serialu, w którym gram, sprawia-
ją mi najwięcej radości, bo to uznanie widzów jest w mojej pracy najważniejsze. Po to
uprawiam ten zawód. Bez publiczności aktor nie istnieje, ważne jest jedynie, by
poziom jego pracy nie schlebiał tanim gustom, lecz wznosił się na wyżyny. Statuetka
VIP-a wieńczy pewien etap mojej działalności, ale mam nadzieję, że przede mną jesz-
cze wiele ról i przyjemnych doznań zawodowych. Po trzydziestu latach pracy przed ka-
merą pewien okres się zamyka, ale inny się otwiera, i z nim wiążę duże oczekiwania.

Cezary Żak
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Katarzyna Żak
aktorka filmowa i teatralna

Nagrodzona za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki firmowej i teatralnej
oraz stworzenie kreacji, 
które głęboko utkwiły 
w pamięci widzów.

VIP 2015

P rzyznana mi w tym roku statuetka VIP 2015 bardzo mnie zaskoczyła, ale jed-
nocześnie niezmiernie ucieszyła – przede wszystkim dlatego, że znalazłam się
w tak zacnym gronie laureatów – artystów, którzy mają duży dorobek i cie-

szą się szerokim uznaniem oraz szacunkiem publiczności. Mimo iż nie jestem już taka
młoda, myślę, że jeszcze daleka droga przede mną, abym mogła choć w części dorów-
nać tym, którzy stanęli na scenie obok mnie. Tym bardziej było mi ogromnie miło, że
redakcja „Magazynu VIP” postanowiła uhonorować moją pracę. Osobiście nie do koń-
ca identyfikuję się z tytułem „Very Important Person”, bo nie czuję się VIP-em i nig-
dy o sobie tak nie myślałam. Stąd – raz jeszcze podkreślę – w pierwszej kolejności
nagrodę przyjęłam z niedowierzaniem. Statuetki, nominacje, wyróżnienia są oczywi-
ście miłym wyrazem tego, że nasza praca, w którą wkładamy serce i całą życiową „parę”,
jest zauważana i doceniana. Dużo gram, występuję na kilku warszawskich scenach,
a w międzyczasie udzielam się charytatywnie, za co w tym roku jestem nominowana
do nagrody Gwiazdy Dobroczynności, która również wiele dla mnie znaczy. Angażu-
ję się w różne projekty, ale nie robię tego dla statuetek – najważniejsze są role, któ-
re pozostaną w pamięci widzów, i czyny, które – mam nadzieję – zostawią swój ślad
w życiu innych ludzi. Czuję się zaszczycona wyróżnieniem VIP 2015 i mam nadzie-
ję, że wyznaczy ono początek kolejnym dowodom sympatii i uznania.

Katarzyna Żak
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Bank Spółdzielczy w Przemkowie
zajmuje istotne miejsce w historycznej
drodze, jaką przebyła krajowa spół-
dzielczość bankowa. Powstał w 1973 r.,
kiedy to Spółdzielnia Oszczędnościo-
wo-Pożyczkowa w Przemkowie zo-
stała przekształcona w samodzielną
jednostkę. Od tego czasu bank z za-
angażowaniem służy lokalnej spo-
łeczności i odnosi kolejne sukcesy,
realizując obrany cel – wspieranie roz-
woju gospodarczego wsi poprzez
świadczenie usług bankowych oraz
krzewienie idei oszczędności. Po kil-
kudziesięciu latach działalności, mimo
przemian społeczno-gospodarczych
i ustrojowych, wciąż pomaga drobnym
przedsiębiorcom, właścicielom warsz-
tatów i rolnikom robić interesy na so-
lidnych filarach. Obecnie kontynuuje
swoją misję jako nowoczesny, dobrze
zarządzany bank, który świadczy pro-
fesjonalne usługi, dostosowane do
oczekiwań klientów, a zarazem dba
o warunki socjalne pracowników.

Bank Spółdzielczy w Przemkowie
Firma VIP-a 2015

Misją Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im.
Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego jest dzia-
łalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa państwa w zakresie ochro-
ny przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obro-
ny cywilnej. Zadania te pomaga realizować przyjęta, sumiennie prze-
strzegana polityka jakości, oparta o wymagania prawne i stosowne nor-
my. Zastosowanie przyjętych zasad wyznacza praktyczny wymiar dąże-
nia zespołu CNBOP-PIB do zapewnienia najwyższego poziomu prowa-
dzonych badań, świadczonych usług certyfikacji, dopuszczeń, aproba-
cji, a także działalności szkoleniowej i wydawniczej. Ważne miejsce w dzia-
łalności jednostki zajmują projekty naukowo-badawcze, realizowane we
współpracy z instytucjami naukowymi, jak również na zlecenie przemy-
słu. Ich efektem są innowacje, które znajdują zastosowanie w ochronie
przeciwpożarowej.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego 

– Państwowy Instytut Badawczy
Firma VIP-a 2015
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„Polisa-Życie” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vien-
na Insurance Group na przestrzeni lat z powodzeniem
zbudowała ogólnopolską sieć sprzedaży, którą tworzą
regionalne biura handlowe, przedstawicielstwa oraz po-
nad dwa tysiące agentów. Na polskim rynku Polisa Ży-
cie istnieje od 1995 r. Od tego czasu wypracowała cie-
szącą się zaufaniem markę. Dynamiczny rozwój za-
pewnił spółce silną pozycję wśród podmiotów, które ofe-
rują grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie, od-
powiadające europejskim standardom, przygotowane

w oparciu o wieloletnie doświadczenie i bieżący moni-
toring rynku. Dzięki temu proponowane ubezpieczenia
w pełni odpowiadają potrzebom i możliwościom fi-
nansowym klientów oraz zmiennej sytuacji ekono-
micznej. Mimo że TU „Polisa Życie” bazuje na trady-
cyjnych polisach ochronnych, w ofercie posiada także
produkty z ubezpieczeniowymi funduszami kapitało-
wymi oraz szereg niszowych produktów, tworzonych
– zgodnie z mottem firmy – „z myślą o nowych per-
spektywach życia”.

„Polisa-Życie” Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. Vienna Insurance Group

Firma VIP-a 2015

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SBS-
-SIM Sławomir Pilniak od 1996 r. konsekwentnie roz-
wija działalność. Od tego czasu nieprzerwanie zaj-
muje się produkcją i dystrybucją artykułów z bran-
ży chemii budowlanej, dbając, by ich jakość była
utrzymywana na najwyższym poziomie. Asorty-
ment firmy, obejmujący takie wyroby, jak preparaty
pleśniobójcze, grzybobójcze i gruntujące, folia płyn-
na, elastyczne szpachle akrylowe w wielu wariantach
kolorystycznych, kleje o szerokim spektrum działa-
nia, bejce ekologiczne, oleje wazelinowe i maszy-
nowe, silikony i odrdzewiacze, spełnia wszelkie obo-
wiązujące normy i wymogi oraz posiada niezbędne
atesty. Dodatkowo za wyborem firmy SBS-SIM jako
dostawcy środków chemicznych przemawia szyb-
ka realizacja dostaw do każdego miejsca na tere-
nie kraju. Ponadto klienci mogą liczyć na fachową
pomoc i doradztwo personelu, jak i rzetelną infor-
mację. Dzięki sumiennie realizowanym założeniom
polityki jakości oraz profesjonalnemu podejściu do
obsługi klienta firma jest zdobywcą wielu nagród go-
spodarczych, które są wyrazem uznania dla ofero-
wanej jakości produktów, wzorowego zarządzania
i osiąganych wyników.

PPH SBS-SIM Sławomir Pilniak
Firma VIP-a 2015
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Przedsiębiorstwo Farmaceutycz-
ne LEK-AM Sp. z o.o. należy do gru-
py najdynamiczniej rozwijających się
firm farmaceutycznych na polskim
rynku, przy czym stale zwiększa licz-
bę pracowników i doskonali ofertę,
zarówno pod względem ilościowym,
jak i jakościowym. Wysoki poziom
wyrobów kojarzonych z marką za-
pewniają nowoczesny zakład pro-
dukcji farmaceutycznej i laboratorium
wyposażone w specjalistyczny sprzęt
najnowszej generacji, które działają
zgodnie z europejskimi standardami
oraz wymogami Good Manufacturing
Practice (GMP) i Good Laboratory
Practice (GLP). Poza wysoką jako-
ścią cechą wyróżniającą preparaty
LEK-AM są atrakcyjne ceny. Jedno-
cześnie dzięki systematycznemu
rozwojowi firma zapewnia swoim
pracownikom możliwość podnosze-
nia kwalifikacji, konkurencyjne wy-
nagrodzenie oraz opiekę medyczną
i optymalne warunki zatrudnienia.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
Firma VIP-a 2015

Słoneczna Tłocznia Sp. z o.o. S.K.A., uhonorowana tytułem „Fir-
ma VIP-a 2015”, specjalizuje się w produkcji naturalnych soków klasy
premium, wyciskanych ze świeżych owoców i warzyw. Są one dostępne
w wielu wariantach smakowych oraz dwóch pojemnościach: trzy- i pię-
ciolitrowych. Dzięki zastosowanemu procesowi technologicznemu
soki Słonecznej Tłoczni zachowują swoje walory, co przekłada się na
najwyższą jakość oferowaną konsumentom. Ich atutem jest brak ja-
kichkolwiek dodatków, które często są spotykane w podobnych, do-
stępnych na rynku wyrobach tej kategorii. Brak konserwantów, cukru
czy wody w składzie soków wytwarzanych przez Słoneczną Tłocznię
idzie w parze z metodą produkcji, która pozwala zachować jak naj-
większą wartość odżywczą produktu: składniki bioaktywne, witaminy,
pektyny. Jest to możliwe dzięki pasteryzacji w niskich temperaturach,
bez obróbki enzymatycznej, klarowania i filtracji. Dodatkowym atutem
oferty jest długi okres przydatności do spożycia, możliwy dzięki funk-
cjonalnemu opakowaniu, zabezpieczającemu sok przed zepsuciem.
Utrzymywana wysoka jakość produkcji sprawia, że systematycznie ro-
śnie grupa zadowolonych odbiorców, jak również sieci handlowych,
w których dostępne są wyroby Słonecznej Tłoczni. Naturalnie mętne
soki, wyciskane na bieżąco przez cały rok z doskonałej jakości owo-
ców, charakteryzują się bogatym aromatem i smakiem oraz kolorem
zbliżonym do barwy owoców i warzyw.

Słoneczna Tłocznia Sp. z o.o. S.K.A.
Firma VIP-a 2015
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VIGGET nagrodzono za promowanie zasad etycz-
nej sprzedaży. Firma działa w oparciu o motto „Dać lu-
dziom więcej zdrowia i szczęścia”, zainspirowaną filo-
zofią życiową prof. Zygmunta Antoszewskiego – twór-
cy pierwszego polskiego sztucznego płucoserca.
W myśl tej idei praktyki stosowane w firmie w każdym
obszarze służą klientowi, stąd kluczowe dla VIGGETU
są trzy filary działalności: troska o najwyższą jakość ofe-
rowanych produktów, obsługa na odpowiednim po-
ziomie oraz rzetelna sprzedaż. Dzięki przestrzeganym
zasadom VIGGET jest liderem krajowej sprzedaży
bezpośredniej, który stawia na pełną, przejrzystą infor-
mację, osobisty kontakt z klientem oraz opiekę nad nim
również na etapie obsługi posprzedażowej. Zarząd do-
kłada wszelkich starań, by w parze z dobrymi wynika-
mi przedsiębiorstwa szło zaufanie ze strony zadowo-
lonych klientów. W przypadku produktów medycznych
rzetelna informacja dotycząca walorów i stosowania
urządzeń jest szczególnie ważna, dlatego konsultanci
medyczni i diagności VIGGET dzielą się swoją wiedzą
i służą wszelką niezbędną pomocą, aby zakup był do-
konany świadomie, a jego przedmiot jak najlepiej słu-
żył nabywcy.

VIGGET
Firma VIP-a 2015

VENTANA to kameralny zespół domów i rezy-
dencji w podwarszawskim Walendowie, usytuowa-
ny w otoczeniu Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
wego, Lasów Sękocińskich oraz stawów i Utraty. Po-
łożenie blisko centrum stolicy, a zarazem w są-
siedztwie przyrody, to zdecydowany atut najnowszej
inwestycji firmy Westmark Polska – polskiego oddziału
grupy Westmark Developments z siedzibą w Wiel-
kiej Brytanii. Ogrodzenie osiedla oraz całodobowa
ochrona zapewniają mieszkańcom wysoki poziom
bezpieczeństwa, równie ważny jak estetyka i kom-
fort domów, zaprojektowanych tak, aby spełniały po-
trzeby nawet najbardziej wymagających klientów.
Obiekty mieszkalne, tworzące osiedle, charakteryzują
się wysoką jakością wykonania i wysokim standar-
dem wykończenia, a ich dodatkowymi walorami są
dobre nasłonecznienie oraz indywidualnie zapro-
jektowana zieleń. Najlepszym potwierdzeniem wa-
lorów osiedla VENTANA są przyznane wyróżnienia:
tytuły „Najlepszej Inwestycji Deweloperskiej 2015”,
„Jakości Roku 2015”, „Osiedla VIP-a 2015”, statuetka
Wiktorii, jak również 1. miejsce w rankingu „Top 10
rezydencje podwarszawskie” tygodnika „Wprost”.

Osiedle VENTANA firmy Westmark Polska Sp. z o.o.
Osiedle VIP-a 2015



98

G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
1
5

Kliniki okulistyczne Optegra Polska, należące do
międzynarodowej sieci, pozwalają odzyskać wzrok

i w pełni cieszyć się życiem. Dzięki starannie do-
branej kadrze oraz profesjonalnemu zapleczu

medycznemu i zastosowaniu najnowszych me-
tod Optegra oferuje szeroki zakres usług, któ-
re w szybkim tempie przywracają ostrość wi-

dzenia przy zachowaniu bezpieczeństwa
i wysokich standardów obsługi pacjenta,
traktowanego z szacunkiem i z uwzględ-

nieniem indywidualnych potrzeb. Kliniki
Optegra, specjalizujące się w lecze-

niu jaskry, usuwaniu zaćmy oraz
mikrosoczewkowej korekcji

wzroku, zatrudniają naj-
wybitniejszych fa-
chowców, których

wieloletnia prak-
tyka zawodowa

i szeroka wie-
dza gwaran-

tują najwyższy
poziom świad-

czeń w korzystnej
cenie.

Optegra Polska
Klinika VIP-a 2015

Swiss Horological Smartwatch Frédérique Constant
to idealne połączenie klasyki z nowoczesnością, które
zawsze możemy mieć przy sobie. Zegarek, korzysta-
jąc z opatentowanego sensora MotionX®, jest w stanie
synchronizować się bezpośrednio z aplikacjami na iPho-
nie i urządzeniami z systemem Android. Model to po-
łączenie technologii high-tech z tradycją szwajcarskiej
sztuki zegarmistrzowskiej, uosabiającej nowoczesność
z klasyką szwajcarskiego zegarmistrzostwa i Doliny

Krzemowej. Na tarczy czasomierza nie znajdziemy elek-
tronicznego wyświetlacza czasu, ponieważ króluje tu-
taj klasyka w postaci srebrzysto-białych indeksów, na-
kładanych na cyferblat, oraz stylowych wskazówek, wy-
ciętych laserem na cyferblacie, przedstawiających in-
formacje w formie analogowej. W taki sposób Swiss Ho-
rological Smartwatch zachowuje swoje klasyczne pięk-
no, oferując tym samym wszystkie zalety nowych tren-
dów, bez potrzeby ładowania akumulatora. 

Smartwatch Frederique Constant
Zegarek VIP-a 2015
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100

GALA VIP W MEDIACH
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