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Szanowni Państwo,

kiedy w 2013 roku zdecydowaliśmy się poszerzyć
naszą działalność o organizację Gali VIP, wielu nie
wierzyło, że ten pomysł się urzeczywistni. My jednak
byliśmy pewni, że to właściwa idea, która spotka się
z Państwa przychylnością, w tamtym czasie bowiem
z wieloma z Państwa już współpracowaliśmy, z nie-
którymi nawet przez długi czas. Okazało się, że się
nie pomyliliśmy i w tym roku obchodziliśmy nasz mały
jubileusz, czyli piątą edycję gali. Dziękuję, że byli-
ście Państwo tego dnia z nami, że wspólnie mogliśmy
świętować to – co tu dużo ukrywać – szczególne dla
nas wydarzenie, poprzedzone ciężką, wielomiesięcz-
ną pracą. Dziękuję też naszym partnerom, na któ-
rych zawsze możemy liczyć.

Laureat pierwszej edycji Gali VIP Jan Englert
powiedział: „Sztuka niekoniecznie idzie w parze z biz-
nesem, ale nieźle, jeżeli biznes idzie w parze ze sztu-
ką. „Dzieci” z tego związku bywają bardzo udane”. Sło-
wa te zrobiły na nas duże wrażenie i niejako przy-
czyniły się do kontynuacji naszego corocznego świę-
ta. Za jego sprawą umożliwiamy spotkanie przed-
stawicielu wielu płaszczyzn naszego życia – od biz-
nesu, przez medycynę i samorządność, po show-biz-
nes, wierząc przy tym, że w miłej atmosferze można
omówić wiele spraw, które mogą być zaczątkiem wiel-
kich przedsięwzięć.

Oddaję w Państwa ręce album, który jest zapi-
sem wyjątkowych chwil. Mam nadzieję, że – prze-
rzucając jego strony – wrócicie Państwo do miłych
chwil, jakie były udziałem nas wszystkich w piątko-
wy wieczór 27 października. Życzę przyjemnej lek-
tury.

Mariusz Gryżewski
redaktor naczelny 

„Magazynu VIP”
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Wielka
Magazynu 
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27października hotel Sheraton po raz piąty otworzył podwoje gościom „Magazynu VIP”, którzy spo-
tkali się na corocznej gali naszej redakcji. To wydarzenie, gdzie biznes idzie pod rękę z kulturą,
a najlepsi przedstawiciele gospodarki, samorządności, ochrony zdrowia, sztuki i różnych dziedzin

życia publicznego odbierają statuetki będące wyrazem uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć.
Tuż przed rozpoczęciem gali foyer stopniowo wypełniali znamienici goście – przedstawiciele różnych śro-

dowisk: od biznesu po show-biznes. Łączyło ich wiele: wytworne kreacje, uśmiechy, które chętnie prezento-
wali w blasku fleszy, ale przede wszystkim imponujący dorobek zawodowy. Zarówno doskonale znane oso-
bowości życia publicznego, jak i przedsiębiorcy, którzy stawili się na Gali VIP, mogą mówić o sukcesie. Stwo-
rzyli pamiętne role, niezapomniane przeboje, innowacyjne produkty, firmy, które dynamicznie się rozwijają
i przynoszą zyski, miejsca godne VIP-a, które przyciągają swym prestiżem, designem i komfortem, niema-
terialne dzieła, które – jak w przypadku Polskiej Akcji Humanitarnej – mają niebagatelny wpływ na życie in-
nych. Gala VIP od pięciu lat integruje tych, którzy dzięki swej pracy, postawie i wieloletnim dokonaniom za-
sługują na podziękowanie i uhonorowanie.

Jak co roku wydarzeniu towarzyszyły dobra muzyka, wykwintne jedzenie i alkohole, loteria wizytówkowa
i stoiska z ekskluzywnymi produktami. Parkiet do późnych godzin nocnych pełny był roztańczonych

i radosnych gości. Dziękujemy, że po raz kolejny byliście Państwo z nami.

Gala 
VIP 2017
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Laureaci kategorii VIP Biznesu 2017. Od lewej: Marek Piksa, prezes zarządu
grupy Atlas Tours, Marek Legawiec, dyrektor Hut Szkła Gospodarczego
Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o. (odebrał nagrodę w imieniu prezesa Tade-
usza Wrześniaka), Józef Dąbek, prezes zarządu Kopalni Wapienia „Mora-
wica” SA, Wiesław Szermach, prezes zarządu „Polisa-Życie” TU S.A. Vienna
Insurance Group, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Laureaci kategorii VIP Biznesu 2017. Od lewej: Andrzej Anuszkiewicz, właściciel PPHU „Lopi”, Kazimierz
Okińczyc, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, Jarosław Chrobociński, właściciel firmy 

TuThai Sp. z o.o., Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

VIP-ami Biznesu 2017 zostali również Anna i Czesław 
Koliszowie, wiceprezes i prezes ANKOL Sp. z o.o. z Chorzelowa.

Statuetkę w tym plebiscycie otrzymali po raz piąty



G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
1
7

8

Laureaci kategorii VIP Biznesu 2017. Od lewej: Krzysztof Pianowski, wła-
ściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego ARKOP Sp. z o.o. Sp. K., Mariusz
Kolankowski, prezes Mesko S.A., Sławomir Piątek, prezes zarządu Torkol

Sp. z o.o., Maciej Romaniuk (odebrał nagrodę w imieniu Stanisława 
Romaniuka, właściciela Firmy Budowlanej Romaniuk), Mariusz Gryżewski,

redaktor naczelny „Magazynu VIP”. Nagrodę w tej kategorii otrzymali
również: Władysław Brzozowski, dyrektor Gospodarstwa Rolnego Produk-
cyjno-Nasiennego Władysław Brzozowski z Mienian k. Hrubieszowa, Jan
Chorostkowski, założyciel i prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogól-
nego DACH BUD Sp. z o.o. z Wrocławia, oraz Gabriela Kośmider, prezes

zarządu GABI-PLAST Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Gabriela
Kośmider z Krotoszyna. Z powodów niezależnych od nas nie mogli się oni

pojawić na gali, statuetki zostały wręczone indywidualnie
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Laureaci nagrody VIP 2017. Od lewej: Janusz Gajos, Jerzy Radziwiłowicz, Wojciech Pszoniak, 
Zbigniew Zamachowski, Henryk Talar, Marian Dziędziel, Barbara Wrzesińska

Olgierd Łukaszewicz, VIP 2017 
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Laureaci nagrody VIP 2017. Od lewej: prof. Bohdan Boguszewski, dyry-
gent i pedagog, współtwórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego
Festiwalu Muzycznego „Sacrum Non Profanum”, prof. Henryk Skarżyński,
otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, organi-

zator Międzynarodowych Festiwali Muzycznych dla Dzieci, Młodzieży 
i Dorosłych „Ślimakowe Rytmy”, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny

„Magazynu VIP”. Nagrodę w tej kategorii otrzymał również Andrzej 
Wendland, który z przyczyn osobistych nie mógł pojawić się na gali

Mariusz Gryżewski i Janina Ochojska, VIP 2017
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Laureaci nagrody VIP 2017. Od lewej: Maria Pakulnis, Małgorzata Pieczyńska, Małgorzata Potocka, Bar-
bara Wachowicz, Izabela Trojanowska, Paweł Wawrzecki, Wojciech Gąssowski, Krzysztof Janczar

Lucyna Malec, VIP 2017
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Laureaci kategorii Firma VIP-a 2017. Od lewej: Marcin Chmielewski, prezes
PATIO – Chmielewski, Dudzik Sp. j., Antoni Piekut, prezes Yuniversalu Pod-
laskiego Sp. z o.o., Stanisław Marchewka, właściciel firmy „Marchewka”,
Waldemar Topol, dyrektor techniczny Wojskowych Zakładów Lotniczych

Nr 2 S.A., Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”



13

G
a
la

 M
a
g

a
zyn

u
 V

IP
 2

0
1
7

Laureaci kategorii Firma VIP-a 2017. Od lewej: Mirosław Kalinowski, pre-
zes zarządu Autobox Innovations Sp. z o.o., Jarosław Peczka, właściciel

Przedsiębiorstwa Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Gene-
tycznej BIO-GEN Sp. z o.o., Robert Stępień, dyrektor generalny Kolei 

Mazowieckich - KM Sp. z o.o., Sławomir Obrębski, dyrektor ds. produkcji,
członek zarządu Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A., Jarosław 
Dąbrowski, key account manager Rolimpex S.A., Grażyna Szewczyk,
przedstawicielka Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Stanisław 

Drzewiecki, prezes zarządu, dyrektor naczelny Miejskich Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Marian Cydzik, prezes Przedsiębior-

stwa Wielobranżowego TECHBUD Cydzik, Żuchowski Sp. J., Leszek 
Woźniak, wiceprezes zarządu Radomskich Hal Mięsnych Sp. z o.o.
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Laureaci kategorii Auto VIP-a 2017, Hotel VIP-a 2017 i Produkt VIP-a
2017. Od lewej: Edward Ley i Urszula Kurtiak, właściciele Wydawnictwa

Artystycznego Kurtiak i Ley, Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny 
„Magazynu VIP”, Danuta Jakubowska, PR manager Przedsiębiorstwa

Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o., Stanisław Dubrow, zarządzający
Hotelem SKAL****, Filip Prokop, współwłaściciel Hotelu Senator***, 

Arkadiusz Miętkiewicz, wiceprezes zarządu British Automotive Polska SA
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Laureaci kategorii VIP w Ochronie Zdrowia 2017. Od lewej: dr hab. n. med. mgr. zarz. Piotr H. Skarżyń-
ski, dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów i członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Kamila

Kocańda, koordynator radców prawnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, Mariusz
Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Dr n. med. Sławomir Wolniak,
ordynator Kliniki Psychiatrii 

i Leczenia Uzależnień WOLMED, 
VIP w Ochronie Zdrowia 2017
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Laureaci kategorii VIP Samorządu 2017.
Od lewej: Krzysztof Harmaciński, wójt
gminy Iława, Krzyszof Pietrzykowski, 
burmistrz Susza, Mariusz Gryżewski, 
redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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„Kamikadze, wróć”, „Naj story”, „Monaliza” – wszyscy,
którzy bawili się na tegorocznej gali, bez wątpienia znali te
przeboje. Zabrały ich one w podróż do przeszłości, mło-
dzieńczych lat, prywatek w gronie przyjaciół. Gwiazdą wie-
czoru był zespół Papa D., ale o muzyczną oprawę wieczo-
ru zadbali też inni. Wojciech Ezzat, który już kolejny raz roz-
począł uroczystość, wykonując swoim aksamitnym głosem
covery. Zespół BigBit, który przypomniał nam przeboje czwór-
ki z Liverpoolu, czyli Beatlesów. Wreszcie Danuta Stankie-
wicz, kolorowy ptak polskiej sceny rozrywkowej – artystka
zapewniała m.in., że „Serduszko puka w rytmie cza cza”.
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Po czym poznać dobrą imprezę?
Zdecydowanie po tym, jak ludzie ba-
wią się w części nieoficjalnej, w której
punkt ciężkości spoczywa na parkie-
cie. Mamy to szczęście, że nasi goście
nie opuszczają gali zaraz po otrzy-
maniu statuetki, tylko zostają z nami
dłużej, tańczą, śpiewają, rozmawiają
i po prostu dobrze się bawią. A że na-
stępnego dnia nieco bolą nogi? No
cóż, taka dolegliwość jest raczej przy-
jemna, bo wiąże się w miłymi wspo-
mnieniami, które długo jeszcze wy-
wołują uśmiech na twarzy.
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Zawsze możemy liczyć na naszych partnerów, tak też było
i tym razem. Dzięki nim szczęśliwcy, do których podczas lo-
terii wizytówkowej uśmiechnęło się szczęście, smak nagród
odczuwali nie tylko podczas opuszczania hotelu Sheraton. Nie-
którzy z nich udadzą się na weekendowy pobyt w luksusowym
hotelu, inni spakują się na wakacje w nową walizkę. Byli też
tacy, którzy zimowe wieczory spędzą przy kosztowaniu wy-
kwintnego alkoholu albo zapachu naturalnej świecy. To
oczywiście tylko niewielka część czynności, do których wy-
korzystane zostaną wylosowane nagrody. Mamy nadzieję, że
każda z nich będzie równie przyjemna albo zostanie z Pań-
stwem na zawsze, tak jak chociażby portret, który dla wyjąt-
kowej osoby namaluje na desce Sylwia Kalinowska.

Partnerzy Gali
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Partnerzy Gali VIP 2017 nie tylko ufun-
dowali nagrody w loterii wizytówkowej, lecz
także zadbali o to, aby we foyer hotelu She-
raton nie było nudno. Można tam było m.in.
podziwiać oryginalne obrazy autorstwa Syl-
wii Kalinowskiej, przepiękne książki Wy-
dawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley,
skosztować Nalewek Staropolskich, wódki
U’LUVKĄ i drinków na jej bazie, doskonałych
mołdawskich i włoskich win z winnic Ha-
bánské sklepy i Almadi czy piw z lokalnych
browarów. Dziękujemy naszym partnerom:
Amazis.net Sp. z o.o., Apart Natural, Apis
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Sp. z o.o., Bielenda Kosmetyki Naturalne
Sp. z o.o., Dielle, Dr Wirth Sp. z o.o., Edi-
presse Polska SA, Eurogift Service s.c. Jo-
anna i Mateusz Włoch, Hotel Aquarius, Ho-
tel Białowieski Conference, Wellness&Spa,
Hotel Krasicki, Hotel Miłomłyn Zdrój Medi-
cal Spa & Vitality Rafał Wyralski, Hotel Sło-
neczny Zdrój Medical Spa&Wellness, Hotel
Zamek Ryn, Jaguar, Klewer Group, Kultowy
Browar Staropolski Sp. z o.o., Lanaline,
LAND ROVER, MV Poland Sp. z o.o., Nalewki
Staropolskie Karol Majewski i Wspólnicy
Sp. z o.o., Okechamp SA, Platan Hotels & Re-
sorts Sp. z o.o., The Ravenala Attitude All
Suite Hotel Mauritius.

Partnerzy gali
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Dziękujemy za wspólnie 

spędzone chwile
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Andrzej 
Anuszkiewicz 
właściciel PPHU „Lopi” z Legionowa

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

VIP Biznesu 2017

Z awsze jest miło, gdy zostaje się docenionym przez innych. Jednak ważne, aby
zachować zdrowy dystans wobec tego typu wyróżnień. One zawsze mobilizu-
ją do dalszej pracy, wzmacniają poczucie własnej wartości i powodują, że z więk-

szym optymizmem patrzymy w przyszłość, a nowe wyzwania są łatwiejsze do realiza-
cji.

Bycie VIP-em w biznesie to dla mnie duża odpowiedzialność, a zarazem możli-
wość wpływania na środowisko pracy i relacje biznesowe poprzez przykład własnego
życia. Mój sposób prowadzenia firmy nie zawsze jest ukierunkowany na zysk i dla ko-
goś, kto patrzy z boku, może on czasem wydawać się nieekonomiczny, jednak zawsze jest
ukierunkowany na ludzi i wartości, którymi kieruję się na co dzień przy podejmowa-
niu różnych decyzji, zarówno tych zawodowych, jak i osobistych.

Jako nieduża firma, która przez pierwsze lata swojej działalności skupiała się głów-
nie na wykonywanych usługach, dojrzeliśmy do tego, aby wprowadzić na nasz rynek
własne wyroby. Jest to novum, które cieszy się coraz większym uznaniem naszych do-
stawców i odbiorców. Coraz częściej spotykamy się ze słowami uznania, że odważyli-
śmy się produkować własne wyroby, a nie pozostaliśmy tylko na poziomie usług i od-
sprzedawania wyrobów innych producentów. Każda taka inicjatywa to wkład w roz-
wój polskiego przemysłu, a na tym chyba powinno zależeć każdemu z nas.

Andrzej Anuszkiewicz
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prof. Bohdan 
Boguszewski 
dyrygent i pedagog

Nagrodzony za organizację
Międzynarodowego Festiwalu
Muzycznego „Sacrum Non
Profanum”oraz popularyzację
muzyki klasycznej 
i współczesnej wśród Polaków.

VIP 2017

N ie chciałbym być fałszywie skromny, dlatego przyznaję, że nagroda VIP 2017
jest dla mnie znaczącym wyróżnieniem i źródłem autentycznej satysfakcji. Pra-
gnę jednak podkreślić, że statuetkę przyznano za dzieło tworzone przez wie-

le osób, w tym przez wyjątkową publiczność, a także wybitnych artystów. Ja odebra-
łem tę nagrodę jako współtwórca festiwalu i osoba odpowiedzialna szczególnie za jego
sprawy artystyczne. 

Od pierwszych edycji starałem się układać program tak, by koncerty były ambit-
ne i w równym stopniu satysfakcjonowały zarówno mnie, jak i bardziej wyrobionych
odbiorców. Wysoki poziom przedsięwzięcia, niepowtarzalna, wakacyjna atmosfera mu-
zycznych spotkań przyciągała od lat nad Bałtyk urlopowiczów, którzy dzięki nam po-
kochali muzykę klasyczną i współczesną, poszerzając tym samym w Polsce grono mi-
łośników dobrej muzyki. Nagroda „Magazynu VIP” jest zatem dla nas wszystkich zo-
bowiązaniem do utrzymania wysokiego poziomu imprezy i zaoferowania słuchaczom
równie atrakcyjnych wydarzeń podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu
Muzycznego „Sacrum Non Profanum”.

Bohdan Boguszewski 
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Władysław Brzozowski
dyrektor Gospodarstwa Rolnego Produkcyjno-
-Nasiennego Władysław Brzozowski z Mienian

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

VIP Biznesu 2017

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 2017 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 2017,
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



Belgian Chocolate Shop Warszawa, ul. Górczewskiej 124 (Centrum Handlowe Wola Park)

Belgian Chocolate Shop to jedyny butik czekoladowy w Polsce, który inspirowany 
jest oryginalnymi belgijskimi sklepami z czekoladą. Tu niepowtarzalna atmosfera 

Belgii obecna jest we wszechobecnym zapachu świeżej czekolady.

Oferujemy:
• ponad 100 rodzajów pralin i trufli ręcznie 

wykonanych przez renomowanych 
belgijskich producentów,

• praliny dla alergików, wegan, 
wegetarian i cukrzyków,

• czekolada bio i eco. 

Nasze słodkości paku-
jemy w oryginalne,

ekskluzywne opakowa-
nia. W kanale B2B

oferujemy spersonali-
zowane prezenty, 

w których podstawą są
słynne ręcznie robione

belgijskie praliny. 
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Jan Chorostkowski 
założyciel i prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o. z Wrocławia

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

VIP Biznesu 2017

S tatuetka VIP Biznesu została mi przyznana w 2017r. po raz czwarty. To dla mnie
ogromny zaszczyt i uznanie. Zdecydowanie stanowi to sporą motywację do dal-
szego działania. Sukces idzie w parze z zaangażowaniem, z uczciwością i ogrom-

nym nakładem pracy. Szczególną uwagę przywiązuję do naturalnych materiałów cera-
micznych, z których budowane są nasze inwestycje. Staram się stale podnosić standard
oddawanych mieszkań, wykorzystując jednocześnie nowoczesne rozwiązania i technolo-
gie. To bezpośrednio przekłada się na zadowolenie klientów, które jest najlepszą rekla-
mą dla firmy. 

Bycie VIP-em w biznesie to prestiż i wyjątkowe wyróżnienie. To potwierdzenie, że
właśnie takie działanie przynosi sukces, co mnie ogromnie cieszy. To dla mnie motywa-
cja do wyprzedzania oczekiwań klientów. Nie ma większej radości i uznania, jak stali klien-
ci, zachęcający swoich znajomych czy bliskich do zakupu mieszkania w DACH
BUDzie. To także wyraz ogromnego zaufania do firmy i uznania, że działamy fair play. 

Przez lata mojej działalności zawodowej wielokrotnie miałem zaszczyt zostać doce-
nionym przez środowiska administracji państwowej, naukowe, jak również instytucje z dzie-
dziny gospodarki i biznesu. Bardzo ważnym wyróżnieniem dla mnie jako Dolnoślązaka
jest nadanie mi w 2015 roku przez Wrocławską Izbę Gospodarczą zaszczytnego tytułu
„Ikony Biznesu Wrocławia”. Podsumowaniem jest obecna nagroda VIP Biznesu, któ-
ra nagradza przedsiębiorców z całego kraju. Bardzo jest mi miło, że otrzymałem ją po
raz czwarty. 

Jan Chorostkowski
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Jarosław Chrobociński  
autor sukcesu kilkunastu marek gastronomicznych, 
m.in.: Thaisty, Zdrowa Konkurencja, U Rysia, 
Trattoria Boccone, Gruba Ryba, Pączek w Maśle

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

VIP Biznesu 2017

C hciałbym serdecznie podziękować za przyznaną nagrodę. To zaszczyt móc zna-
leźć się w gronie laureatów, a fakt, że to nagroda niekomercyjna i niezależ-
na, czyni go jeszcze większym. Dziękuję w imieniu swoim, ale i całego zespo-

łu, bo to nasza wspólna nagroda za nasze wspólne zasługi. 
Branżę gastronomiczną cechuje niebywała dynamika, zarówno sprzedaży, jak i zmian

okoliczności czy oczekiwań gości. Dobrze dobrana załoga to klucz do tego, by wpaso-
wać się w ten dynamiczny rynek i – mimo niekiedy nieprzewidzianych zawirowań
– wciąż wychodzić naprzeciw potrzebom naszych gości. Wspólnie dbamy o oczywiste
standardy, takie jak jakość naszych surowców i receptur oraz rozsądna polityka ce-
nowa, a tajemnym składnikiem naszych dotychczasowych osiągnięć jest czynnik ludz-
ki, bo to ludzie są w tej branży najważniejsi. Działamy razem niczym tryby skompli-
kowanej maszyny, by w rezultacie zaoferować naszym klientom najlepszy produkt.

Branża gastronomiczna jest pełna wyzwań, docenia najwytrwalszych, ale i uczy po-
kory. Kilkanaście uruchomionych dotychczas restauracji pozwoliło nam zdobyć do-
świadczenie i szacunek, jak również zdeterminowało nas do podejmowania nowych, nie-
rzadko wymagających inicjatyw. Ta nagroda utwierdza nas w przekonaniu, że obra-
na droga biznesu jest właściwa oraz motywuje nas do kontynuowania naszych przed-
sięwzięć w zachowaniu najwyższej troski o satysfakcję gości, którym również należą się
podziękowania, bo bez nich nie byłoby nas. Zatem dziękujemy i zapraszamy, by nadal
nam towarzyszyć!

Jarosław Chrobociński 
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Józef Dąbek
prezes zarządu Kopalni Wapienia 
„Morawica” SA z Morawicy

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

VIP Biznesu 2017

O trzymana statuetka kojarzy się z prestiżem. To szczególne wyróżnienie, po-
nieważ odzwierciedla dobrą reputację oraz wiarygodność przedsiębiorstwa
na rynku. Pomimo różnych trudności i ogromnej konkurencji, Kopalnia Wa-

pienia „Morawica” SA ma stabilną sytuację. Nadal jest liczącym się producentem
kruszyw budowlanych i drogowych, kamienia przemysłowego i nawozów rolniczych. 

Każdą nagrodę traktuję jako podsumowanie podejmowanych działań. Świadczy ona
o tym, że plany i ich wykonanie zakończyły się sukcesem, a to w następstwie buduje we
mnie przekonanie, że warto podejmować kolejne wyzwania, i stawia przede mną nowe
cele. Na drodze do sukcesu nie ma miejsca na zwątpienie i rezygnację, a otrzymane
nagrody są motywacją do działań nawet w sytuacjach trudnych, przy przeciwnościach.

Bycie VIP-em w biznesie oznacza, że podejmowane przeze mnie decyzje były wła-
ściwe. To nie tylko kwestia trafnego planowania kolejnych posunięć w biznesie, lecz tak-
że konsekwencja działania i wytrwałe dążenie do określonych celów. Największym suk-
cesem jest to, że firma stale się rozwija i ma przed sobą dobre perspektywy. Zarów-
no kontrahenci, jak i pracownicy mają poczucie pewności, że Kopalnia Wapienia „Mo-
rawica” SA to solidna firma. 

Józef Dąbek
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Marian 
Dziędziel
aktor teatralny i filmowy

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

VIP 2017

K ażde wyróżnienie jest czymś przyjemnym, szczególnie jeśli otrzymuje się je
w doborowym gronie i niezwykłej atmosferze. Jednak wyróżnienie VIP jest
wyjątkowe. To ocena i podsumowanie moich dotychczasowych osiągnięć, do-

konane przez osoby, które jako widzowie są na co dzień odbiorcami mojej pracy. To
bardzo miłe uczucie, i choć nigdy nie czułem się VIP-em, to za tę nagrodę szcze-
rze dziękuję.

Marian Dziędziel
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Janusz 
Gajos 
aktor teatralny i filmowy

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

VIP 2017

N agrody zawsze są bardzo sympatycznym sygnałem od ludzi, że moja praca
jest obserwowana i akceptowana. Bardzo to pomocne w utwierdzaniu się
w przekonaniu, że nasze dążenie do ideału nie prowadzi nas w „chaszcze i ma-

liny”. Moje poczynania aktorskie zawsze oceniają ludzie, dla których pracuję. Jeśli zaś
chodzi o moje zdanie na ten temat, to przez lata nauczyłem się, że nauki nigdy dość,
i ta maksyma towarzyszy mi każdego dnia. Wierzę, że największe wyzwanie zawodo-
we jest ciągle przede mną. Gdybym doszedł do wniosku, że jest inaczej, zrezygnował-
bym z zawodu.

Janusz Gajos
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Wojciech 
Gąssowski
piosenkarz, gitarzysta, kompozytor

Nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej. 

VIP 2017

D o tej pory śpiewam na koncertach przeboje z dawnych lat – „Zielone wzgó-
rza nad Soliną” czy „Gdzie się podziały tamte prywatki?”. Ten ostatni jest
ciągle niezapomniany dzięki Markowi Gaszyńskiemu, który napisał tekst,

i Ryszardowi Poznakowskiemu, który świetnie oprawił go muzycznie. Zdaję sobie spra-
wę, że to moja najbardziej rozpoznawalna wizytówka muzyczna. Ale jest to także chy-
ba najkrótsza lekcja z historii muzyki, w której przypominam wielkie gwiazdy lat 60.
– Elvisa Priestleya, Neila Sedakę, Paula Ankę, Stonesów, Beatlesów, Cliffa
Richarda, Czerwone Gitary – i w tym upatrywałbym jego dodatkowy walor.

Dziękuję czytelnikom „Magazynu VIP” za nagrodę VIP 2017, przyznaną mi za
całokształt dokonań artystycznych. Serdecznie ich pozdrawiam i niech muzyka za-
wsze będzie z wami!

Wojciech Gąssowski
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Krzysztof 
Harmaciński 
wójt gminy Iława

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 2017

O trzymana przeze mnie statuetka VIP Samorządu 2017 to niewątpliwie nie-
ukrywany powód do dumy i satysfakcji. Pragnę jednak podkreślić, że jest to
wspólny sukces całej społeczności gminy Iława, a więc przedsiębiorców, soł-

tysów, radnych, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, sportowców i wie-
lu innych środowisk, których nie sposób tu wymienić. Praca z tak wspaniałymi, kre-
atywnymi i aktywnymi ludźmi jest dla mnie jako menadżera samorządowego największą
radością. 

Siłą naszego samorządu jest konsekwentna polityka inwestycyjna z jasno sprecy-
zowanymi celami i wizją rozwoju. Naszym priorytetem jest rozwój gospodarczy gmi-
ny, dlatego też stwarzamy odpowiedni klimat do lokalizacji nowych inwestycji. Posia-
damy w swojej ofercie bogaty wachlarz uzbrojonych gruntów, dzięki czemu z roku na
rok przybywa nam nowych inwestorów. Zapraszamy kolejnych!

Bycie VIP-em samorządu pośród wielu nagrodzonych i znanych w Polsce przed-
siębiorców, twórców kultury oraz postaci życia publicznego jest również doskonałą for-
mą promocji gminy Iława. Jej unikalne walory przyrodnicze i bogata oferta turystyczna
są magnesem, który przyciąga rzesze turystów. 

Zapraszam wszystkich do gminy Iława, nad najdłuższe jezioro w Polsce – Jezio-
rak. U nas mogą Państwo świetnie wypocząć i zrobić dobry biznes.

Krzysztof Harmaciński
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Krzysztof 
Janczar 
aktor teatralny i filmowy

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

VIP 2017

M oja przygoda z aktorstwem rozpoczęła się od serialu „Wojna domowa”. Jego
niezwykła popularność sprawiła, że stałem się rozpoznawalny. Tym właśnie
oraz świadomością, jak wiele się wtedy nauczyłem, podyktowana była moja

późniejsza decyzja o zostaniu aktorem, choć nie bez znaczenia był też fakt, że ze sce-
ną związany był mój tata. Dzięki niemu od wczesnych lat miałem kontakt z bajkową
rzeczywistością teatralną, którą poznawałem również od kulis. To był dla mnie cza-
rujący, piękny, wspaniale pachnący świat, kompletnie inny od tej siermiężnej, szaro-
burej rzeczywistości. Teatr i sztuka aktorska kojarzyły mi się z czymś niezwykłym, ulot-
nym, czarodziejskim, wspaniałym, kolorowym. 

Miałem to szczęście, że po ukończeniu szkoły aktorskiej trafiłem do Teatru im. Ka-
mila Cypriana Norwida w Jeleniej Górze, gdzie zasmakowałem teatru objazdowego.
Rok później przyjechałem do Warszawy, do Teatru Narodowego. Tam powstawały wów-
czas wspaniałe spektakle i razem z grupą młodych aktorów dane mi było uczyć się od
najlepszych – Adama Hanuszkiewicza, Tadeusza Łomnickiego czy Zofii Kucówny
– i występować. „Trzy po trzy” Fredry, „Pluskwa” w reżyserii Konrada Swinarskiego,
„Dziady” Hanuszkiewicza to niektóre z nich. Znaczący dla mnie był także udział
w spektaklu „Troilus i Kresyda” w reżyserii Marka Weissa-Grzesińskiego, w którym
zagrałem główną rolę. 

Krzysztof Janczar
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Mariusz Kolankowski
prezes zarządu MESKO S.A. 
ze Skarżyska-Kamiennej

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

VIP Biznesu 2017

W szystkie sukcesy traktuję jako osobiste wyróżnienie. Ten tytuł to ogromny pre-
stiż, ale również motywacja do dalszego działania i udoskonalania naszego przed-
siębiorstwa. Nasze sukcesy i dynamiczny rozwój to nie tylko efekt prawie

100-letniej działalności na rynku zbrojeniowym – to zasługa naszych doświadczonych pra-
cowników, których zaangażowanie we wszystkie działania na rzecz firmy jest ogromne.
Z tego miejsca pragnę więc podziękować za pracę, jaką wykonali moi współpracownicy
na rzecz MESKO. Jej najlepszym efektem jest właśnie ta nagroda.

Bycie Vip-em w biznesie to wyróżnienie, zobowiązanie i odpowiedzialność za zakład
i załogę. Cieszy fakt, że to, co robimy z ogromną pasją i zaangażowaniem na tym bar-
dzo wymagającym rynku, zostało zauważone i docenione. 

Nowoczesność, postęp technologiczny, precyzyjność i niezawodność to podstawowe pa-
rametry działalności na specjalistycznym rynku, na którym działa nasza firma. To moje
motto biznesowe. Aby mu sprostać, musimy się ciągle rozwijać. Ostatnio powstałe w na-
szych strukturach Centrum Innowacji i Wdrożeń jest tym wyzwaniem. Podstawę jego dzia-
łalności będzie zdecydowanie stanowiła współpraca z instytucjami wojskowymi, szczególnie
z WITU czy ITWL, ale także z wyższymi uczelniami technicznymi, m.in. z Politechni-
ką Świętokrzyską. Zależy nam, aby w ramy CIiW włączyć wszystkie podmioty, które mogą
wnieść coś nowego do jego działalności badawczo-rozwojowej. Będzie ono wszak służy-
ło całej polskiej armii, czyli dobru wspólnemu, a rozsławi nie tylko MESKO, lecz tak-
że cały region.

Mariusz Kolankowski
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Anna Kolisz 
wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający 
ANKOL Sp. z o.o. z Chorzelowa, prezes 
Stowarzyszenia Ambasada Przedsiębiorczości Mielec

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

VIP Biznesu 2017

S tatuetka VIP Biznesu 2017 w kategorii „osobowość biznesu 2017” jest dla mnie
wyjątkowym uznaniem. Jest odniesieniem do osobistych sukcesów w zarządza-
niu własną firmą, budowaniu wizerunku marki na międzynarodowych rynkach

w tak wymagającej branży lotniczej. 
Dwadzieścia sześć lat temu, rozpoczynając swoją podróż w biznesie, budowałam fir-

mę z pasją, odwagą i wiarą w powodzenie, realizując konsekwentnie przyjęte cele. Stwo-
rzyłam silną markę ANKOL, bardzo wysoko cenioną w dostawach wyrobów i usług
dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Działam na wielu rynkach świata w oparciu
o profesjonalizm, najwyższą jakość, rzetelność i etykę. 

Tytuł „VIP Biznesu 2017” wyraża mój osobisty wkład w promowanie polskiej go-
spodarki, projakościowe podejścia do biznesu, otwartość na innowacje i nieustanne do-
skonalenie się, by śmiało stawiać czoła wyzwaniom i odpowiadać na rosnące wyma-
gania współczesnych rynków. Jako kobieta chcę także dodać odwagi innym przedsię-
biorczym i mądrym kobietom, by spełniały swoje pasje, marzenia i jednocześnie roz-
wijały się zawodowo. Chcę podkreślić przy tej okazji przede wszystkim znaczącą rolę
kobiet w biznesie – nie tylko potrafią one w pięknym stylu łączyć twarde zasady eko-
nomii z efektywnością i sukcesami, lecz także nadają właściwy image własnej marce.

Anna Kolisz
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Czesław Kolisz  
prezes zarządu, dyrektor zarządzający 
ANKOL Sp. z o.o. z Chorzelowa

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

VIP Biznesu 2017

S tatuetka VIP Biznesu 2017, którą otrzymałem z rąk pomysłodawcy konkur-
su, redaktora naczelnego „Magazynu VIP” Mariusza Gryżewskiego, wyraża
osiągniętą przeze mnie pozycję oraz moje cechy charakteru, które sprzyjają osią-

ganiu celów. Jestem bowiem zwolennikiem ciągłego doskonalenia, poszukiwania wie-
dzy i wdrażania zdobyczy technicznych. Sukcesy biznesowe są miarą prawidłowego za-
rządzania i przywództwa oraz wyników finansowych, które zapewniają dynamiczne tem-
po rozwoju. Wyróżnienie to utwierdza mnie w przekonaniu, że ogromne zaangażowa-
nie w działania biznesowe jest efektywne nie tylko w wymiarze ekonomicznym, lecz tak-
że właściwych idei, wzorów i postaw. 

Jako prezes i właściciel firmy ANKOL szczycę się wieloma nagrodami za pro-
mowanie najwyższych standardów jakości, wyniki eksportowe, innowacje, doskonałe za-
rządzanie oraz rzetelność i wiarygodność działań handlowych w zakresie dostaw dla
lotnictwa wojskowego i cywilnego. Wszystkie one budują prestiż marki ANKOL i wy-
soką pozycję w branży lotniczej. Dlatego jakże cenne są wyróżnienia indywidualne dla
tych, którzy budują polską gospodarkę, kulturę i sztukę. Uważam, że konkurs „Ma-
gazynu VIP” to świetny projekt, promujący nie tylko ludzi sukcesu, lecz także polską
przedsiębiorczość opartą o światowe standardy. Sprawdza się więc moja dewiza, że ,,Praw-
dziwa godność nie leży w tym, by odbierać zaszczyty, lecz w tym, by na nie zasłużyć”.

Czesław Kolisz 
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Gabriela Kośmider 
prezes zarządu GABI-PLAST Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowego Gabriela Kośmider 
z Krotoszyna

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

VIP Biznesu 2017

C zuję się ogromnie zaszczycona otrzymaniem statuetki VIP Biznesu 2017. To
znak docenienia mnie za wieloletnią pracę w branży opakowaniowej. To po-
czucie spełnionych ambicji oraz ogromna satysfakcja, że nakład pracy wło-

żony wraz z pracownikami w przeszło 30-letni rozwój firmy nie poszedł na marne. Po
pierwsze, trzeba szanować konkurencję, bo to ona jest motorem naszego postępu i roz-
woju, a po drugie – nigdy nie należy rezygnować z wyznaczonego celu tylko dlatego,
że jego osiągnięcie wymaga dłuższego czasu. To właśnie pozwala stać się zauważalnym
w biznesie. 

Bycie VIP-em oznacza dla mnie wielką odpowiedzialność oraz wyzwanie, aby wszyst-
kie działania – zarówno w sferze firmowej, jak i w środowisku lokalnym – podejmo-
wane były zgodnie z zasadami przyznania tej nagrody.

Udało mi się osiągnąć wiele sukcesów zawodowych, które spotkały się z zewnętrz-
nym uznaniem i są dla mnie motywacją do dalszej pracy. Mam nadzieję, iż kolejne lata
w branży pozwolą na ciągłe doskonalenie i utrzymanie obecnej pozycji na rynku.

Gabriela Kośmider
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Olgierd Łukaszewicz
aktor teatralny i filmowy, 
prezes Związku Artystów Scen Polskich

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

VIP 2017

Z naczenie słowa „wyróżnienie” wskazuje, że – przyznając je komuś – w ja-
kiś sposób naznacza się tę osobę, przez co daje jej wyrazistą aurę i dowód,
że jej dorobek czy też osobowość ma jakąś wartość na forum publicznym.

Z tego właśnie powodu odczuwam satysfakcję, że znalazłem się wśród laureatów na-
grody VIP 2017. 

W ostatnich latach bardziej jestem działaczem niż artystą i tę statuetkę odbieram
jako docenienie moich poczynań w polityce kulturalnej. To jedno z wyróżnień, które mia-
łem szczęście otrzymać około 70. roku życia, co traktuję jako klamrę spinającą sumę
moich dotychczasowych aktywności. 

Jako prezes ZASP-u mam zdecydowanie mniej czasu na bycie aktorem. Czy tę-
sknię za czasami, kiedy to granie bardziej mnie pochłaniało? Ono niewątpliwie kosz-
towało mniej zdrowia i energii niż urzędowanie, niemniej jednak odnajduję się w roli
osoby, która załatwia pewne sprawy dla środowiska artystycznego. Zawsze chciałem
działać na jego rzecz, widziałem w tym sens, więc nie żałuję prezesowania, niezależ-
nie od tego, co na ten temat sądzą ludzie w mojej branży. Nagroda VIP – jako że przy-
znana z zewnątrz – jest pozytywnym ładunkiem emocjonalnym, jakiego nie dostaję od
środka, czyli od własnego środowiska.

Olgierd Łukaszewicz
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Lucyna 
Malec
aktorka teatralna i filmowa

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

VIP 2017

W ystępuję głównie w komediowym Teatrze Kwadrat. Grając taki a nie inny
repertuar, codziennie otrzymuję cudowną nagrodę od widowni w postaci śmie-
chu na sali, a niekiedy również wzruszenia. To, że potrafię rozbawić, po-

ruszyć widzów, jest dla mnie dowodem, że spełniam się zawodowo i dobrze wybrałam
ścieżkę kariery. Istota mojego zawodu polega chyba na tym, że ludzie potrzebują
oderwania od rzeczywistości, a my im to dajemy. W teatrze dajemy publiczności ułu-
dę innego życia, prowokujemy do marzeń o tym, co może się przydarzyć, jak w bajce
o Kopciuszku. A któż nie lubi bajek?

Otrzymanie nagrody zawsze jest niezwykle miłe, ale nie czuję się VIP-em tylko
dlatego, że jestem aktorką. To zawód jest jak każdy inny, w Polsce aktorzy nie żyją jak
gwiazdy Hollywoodu. Tym bardziej statuetka VIP 2017 sprawiła mi wielką przyjemność,
bo zauważono moje dokonania artystyczne, a w dodatku podczas gali miałam okazję sta-
nąć na scenie wśród innych znamienitych laureatów. Mówię nie tylko o utalentowa-
nych kolegach z mojego środowiska, lecz także o przedstawicielach biznesu – dla mnie
dziedziny kompletnie niezrozumiałej, ale to właśnie jest piękne. Ważne, by robić coś,
co sprawia nam przyjemność  i w czym jesteśmy dobrzy. Czy odniosłam sukces? Jeśli
tak, to życiowy, bo miarą sukcesu jest dla mnie posiadanie przyjaciół. Mam to szczę-
ście, że praca jest moją pasją, a dzięki niej mam wiele okazji do spotkania ciekawych
ludzi, ale najważniejsze w życiu jest móc dzielić te radości z bliskimi. 

Lucyna Malec
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Janina Ochojska
pracownik humanitarny, fundator 
i prezes zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej

Nagrodzona 
za działalność 
charytatywną 
i społeczną oraz 
promowanie idei 
właściwego wspierania
osób potrzebujących.

VIP 2017

K iedy ktoś mnie pyta, jaki zawód wykonuję, zawsze mówię, że jestem pracow-
nikiem humanitarnym, mimo że wykształcono mnie na astronoma. To był mój
świadomy wybór. Powszechnie uważa się, że aby pomagać, nie trzeba posia-

dać wiedzy, tymczasem jest zupełnie inaczej. Chcemy zmienić ten pogląd i jako orga-
nizacja zmierzamy do tego, aby ta profesja została wpisana na listę zawodów w Pol-
sce.

Spotykam na swojej drodze mnóstwo ludzi, którzy zwykli mawiać, że poświęcam swo-
je życie dla innych. Ja absolutnie tak tego nie widzę z bardzo prostego powodu – ni-
czego nie poświęcam, a tak naprawdę mnóstwo zyskuję. Mam bardzo ciekawe życie, po-
znaję fantastycznych ludzi, a na dodatek mam poczucie, że jestem potrzebna i że ro-
bię coś, co ma pozytywny wpływ na życie ludzi, zarówno tych, którym pomagam, jak
i tych, którzy mnie wspierają – o niczym innym nie mogłabym marzyć. 

W tym roku obchodzimy 25-lecie Polskiej Akcji Humanitarnej i policzyliśmy, że
w ciągu 11 lat pracy w Sudanie Południowym zbudowaliśmy stały dostęp do wody pit-
nej dla 1,3 mln ludzi. Świadomość, że mam siłę robienia takich rzeczy, że pomagam
skutecznie i efektywnie, zmieniam świat na lepsze daje mi ogromną satysfakcję i jest
dla mnie największą nagrodą. Gdybym miała raz jeszcze zdecydować o tym, co będę
robiła w życiu, nie zawahałabym się ani chwili i wybrała to, czym zajmuję się od ćwierć-
wiecza.

Janina Ochojska
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Kazimierz Okińczyc 
prezes zarządu Koszalińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przylesie” z Koszalina

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

VIP Biznesu 2017

P rzyznane mi wyróżnienie VIP Biznesu 2017 jest uznaniem moich dokonań za-
wodowych i społecznych, ale też docenieniem wzorowego zarządzania Kosza-
lińską Spółdzielnią Mieszkaniową „Przylesie” w Koszalinie. Jest również po-

dziękowaniem dla całej kadry zarządzającej spółdzielnią, jej pracowników i rady nad-
zorczej. Tylko wspólnym wysiłkiem i determinacją w działaniu osiągamy sukcesy. 

Bycie VIP-em Biznesu zobowiązuje mnie do etycznego zachowania w codziennym
działaniu. Jestem dumny z bycia w gronie wyjątkowych osobowości, dla których pasja
tworzenia, konsekwencja i odwaga w dążeniu do celu dają szansę zarówno rozwoju wła-
snego, jak i przedsiębiorstw, którymi zarządzamy. Jest również motywacją do nowych
wyzwań, by w przyszłości zasługiwać na podobne wyróżnienia. 

Kazimierz Okińczyc
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Maria 
Pakulnis 
aktorka teatralna i filmowa

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

VIP 2017

N agrody, które miałam przyjemność otrzymać, m.in. Brązowe Lwy, Wielki
Splendor czy ta im. Zbyszka Cybulskiego oraz przyznana mi na Międzynarodo-
wym Festiwalu w Taorminie, traktuję jako potwierdzenie słuszności wybranego za-

wodu. Z pełną świadomością każdą z nich dzielę z moją publicznością oraz z ludźmi, którzy
we mnie uwierzyli i dali mi szansę zagrania konkretnej roli. Gdyby nie oni, nie byłoby tych
miłych momentów, choć oczywiście nie umniejszam swojej naprawdę ciężkiej pracy.

Przygodę z aktorstwem rozpoczynałam w czasach, w których liczyły się solidna pra-
ca, szacunek do niej i do mistrzów – ludzi, u boku których człowiek miał szczęście sta-
nąć, których mógł podglądać i od których mógł się uczyć. Mam wrażenie, że dziś wy-
gląda to inaczej – inne wartości są wykładnikiem robienia kariery i pieniędzy.

Nigdy nie miałam poczucia, że już wszystko wiem. Każdego wieczoru z pokorą wy-
chodzę na scenę. Stając przez ludźmi i próbując nawiązać z nimi kontakt, nigdy nie
obniżam poprzeczki – nawet w najdrobniejszych szczegółach staram się być potwor-
nie uczciwa w tym, co robię. Może zapłatą za to wszystko jest fakt, że po 37 latach pra-
cy jakoś funkcjonuję w świadomości publiczności, mimo że nie bywam na wielu wyda-
rzeniach i w wielu miejscach. 

Nie zastanawiam się nad tym, co było i co będzie, z pokorą przyjmuję wszystko, co
przynosi mi los, i cieszę się z każdej możliwości pracy. Nie ukrywam jednak, że bar-
dzo bym chciała, aby ten zawód mnie jeszcze zaskoczył, bo bardzo go kocham. I choć
panuje kult młodości, myślę, że takie dinozaury jak ja jakoś się obronią.

Maria Pakulnis
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PATIO – Chmielewski, 
Dudzik Sp. j.
z Lesznowoli

Nagrodzona 
za rynkowy sukces 
oraz stabilność działania,
dzięki czemu jest 
perfekcyjnym 
partnerem 
biznesowym.

Firma VIP-a 2017

N agroda przyznawana przez kapitułę konkursową „Magazynu VIP”, którą
odebrałem, jest dla nas powodem ogromnej satysfakcji. Jesteśmy dumni z przy-
znanego wyróżnienia w kategorii „Firma VIP-a”, które podsumowuje ca-

łokształt naszych synergicznych działań oraz jednoznacznie potwierdza, że wybrana
przez nas droga jest rozwojowa i właściwa. Dzięki otrzymanym laurom zostaliśmy utwier-
dzeni w przeświadczeniu, że zrealizowane inwestycje są dokładnie takie, jak marzy-
liśmy – komfortowe, ekologiczne i innowacyjne.

Pogodnie spoglądamy w przyszłość, wierząc, że nasze najbliższe plany spotkają się
z podobną aprobatą i uznaniem. Dokładamy wszelkich starań, aby każda nasza inwestycja
stanęła w dokładnie przemyślanej lokalizacji, spełniała wszystkie niezbędne normy eko-
logiczne oraz realizowała nowoczesne spojrzenie na architekturę. Wciąż doskonalimy
swoje pomysły i weryfikujemy osiągnięcia, podnosząc poprzeczkę najwyżej jak to tyl-
ko możliwe, a każda nagroda bądź każde wyróżnienie utwierdza nas w przekonaniu,
że zmierzamy w dobrą stronę.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tę wyjątkową nagrodę, gratuluję również
wszystkim nagrodzonym w plebiscycie „Magazynu VIP”. Wierzę, że będzie nam dane
wspólnie tworzyć nowy obraz polskich przedsiębiorstw.

Marcin Chmielewski, współwłaściciel PATIO
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Krzysztof Pianowski 
założyciel i właściciel Przedsiębiorstwa 
Budowlanego Arkop Sp. z o. o. Sp. k. z Wrocławia

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

VIP Biznesu 2017

W yróżnienia i nagrody wywołują we mnie trzy uczucia: radości – sukces ro-
dzi się z wysiłku, czujności – uważaj, laury rozleniwiają – i wdzięczności
– dla tych, którzy dostrzegli moją pracę. Przyznana mi statuetka VIP Biz-

nesu 2017 obudziła te trzy. Radość i czujność przełożę na kolejne zadania. Wdzięczność
chcę wyrazić tym, którzy uznali, że na to prestiżowe wyróżnienie zasługuję.

Nigdy nie myślę o sobie VIP. W codziennym życiu nie otaczam się VIP-ami we-
dług telewizyjnych definicji. A jednak jeśli miałbym ich odszukać we własnym otocze-
niu, to w ciągu ponad ćwierćwiecza tworzenia firmy ARKOP poznałem ludzi, którzy
zasługują na to miano – architektów, kierowników budów, cieśli, operatorów maszyn bu-
dowlanych. Każda z nagród jest nagrodą za ich pracę.

Początki firmy nie były łatwe. To, że dziś jesteśmy w tym miejscu i mamy za sobą
27 lat codziennych zmagań, porażek i sukcesów, jest wspólnym wysiłkiem, owocem pra-
cy nie tylko mojej, ale przede wszystkim ludzi i przyjaciół oddanych temu dziełu. My-
ślę, że podobnie jak ja pełnych pasji.

Na sukces nie mam recepty. To, co jako firma budujemy teraz, napawa dumą. W trud-
nych sytuacjach trzeba wybierać dobro, bo choć nie zawsze jest wymiernie opłacalne,
to zawsze wraca. Wierzę w wartość dobra, w słuszność podążania za nim. Nie trzeba
ukraść pierwszego miliona, aby odnieść sukces. Nie trzeba unikać zasad moralnych, aby
biznes się udał. Zasady są konieczne, moralność jest konieczna. Wszystkim rządzi pa-
sja, bez niej nie dałoby się działać. Bez niej nie byłoby firmy ARKOP, jej sukcesów
i Państwa statuetki VIP Biznesu 2017.

Krzysztof Pianowski
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Sławomir 
Piątek 
prezes Torkol Sp. z o.o. z Tych

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

VIP Biznesu 2017

D ziękuję za nagrodę VIP Biznesu 2017. To ogromne wyróżnienie dla mnie,
ale przede wszystkim dla firmy, którą mam przyjemność zarządzać. Nasza
działalność skupia się głównie na obszarze budownictwa inżynieryjnego i ko-

lejowego. Realizując ten zakres, który jest bezpośrednio związany z ruchem pociągów,
a więc: nawierzchnią kolejową, podtorzem, przejazdami kolejowymi, urządzeniami ste-
rowania ruchem kolejowym, cały czas przygotowujemy się do rozszerzenia zakresu prac
o tramwajowe budownictwo inżynieryjne, którego specyfika jest w dużej mierze zbież-
na z budownictwem kolejowym. 

Budownictwo kolejowe jest specyficzną dziedziną, którą realizuje się w oparciu
o szczegółowe wytyczne i uwarunkowania, lecz nie ma dwóch dokładnie takich samych
projektów. Choćby ze względów terenowych – gruntowych – czy eksploatacyjnych każ-
de zadanie to nowa szkoła trudności, wymagająca spełnienia ściśle określonych wa-
runków technicznych i technologicznych.

Nasza firma to przede wszystkim doświadczony, a zarazem nowatorski kolektyw,
który od początku do końca realizacji każdego zadania skupia się na każdym aspek-
cie, by spełnić oczekiwania klienta, jednocześnie budując stabilną pozycję na rynku.

Sławomir Piątek
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Małgorzata 
Pieczyńska
aktorka teatralna i filmowa

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

VIP 2017

P ostaraj się z codziennego krajania chleba uczynić krojenie tortu urodzinowe-
go – to słowa Helmuta Kajzara, które stały się mottem mojego życia. I sta-
ram się, niezależnie od tego, czy ktoś mnie chwali czy nie.

Dla aktora najpiękniejszym momentem na scenie i przed kamerą jest poczucie, któ-
re można nazwać flow. To inaczej stuprocentowe bycie w roli. Panowanie nad słowem,
emocją, ekspresją. Najczęściej poprzedzone wieloma analizami i próbami. Jak wszyst-
ko w życiu wymaga pracy, świadomości i żarliwości. Nie zawsze jest nagradzane wiel-
kimi brawami i statuetkami, a jednak już świadomość tego stanu daje radość, jest „tor-
tem”. Nie frustruję się brakiem aplauzu i splendoru. Wolę szukać szczęścia w codziennym
życiu, uprawianiu zawodu, praktyce jogi. Jak przychodzi nagroda, wyróżnienie, sta-
tuetka, to jest jak „wisienka na torcie”, a tort w pewnym sensie jest na wyciągnięcie ręki
każdego dnia.

Małgorzata Pieczyńska
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Krzysztof 
Pietrzykowski
burmistrz Susza

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 2017

D ziękuję za nagrodę VIP Samorządu 2017 i doceniam ją. Przyjmuję to wy-
różnienie w imieniu własnym, ale również członków rady miejskiej, sołtysów
gminy Susz, pracowników urzędu miejskiego, przedsiębiorców z terenu gmi-

ny oraz jej mieszkańców. Wszyscy zasłużyliśmy na miano VIP-ów Samorządu, bo dy-
namiczny rozwój naszej gminy, który został dostrzeżony przez „Magazyn VIP”, nie
byłby możliwy bez naszej wspólnej, codziennej pracy.

Przyznana przez Państwa nagroda potwierdza, że przyjęta siedem lat temu i kon-
sekwentnie realizowana od tego czasu strategia władz gminy Susz, polegająca na wspie-
raniu rozwoju przedsiębiorczości, przynosi oczekiwane rezultaty. Efektem jest dyna-
miczny rozwój tutejszych przedsiębiorstw. Firmy odważnie inwestują nie tylko w roz-
budowę pomieszczeń i hal produkcyjnych, lecz także w nowoczesne rozwiązania tech-
nologiczne, innowacyjne w skali kraju, a nawet kontynentu. 

Pojawianie się nowych i rozwój istniejących przedsiębiorców ma pośredni wpływ
na inwestycje gminne, a tym samym na poprawę jakości życia mieszkańców. Inwesty-
cje firm z naszego terenu spowodowały wzrost dochodów własnych gminy. Rosną one
systematycznie, rok do roku o ponad 15 proc. Pozwala to śmielej patrzeć w przyszłość
i w większym stopniu odpowiadać na potrzeby mieszkańców. To nasze, wypracowane we
własnym zakresie środki finansowe i możemy przeznaczyć je na realizację lokalnych
celów, ważnych z naszego punktu widzenia. Komfort, który daje taka niezależność, jest
nie do przecenienia.

Krzysztof Pietrzykowski
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Marek Piksa
prezes zarządu 
Grupy Atlas Tours z Żor

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

VIP Biznesu 2017

O trzymana nagroda jest uznaniem za pracę, za doświadczenie i wizję, która
przekłada się na efekty, wynikające z ciągłego rozwoju mojej firmy. Każde
wyróżnienie jest dla mnie ważne i trudno stopniować nagrody, które mam na

swoim koncie. Na pewno motywują mnie one do działania, dają siłę do dalszego roz-
woju i podejmowania nowych wyzwań. Dla mnie osobiście są dużą nobilitacją, ale zda-
ję sobie sprawę, że w pojedynkę nie jestem w stanie zrobić tego, czego mogę dokonać
w dobrym zespole, którym mam przyjemność kierować.

Każdy sukces jest doceniany w szerszym lub węższym gremium. Wykorzystany mar-
ketingowo dodaje z jednej strony „skrzydeł”, a z drugiej powiększa grono klientów oraz
podmiotów współpracujących z Grupą Atlas Tours. Jestem po to, żeby być człowiekiem
sukcesu jako prezes zarządu, dla firmy, dla pracowników, dla rodziny i wreszcie dla
siebie samego.

Marek Piksa
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Małgorzata 
Potocka
aktorka teatralna i filmowa

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

VIP 2017

N agrody traktuję jako formę podziękowania publiczności za moją pracę. Naj-
większą przyjemność sprawiają one, kiedy są przyznawane przez czytelników
czy widzów – tylko wtedy są wiarygodne i mają wartość. Bo czy może być coś

wspanialszego niż fakt, że ludzie zauważają mnie i to, co robię? 
Najwspanialszą nagrodą są dla mnie momenty, kiedy ludzie zaczepiają mnie na uli-

cy, pozdrawiają, pytają, rozmawiają, zwierzają się, wysyłają listy, niespodziewanie wrę-
czają bukiety kwiatów. To wszystko ma ogromne znaczenie. Będąc w jakimś sensie oso-
bą rozpoznawalną, częściej spotykam się z sympatią, choć – niestety – nieobcy jest mi
internetowy hejt, ale to wyraz czasów współczesnych i frustracji społeczeństwa, na któ-
ry nie mamy wpływu. 

Czy dziś, mając za sobą wiele lat na scenie i przed kamerą, ponownie wybrałabym
ten zawód? Wydaje mi się, że nie, choć to abstrakcyjne rozważania. W naszym kraju,
gdzie nie ma opieki artystycznej, zarobków, które spełniają nasze oczekiwania, kra-
ju, który nie pozwala nam ułożyć życia w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, aktorstwo
się po prostu nie sprawdza. Ten zawód się zdewaluował, ponieważ kompletnie nie jest
doceniony. Wyjątkiem jest kilka topowych osób, które wciąż dostają główne role – one
na pewno nie czują się niedocenione. Mimo rozczarowania, które jest we mnie, wciąż
wierzę, że wszystko jest jeszcze przede mną i w moim życiu zdarzą się jeszcze niesa-
mowite rzeczy.

Małgorzata Potocka
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Wojciech 
Pszoniak
aktor teatralny i filmowy

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

VIP 2017

A ktor pochodzący ze Lwowa, przez wiele lat związany ze Starym Teatrem
w Krakowie i stołecznymi scenami Teatru Narodowego i Powszechnego.
W latach 70. był wykładowcą w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Te-

atralnej i występował w Kabarecie pod Egidą, a w latach 80. wyjechał na stałe do
Paryża. Od tego czasu gra zarówno we Francji, jak i w Polsce. Wystąpił w dziesiąt-
kach filmów polskich, francuskich i w produkcjach międzynarodowych, m.in. w „Dia-
ble” Andrzeja Żuławskiego, „Austerii” Jerzego Kawalerowicza, „Weselu”, „Ziemi Obie-
canej”, „Dantonie” Andrzeja Wajdy, a także w „Korczaku” jako tytułowy bohater. Zdo-
bywca licznych nagród za role filmowe i teatralne oraz odznaczeń państwowych za ca-
łokształt pracy zawodowej.
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Jerzy 
Radziwiłowicz
aktor teatralny i filmowy, reżyser, tłumacz

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

VIP 2017

N agrody zawsze sprawiają przyjemność, ale nie rozpalają mnie do czerwono-
ści. Statuetka VIP 2017 jest o tyle szczególna, że przyznawana przez ludzi spo-
za naszego środowiska. Miło jest wiedzieć, że jest się przez nich docenianym.

Jerzy Radziwiłowicz
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Stanisław Romaniuk 
właściciel Firmy Budowlanej 
Stanisław Romaniuk z Białej Podlaskiej

Nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
o najwyższą jakość, 
rzetelność, kulturę 
biznesową i zasady etyki, 
co buduje wzorcowy obraz
polskiego przedsiębiorcy.

VIP Biznesu 2017

N agroda VIP Biznesu 2017 daje mi poczucie, że trzy minione dekady były
czasem wytężonej pracy i efektów docenianych nie tylko w środowisku bran-
żowym. Od 2000 roku wybudowaliśmy w Białej Podlaskiej 16 obiektów miesz-

kaniowych, miesięcznie sprzedajemy średnio 10 mieszkań – to wynik, który daje po-
czucie stabilizacji i satysfakcję. Jestem dumny z tego, co udało mi się stworzyć. Przez
ostatnie pięć lat możemy poszczycić się naprawdę dużym zainteresowaniem naszymi nie-
ruchomościami, które przekłada się na sprzedaż, a przecież to, że ludzie chcą u nas
mieszkać i są zadowoleni z oferty, jest dla dewelopera największą radością. Jednocześnie
każde wyróżnienie jest dla mnie miłym i ważnym potwierdzeniem, że to, czym się zaj-
muję, ma sens. Za każdym razem, gdy dowiaduję się o przyznanej mi nagrodzie albo
odbieram dyplom lub statuetkę, wiem, że dobrze wykonuję swoją pracę. Wychodzę z za-
łożenia, że trzeba samodzielnie wszystkiego dopilnować, dlatego osobiście kontroluję plac
budowy, sprawy biurowe i finansowe, aby wszystko było wykonane solidnie i termino-
wo. Czuwam nad postępami prac i jakością wykonania inwestycji, ale jednocześnie sta-
ram się być zawsze blisko ludzi. Jeśli tylko mogę, staram się też pomagać innym i an-
gażować się w różne projekty społeczne. Nagroda „Magazynu VIP” to kolejny do-
wód, że właściwie zarządzam firmą i nadaję jej dobry kierunek rozwoju.

Stanisław Romaniuk
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prof. Henryk Skarżyński
otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, 
audiologii i foniatrii

Nagrodzony 
za organizację cyklu 
Międzynarodowych 
Festiwali Muzycznych 
dla Dzieci, Młodzieży 
i Dorosłych 
„Ślimakowe Rytmy”.

VIP 2017

M edycyna i nauka pozwalają mi się spełniać w roli lekarza, jako człowiek mam
jednak jeszcze dodatkowo poczucie misji. Taką właśnie życiową misją jest dla
mnie Festiwal Ślimakowe Rytmy. Jestem dumny i wzruszony, że zostało to

docenione i nagrodzone przez kapitułę.
Festiwal ma na celu nie tylko zmianę postrzegania osób niesłyszących jako osób nie-

pełnosprawnych oraz promowanie uzdolnień muzycznych osób z niedosłuchem, ale rów-
nież pokazanie możliwości medycyny. Osoby, które były wcześniej głuche, miały problemy
z komunikowaniem się, teraz grają na flecie, cytrze, fortepianie, śpiewają na równi z za-
wodowymi artystami. Takie możliwości dają nowoczesne technologie i – co najważniej-
sze – ciężka praca naukowców oraz specjalistów. Z dumą mogę stwierdzić, że to, czego
dokonujemy na co dzień w Kajetanach, jest doceniane na całym świecie, a nasi pacjen-
ci są dowodem na to, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Nagrodę VIP 2017 traktuję nie tylko jako formę podziękowania, lecz także jako mo-
bilizację do następnych wydarzeń, które będziemy organizować, a tych w najbliższych la-
tach jest wiele: światowe kongresy naukowe, wdrożenie i produkcja nowoczesnych urzą-
dzeń diagnostycznych do wykrywania schorzeń zmysłów we wczesnych stadiach rozwo-
ju choroby, a także dalszy rozwój polskiej szkoły otolaryngologii. Ponieważ jestem opty-
mistą, wierzę, że kolejnych sukcesów będzie wiele. 

Dziękując redakcji „Magazynu VIP” i kapitule, chcę również podziękować osobom,
które włożyły w organizację cyklu Festiwali Ślimakowe Rytmy wiele pracy i wysiłku.

Henryk Skarżyński
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Piotr H. Skarżyński 
dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów 
i członek zarządu Centrum Słuchu 
i Mowy Medincus

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej kliniki,
świadczenie kompleksowej 
opieki medycznej na najwyższym 
poziomie, w atmosferze życzliwości 
i w przyjaznym otoczeniu 
oraz regularne wprowadzanie 
innowacyjnych technik leczenia.

VIP w Ochronie Zdrowia 2017

N a wstępie serdecznie dziękuję redakcji i kapitule za docenienie nagrodą VIP
w Ochronie Zdrowia 2017. Takie wyróżnienia motywują mnie do jeszcze cięż-
szej pracy, do ciągłego podnoszenia kompetencji, rozwoju i nauki. 

To wyróżnienie odbieram jako nagrodę nie tylko dla mnie, lecz także dla całego ze-
społu zaangażowanego w budowanie i rozwijanie Centrum Słuchu i Mowy Medincus. Kie-
dy 15 lat temu zaczynaliśmy budować firmę, mieliśmy konkretne cela, ale i marzenia. Na-
szym celem było stworzenie nowej jakość w polskiej ochronie zdrowia oraz zapewnienie naj-
wyższego światowego poziomu usług otolaryngologicznych, audiologicznych i foniatrycz-
nych, przy zachowaniu dostępności dla wszystkich pacjentów. Z dumą przyznaję, że nam
się to udało. Stworzyliśmy placówki niemalże we wszystkich regionach kraju, by poma-
gać pacjentom blisko ich miejsca zamieszkania. Rozwinęliśmy pierwszą w Polsce sieć te-
leaudionolgiczną, dzięki której pacjenci mogą uzyskiwać wsparcie światowej klasy specjalistów
bez konieczności podróżowania do podwarszawskich Kajetan, gdzie znajduje się nasz szpi-
tal. Oferujemy najnowocześniejsze zabiegi, operacje, terapie, rehabilitacje. W ciągu 15 lat
działania pomogliśmy prawie 2 mln pacjentów. Teraz nadszedł czas na realizowanie ma-
rzeń – rozwój poza granice Polski i Europy, tworzenie i wdrażanie innowacyjnych urzą-
dzeń medycznych, udział w propagowaniu polskich sukcesów naukowych na świecie. 

Chciałbym też podziękować moim rodzicom za nieustanne motywowanie mnie do dal-
szego rozwoju oraz żonie – bez jej cierpliwości, wsparcia i pomocy nie miałbym szans zo-
stać VIP-em w Ochronie Zdrowia.

Piotr H. Skarżyński
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Wiesław Szermach  
prezes zarządu „Polisa-Życie” TU S.A. 
Vienna Insurance Group z Warszawy

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

VIP Biznesu 2017

S tatuetka VIP Biznesu 2017 jest dla mnie dużym wyróżnieniem i przyznanie
jej sprawiło mi wiele satysfakcji. „Człowiek, który podjął decyzję, by zwycię-
żyć, nigdy nie powie niemożliwe” – tą zasadą Napoleona kieruję się od ponad

20 lat. Swoją karierę w branży ubezpieczeniowej zacząłem w 1996 roku w „Polisie
– Życie”, której jestem wierny do dzisiaj. Na swojej drodze zawodowej spotkałem wie-
lu wspaniałych ludzi, od których mogłem się dużo nauczyć, i teraz tą wiedzą dzielę się
z innymi. Jak trafnie określił Edison, sukces nie przychodzi łatwo, geniusz to 1 proc.
inspiracji i 99 proc. potu. Nie ma innego przepisu niż praca. Wiele radości sprawia
mi, że „Polisa – Życie” od lat cieszy się zaufaniem społecznym. Jest firmą rzetelną.
Stawiamy na profesjonalny, doświadczony zespół. Dbamy o wysoką jakość naszych usług
i bezpieczeństwo finansowe naszych klientów. Trwałość relacji opartych na zaufaniu
– zarówno w odniesieniu do klientów, jak i pracowników – to podstawa stabilizacji fir-
my i dobrych wyników, czyli sukcesu, o który w obecnych realiach rynkowych coraz
trudniej.

Przyznanie tytułu „VIP Biznesu” jest dla mnie szczególnie ważne. Jest podsumo-
waniem mojej dotychczasowej wieloletniej pracy w ubezpieczeniach. To, że znalazłem
się w gronie tak szacownym – ludzi kultury, przedstawicieli świata biznesu, medycyny,
nauki – jest dla mnie dużym wyróżnieniem. 

Wiesław Szermach
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Henryk 
Talar
aktor teatralny i filmowy

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

VIP 2017

N ie jestem zbyt zachłanny na nagrody, ale kiedy zauważona jest moja indy-
widualność, wyróżnienie za każdym razem daje satysfakcję. Nie inaczej było
z nagrodą VIP 2017. Na szczęście umiem też docenić sukcesy innych i nie

zauważam u siebie zazdrości, kiedy nagrodę odbiera inny laureat. Z nagrodami jest
podobnie jak z owacjami na stojąco – ceni się te, na które naprawdę się zasłużyło.

Minęło 50 lat od momentu rozpoczęcia mojej teatralnej przygody i stwierdzam, że
dziś jest to zupełnie inny teatr. Przez tyle lat zrosłem się z tym moim teatrem tak bar-
dzo, że nie skusiły mnie żadne offy. Teraz, kiedy off jest drogowskazem na teatralnej
mapie, dla mnie nadszedł czas przyjąć rolę raczej obserwatora niż uczestnika. Nie tra-
fia do mnie hasło: „Golizna jest kostiumem aktora”. Jestem zdania, że z zapałkami trze-
ba się obchodzić bardzo ostrożnie, także na scenie, bo można się poparzyć. 

Nigdy nie miałem marzeń związanych z jakąś konkretną rolą i nie wybrzydzałem.
Zawsze realizowałem się w stawianych przede mną zadaniach tak, jak umiałem naj-
lepiej. Czasem wychodziło lepiej, innym razem ponosiłem porażkę, ale nigdy nie za-
przepaściłem roli z powodu marzeń o innej kreacji. Dziś myślę o przedstawieniu, w któ-
rym wcieliłbym się jednocześnie w Fausta i Mefista. Byłby to dla mnie powrót do mo-
jego dobrego teatru. Robię to dla siebie, ale również dla mojego pana – widza, bo je-
śli się go ma, warto być aktorem.

Henryk Talar
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
TECHBUD Cydzik, Żuchowski Sp. J.
z Torunia

Nagrodzone za rynkowy 
sukces oraz stabilność 
działania, dzięki czemu jest
perfekcyjnym partnerem 
biznesowym dla innych.

Firma VIP-a 2017

Z ogromną przyjemnością przyjąłem wiadomość o otrzymaniu nagrody Fir-
ma VIP-a 2017. Jest to dla mnie wyróżnienie, ale i motywacja do dalszej pra-
cy. Upewnia mnie też, że obrana przed laty droga prowadzenia biznesu jest

słuszna i owocna. 
Swoją pracę zawsze staram się wykonywać uczciwie i z poszanowaniem zasad współ-

życia społecznego. Jednocześnie staram się być przyjaznym i otwartym na nowe po-
mysły i drugiego człowieka. Mam jednak świadomość, że bez odpowiedniego wsparcia
nie mógłbym osiągnąć sukcesu. Chciałbym zatem w tym miejscu podziękować wszyst-
kim moim współpracownikom za ciężką pracę włożoną w rozwój firmy. Jest to nasz wspól-
ny sukces. Mam nadzieję, że kolejne lata obfitować będą w wiele ciekawych wyzwań
i nowych możliwości. 

Marian Franciszek Cydzik, prezes TECHBUDU
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Izabela 
Trojanowska
aktorka i piosenkarka

Nagrodzona za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej
sztuki filmowej i muzycznej
oraz stworzenie kreacji 
i utworów, które głęboko
utkwiły w pamięci odbiorców.

VIP 2017

J estem aktorką śpiewającą. Trawestując znane powiedzenie „aktorką się jest,
a piosenkarką bywa”, śpiewanie sprawia mi wielką radość i nie wyobrażam so-
bie życia bez muzyki. Jak mawiał znakomity autor słów moich przebojów An-

drzej Mogielnicki, „dobry tekst musi pasować do muzyki jak koszula do ciała”. Roz-
szerzając tę myśl, tekst i muzyka muszą być spójne, a wszystko powinna wieńczyć nie-
banalna interpretacja piosenkarza. Na estradzie powinno się mieć coś do zapropono-
wania publiczności, a piosenka powinna mieć to „coś”. Jeśli ja tego nie poczuję, to po
prostu jej dobrze nie zaśpiewam.

Wszystko, czego się nauczyłam – zaczynając od śpiewu, interpretacji piosenek, wier-
szy, prozy, dykcji, zajęć aktorskich, kończąc na stepowaniu, akrobatyce, tańcu i szer-
mierce – zawdzięczam Danucie Baduszkowej, świetnej pedagog, twórczyni Teatru Mu-
zycznego w Gdyni i Studium Aktorskiego. To była cudowna osoba, z jednej strony su-
rowa i wymagająca, a z drugiej ze zrozumieniem podchodząca do ludzkich problemów.
To właśnie pani Baduszkowa była tak urocza, że zwolniła mnie z prawie całego roku
w teatrze, kiedy zaangażowałam się do serialu „Strachy”.

Z dowodami sympatii spotykam się bardzo często w życiu codziennym, nierzadko
na ulicy, gdzie widuję widzów „Klanu”. W tej filmowej telenoweli są oni razem z nami,
przeżywają nasze rozterki, radości i smutki, takie jakie oni sami mogą spotkać na swo-
jej drodze życiowej. To bardzo miłe.

Izabela Trojanowska



Aby ratować suchą skórę, Dr Wirth stworzył produkt, jakiego do
tej pory nie było – Serum Bardzo Mocno Nawilżające, które przy-
gotowywane jest na zamówienie, bez konserwantów, parabenów
i środków zapachowych. Różnica między serum Dr Wirth a serum
stojącym na półce sklepowej z określoną długością przydatności
do użycia to jak różnica między świeżym sokiem wyciśniętym
z pomarańczy a sokiem z kartonika. 

Sucha skóra wymaga intensywnej pielęgnacji, zwłaszcza od listo-
pada do marca. Należy ją odpowiednio zabezpieczyć przed nie-
korzystnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak ostry wiatr, mróz,
jak również przed centralnym ogrzewaniem oraz klimatyzacją
w samochodzie i biurze. Sucha skóra jest bardzo często nad-
wrażliwa i piekąca, wytwarza mniej sebum niż potrzebuje, dlatego
jest też ściągnięta i napięta. Zbyt mała ilość sebum sprawia, że
w skórze brakuje lipidów, koniecznych do utrzymania prawidło-
wego poziomu nawilżenia i właściwej ochrony przed tym, co szko-
dzi. Posiadanie suchej skóry nie oznacza, że musi być ona
brzydka, zaczerwieniona, cienka czy mało elastyczna. Właściwa
pielęgnacja może sprawić, że będzie wyglądać świeżo i młodo
przez długie lata.

Wszystkie składniki zastosowane w serum mają naukowo udo-
wodnione działanie. Tokoferol (witamina E) wykazuje zdolność
wbudowywania się w struktury lipidowe błon komórkowych i „ce-
mentu” międzykomórkowego warstwy rogowej, dzięki czemu
wzmacnia barierę naskórkową. Nie tylko utrudnia to wnikanie sub-
stancji obcych i zapobiega podrażnieniom, lecz także hamuje
TEWL (transepidermalną utratę wody), dzięki czemu wpływa na
poprawę nawilżenia skóry. Niacynamid, czyli witamina B3, to
cenny i wszechstronny składnik, którego zastosowanie przynosi
korzyści cerom: suchej, tłustej, trądzikowej, naczynkowej, skłonnej
do przebarwień, dojrzałej, ze zmarszczkami, wrażliwej i podraż-
nionej. Stymuluje produkcję składników lipidowych skóry, dzięki
czemu widocznie poprawia barierę lipidową naskórka. 

W serum są także ekstrakty roślinne, takie jak: ekologiczny żel
z aloesu, hydrolat oczarowy i arnica montana. Dzięki obecności li-
gnin składniki zawarte w tym pierwszym czterokrotnie szybciej od
wody wnikają do dalszych warstw naskórka, czyniąc go niezwykle
skutecznym. Żel z aloesu działa bakteriobójczo i przeciwzapalnie,
łagodzi reakcje alergiczne oraz pobudza produkcję kalogenu. Hy-
drolat oczarowy wzmacnia i zwęża naczynka, wspomaga walkę
z wolnymi rodnikami i przedwczesnymi oznakami starzenia. Ma
silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, natomiast ar-
nica montana wykazuje bardzo silne właściwości przeciwzapalne
i regenerujące. Łatwo przenika przez naskórek i dociera do wło-
sowatych naczynek krwionośnych, powodując ich obkurczenie
i wzmocnienie ścianek. Posiada właściwości zmiękczające, wy-
gładza i rozjaśnia skórę. 

Wszystkie produkty Dr Wirth mogą być stosowane przez osoby ze
skórą wrażliwą. 

www.drwirth.pl

DR WIRTH GOTOWY NA RATUNEK SUCHEJ SKÓRY
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Barbara Wachowicz
pisarka, autorka biografii wielkich Polaków, 
fotografka, scenarzystka, publicystka

Nagrodzona 
za całokształt 
twórczości.

VIP 2017

B ardzo Ważna Persona – jakiż to godny i zaszczytny tytuł! Jakiż piękny wawrzyn.
Przynależy on przede wszystkim bohaterom, których wybrało moje serce i pió-
ro. To ich zwycięstwo. Jak mówi Norwid, ich „żar słowa i treści rozsądek” to wiel-

ka spuścizna, z której pokolenia czerpały hart do walki o „ideał Polski godnej szacunku”.
Moją pasją i marzeniem było przewędrować ich tropy w ojczyźnie i poza jej grani-

cami. Mickiewiczowskie Kresy, gdzie pejzaże „Pana Tadeusza” nie utraciły nic ze swej
urody, Chopinowska wrzosista Szkocja, gdzie można usłyszeć mazurka granego na tym
samym fortepianie, którego dotykały jego genialne palce, majestatyczny Rzym Sienkie-
wicza i mój największy podróżniczy sukces – 20 tysięcy kilometrów amerykańskim bitewnym
szlakiem Tadeusza Kościuszki, ukazanie wielkości dokonań naszego VIP-a – naczelni-
ka w dziele odzyskania niepodległości przez największe dziś mocarstwo świata. I miałam
wielkie szczęście. Jeszcze zdążyłam poznać i opisać losy tej garstki bohaterów Powstania
Warszawskiego, harcerzy Szarych Szeregów, którym dane było przeżyć. Są oni żywym
zaprzeczeniem gorzkiej konstatacji Norwida, że „Polak w Polaku to olbrzym”, lecz „czło-
wiek w Polaku to bardzo często karzeł”. Oni swym życiem dowiedli, że i Polak w Pola-
ku, i człowiek w Polaku może być olbrzymem. 

Sienkiewicz, gdy mu wręczano Nagrodę Nobla, zapytany przez Króla Szwecji o cha-
rakter Polaków odpowiedział, że umiemy za Polskę walczyć, ale jakże często nie umie-
my dla niej żyć. Gdy patrzę na plejadę VIP-ów uhonorowanych za swą wspaniałą, twór-
czą pracę w tylu różnych dziedzinach, raduję się wiarą, że umiemy dla niej także żyć. 

Barbara Wachowicz
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Paweł 
Wawrzecki 
aktor teatralny i filmowy

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

VIP 2017

J estem wstrzemięźliwy w ocenie wszelkich nagród, niemniej wyróżnienia są czy-
telnym sygnałem, że jestem zauważany, akceptowany, a nawet doceniany. Świa-
domość tego jest dla mnie najważniejsza, zaś to, czy ktoś uważa mnie za VIP-a

czy za celebrytę, interesuje mnie znacznie mniej. 
Lubię teatr. Od 1975 r. jestem nieprzerwanie na scenie i właśnie codzienny kon-

takt z publicznością jest dla mnie największą nagrodą. Cieszy mnie, że kapituły przy-
znające nagrody widzą moją osobę w gronie laureatów, ale daleki jestem od popada-
nia w samozachwyt. To, że spełniam oczekiwania widzów, a nawet spotykam się z re-
akcją w postaci standing ovation, jest dla mnie dowodem na to, że jestem potrzebny. Ja
daję z siebie wszystko, żeby wykonywać swoją pracę jak najlepiej, a publiczność daje
wyraz swojego zadowolenia, oklaskując mnie na scenie. Ta wymiana jest dla mnie bar-
dzo cenna. Jeżeli są kolejne propozycje, zaproszenia, to znak, że realizuję się zawodo-
wo. Nie narzekam na brak pracy, a to, że tyle się dzieje, sprawia, że czuję się speł-
niony. Jestem daleki od tego, żeby powiedzieć „dość”, bo mam dużą frajdę z tego, co ro-
bię. Dla mnie to osobisty sukces. Mam w dorobku wiele dobrze przyjętych ról w Te-
atrze Kwadrat, wielu uważa, że np. świetnie gram Kidlera; cieszył mnie udział w spek-
taklu „Mewa” w Teatrze Narodowym. Dużo gram też w serialach, chętnie mierzę się
z filmem kinowym. Niezależnie od tego, jakie role na mnie czekają, wciąż będę się sta-
rał podchodzić do pracy uczciwie i z pokorą. Do zobaczenia.

Paweł Wawrzecki
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Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Kielcach

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

VIP w Ochronie Zdrowia 2017

S tatuetka VIP w Ochronie Zdrowia 2017 to nagroda dla wszystkich pracow-
ników szpitala. To znak, że widać nas w kraju, że wyróżniamy się poza Kiel-
cami i regionem świętokrzyskim. Bardzo ważne jest dla nas, że to instytucje ze-

wnętrzne przyznają nam nagrody, dostrzegając tym samym ciągły rozwój WSzZ i na-
sze dążenie do doskonałości. Nagroda jest oceną pracy nie tylko naszych lekarzy, pie-
lęgniarek i pozostałego personelu, jest także chlubą dla marszałka województwa świę-
tokrzyskiego jako organu prowadzącego, wojewody świętokrzyskiego, która wspiera na-
sze działania, a nawet dla NFZ-u, który nas finansuje.

Nagrody mobilizują nas do dalszego działania, staramy się być coraz lepsi w tym,
co robimy. Priorytetem w pracy personelu naszego szpitala są empatia, profesjona-
lizm w pełnieniu misji, jaką jest niesienie pomocy chorym ludziom, przynoszenie ulgi
w krzywdzie i cierpieniu. Nieustannie, dla dobra pacjentów wprowadzamy innowacyjne
metody leczenia. Jesteśmy jednym z największych podmiotów leczniczych w kraju, szpi-
talem wieloprofilowym i wysokospecjalistycznym. W jednym miejscu zarówno pacjen-
ci dorośli, jak i dzieci mogą otrzymać kompleksową pomoc. W strukturach WSzZ jest
ponad 30 klinik, oddziałów i kilkadziesiąt poradni specjalistycznych, jest też rozległe
zaplecze laboratoryjne. Tytuł „VIP w Ochronie Zdrowia” jest dla pacjentów gwarantem,
że jak najlepiej wypełniamy swoją rolę. 

Andrzej Domański, dyrektor szpitala
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Sławomir Wolniak 
dr n. med., psychiatra, biegły sądowy, 
ordynator Kliniki Psychiatrii i Leczenia Uzależnień 
WOLMED w Dubiu koło Bełchatowa

Nagrodzony za stworzenie 
doskonale prosperującej kliniki,
świadczenie kompleksowej 
opieki medycznej na najwyższym
poziomie, w atmosferze życzliwości
i w przyjaznym otoczeniu 
oraz regularne wprowadzanie 
innowacyjnych technik leczenia.

VIP w Ochronie Zdrowia 2017

O d czternastu lat wraz z małżonką Joanną, również psychiatrą, prowadzę pry-
watną klinikę specjalistyczną, w której pomoc znalazło już kilkanaście tysięcy
pacjentów nie tylko z kraju. Oboje mamy ponad dwudziestoletnie doświad-

czenie zawodowe, a naszej pracy przyświeca motto: „Pomagamy odzyskać tożsamość”.
VIP w Ochronie Zdrowia 2017 to kolejne przyznane mi wyróżnienie. Docenia ono

oddanie i poświęcenie się tym, którzy nie radzili sobie z rzeczywistością, ale dzięki le-
czeniu w WOLMEDZIE odzyskali równowagę psychiczną. Jestem dumny z tej na-
grody i cieszę się, że mogłem skutecznie pomóc tak wielu osobom. 

Co roku odbywa się w klinice zjazd pacjentów – z wielką dumą i wzruszeniem spo-
tykam podczas niego osoby, które wiele lat temu odbyły u nas terapię. To ludzie, któ-
rzy znakomicie funkcjonują nie tylko prywatnie, lecz także zawodowo. Wielu z nich
– mimo trudnych przeżyć związanych z depresją czy nałogami – spełnia się i jest szczę-
śliwych. To moja największa nagroda!

Bardzo dziękuję za wyróżnienie VIP w Ochronie Zdrowia 2017. Jest ono także
zobowiązaniem do dalszej pracy w moim trudnym i odpowiedzialnym zawodzie. Cie-
szę się, że moja praca przynosi efekty i że ludzie, którzy zaufali mi i mojemu zespo-
łowi, odzyskali tożsamość i radość życia.

Sławomir Wolniak
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Barbara 
Wrzesińska 
aktorka teatralna i filmowa

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

VIP 2017

N ie wybrałam sobie zawodu, to on w pewnym sensie wybrał mnie. A zaczęło
się tak. Pierwszą niesprawiedliwością w moim życiu było to, że nie zdałam
matury z przedmiotu, z którego byłam najlepsza w szkole, nie miałam więc

szansy zdawać na biologię. Usłyszałam, że czasem przyjmują bez matury do szkół ar-
tystycznych. I zdałam. Zanim to się jednak stało, brałam udział w zajęciach kółka te-
atralnego w mojej szkole. Pewnego razu próbowaliśmy „Uczone białogłowy” Molie-
ra. Reżyserowała słynna aktorka Zofia Małynicz. Przywiozła nam z Teatru Polskiego
kostiumy, które pachniały potem, perfumami, pudrem. Zrobiło to na mnie niesamo-
wite wrażenie.

Moje życie teatralne dzieli się na dwa etapy. Pierwszy i najważniejszy to Teatr Współ-
czesny Erwina Axera. Arystokracja teatralna – Łomnicki, Fijewski, Łapicki,
Bardini, Mrozowska. Nauczyli mnie, że my aktorzy pracujemy w służbie u autora. Jego
myśli i idei, z którymi się utożsamiamy. I tak właśnie pracuję do dzisiaj, a poczucie
szczęścia daje mi to, że przez dwie godziny mogę żyć w świecie, w który nikt nie może
wejść i brutalnie mnie z niego wyrwać. Druga część mojego życia zawodowego to Ate-
neum Janusza Warmińskiego. Grałam tam świetne role w: „Onych” Witkacego, „Bal-
konie” Geneta, „Ludziach energicznych” Szukszyna, „Aloesie” Fugarda i wiele in-
nych mądrych i pięknych ról w mądrych i pięknych sztukach.

Życzę Państwu pierwszego sortu na scenie. Precz szmirusy, niech żyją Gajosy.
I to by było na tyle. 

Barbara Wrzesińska
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Tadeusz 
Wrześniak 
właściciel Hut Szkła z Ładnej k. Tarnowa

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

VIP Biznesu 2017

K ażde wyróżnienie jest miłe. Statuetka VIP Biznesu 2017, za przyznanie któ-
rej dziękuję kapitule konkursu, ma dla mnie szczególne znaczenie. Utwier-
dza mnie w przekonaniu, że wybrana droga biznesowa, dająca satysfakcję, jest

właściwa. Nakazuje nie zbaczać, lecz nadal konsekwentnie i wytrwale podążać za wy-
tyczonym celem, rozwijać produkcję i ekspansję „rękodzielnictwa szklanego” na
wszystkie rynki świata. 

Być VIP-em w biznesie to ogromna odpowiedzialność. Swoją pracę zawsze wy-
konuję z pasją, kocham i szanuję ludzi, jestem otwarty na nowości, które budują ryn-
kową pozycję firmy. Produkowane w moich hutach wyroby szklane cieszą się dużym
powodzeniem, za ich pomocą promuję Polskę, wystawiając i sprzedając je na obu pół-
kulach świata. Wiem dobrze, że gdy się pokocha szkło, ono się odwdzięczy.

Życzę wszystkim nagrodzonym biznesmenom dalszej efektywnej i stabilnej pracy.
Nie ulegajmy panikom związanym z sytuacjami kryzysowymi. Pracujmy jak najlepiej
i jak najmądrzej.

Tadeusz Wrześniak
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Zbigniew 
Zamachowski 
aktor teatralny i filmowy

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

VIP 2017

O koliczności, w jakich wręczono mi statuetkę VIP 2017, były bardzo miłe, po-
nieważ na uroczystości spotkałem wielu swoich kolegów i wiele koleżanek, któ-
rych na co dzień w takim gronie nie widzę. Jestem niezwykle szczęśliwy, że

stanąłem na scenie obok takich osobistości w mojej profesji, jakimi bez wątpienia są
Janusz Gajos, Jurek Radziwiłowicz czy Olgierd Łukaszewicz. Poza tym była to moż-
liwość spotkania ludzi spoza mojego, dość hermetycznego środowiska, czyli przedsta-
wicieli zupełnie innych branż. Wszystkie nagrody traktuję jako rodzaj świadomości, że
moja praca ma sens, jest komuś potrzebna i przynosi ludziom przyjemność. 

Z zasady unikam odpowiedzi na pytania: „Co by było gdyby?”, ponieważ nie mają
one racji bytu – nie można drugi raz znaleźć się w takiej samej sytuacji i w takim sa-
mym czasie jednocześnie. Myślę jednak, że skoro moje życie ułożyło się tak a nie in-
aczej, to tak właśnie miało być. Najważniejsze, że nie zgłaszam pretensji do losu. Mam
szczęście być w sytuacji człowieka, który żyje w zgodzie z własnym losem. Praca przy-
nosi mi wiele satysfakcji, daje sposobność całkiem dobrego życia, sympatię ludzi, na któ-
rej mi zależy, i kontakt z nimi.

Zbigniew Zamachowski





Autobox Innovations Sp. z o.o. formalnie istnieje od
15 lat, jednak stoi za nią wieloletnia tradycja w produkcji
nadwozi do samochodów ciężarowych pod szyldem ZNS
UNISTAR. Początkowo podstawę jej działalności stano-
wiła produkcja nadwozi do ciężarowych samochodów cy-
wilnych. Z czasem rozszerzono ją o usługi remontowo-
-produkcyjne samochodów wojskowych, a na bazie po-
siadanego doświadczenia wykonano pierwszy warsztat
WOR/Inż. dla wojsk inżynieryjnych. Dalszym krokiem była
oferta dla wojska, która obejmowała kompletnie wypo-
sażone warsztaty specjalistyczne. Wszystkie one bazu-
ją na zmodernizowanym podwoziu samochodu STAR
266M2 wyposażonym w silnik IVECO o mocy 170KM oraz
sześciobiegową skrzynię Eaton. Początkowo samochód
miał odchylaną kabinę kierowcy, do budowy której wy-
korzystywany był korpus kabiny 266. Od połowy roku
2015 jest wyposażany w fabrycznie nową, trzymiejsco-
wą, klimatyzowaną, zabezpieczoną poprzez KTL kabinę
kierowcy. W ciągu sześciu lat wyprodukowano ponad 600
sztuk pojazdów STAR 266M2 z różnego rodzaju nad-
woziami. Perspektywy dalszego rozwoju są obiecujące
i pokazują, że zainteresowanie podwoziami STAR 266M2
rośnie również poza granicami Polski.

Dwanaście lat temu na Mazowszu powstała
pierwsza samorządowa spółka kolejowa – „Koleje
Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Rozpoczęcie działal-
ności bez wykwalifikowanej kadry i systemów za-
rządzania, w atmosferze sceptycyzmu i niedowie-
rzania w powodzenie projektu nie było łatwe. Pod-
jęte wówczas działania władz firmy przyniosły zdu-
miewające efekty. W ich centrum zawsze był po-
dróżny, dlatego też wysiłki zarządu i pracowników
w efekcie finalnym miały maksymalizować jego za-
dowolenie.

Dziś KM to lider wśród polskich przewoźników re-
gionalnych pod względem nowoczesnego taboru,
cieszący się stabilną pozycją drugiego największe-
go kolejowego przewoźnika pasażerskiego w kra-
ju, z dwudziestojednoprocentowym udziałem w ryn-
ku. Park taborowy firmy to trzysta siedemnaście sztuk
pojazdów, z czego blisko czterdzieści procent to po-
jazdy nowe. Misją spółki jest prowadzenie pasa-
żerskiego transportu kolejowego o wysokim stan-
dardzie w aglomeracji warszawskiej oraz na pozo-
stałym obszarze województwa mazowieckiego jako
elementu zintegrowanego transportu publicznego. 

AUTOBOX Sp. z o.o. ze Starachowic
Firma VIP-a 2017

G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
1
7

90

Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o. z Warszawy
Firma VIP-a 2017



„Marchewka” to polskie przedsiębiorstwo, które
funkcjonuje na rynku od 30 lat. Jego oferta obejmuje:
schody, deski podłogowe i wnętrza, m.in. drzwi, stoły,
obudowy, sufity kasetonowe. Wszystko jest wykonane
z drewna krajowego lub egzotycznego, w aranżacji tra-
dycyjnej lub nowoczesnej. – Łącząc sztukę użytkową
schodów z naturalnymi walorami wnętrza, kreuję uni-
kalną przestrzeń, a indywidualna realizacja każdego pro-
jektu sprawia, że stają się one niepowtarzalnym meblem
użytkowym – mówi właściciel firmy Stanisław Mar-

chewka. Wyroby laureata Gali VIP 2017 zdobią zarów-
no domy prywatne, jak i wnętrza budynków publicznych.
„Marchewka” opiera swoją działalność na rodzimym
rynku, ale spora część jej wyrobów przeznaczana jest
na eksport. Bez względu na to, gdzie trafią one osta-
tecznie, zawsze cieszą oko użytkowników. – Oferując
Państwu schody i podłogi oraz chcąc spełnić oczeki-
wania, stawiam sobie i swoim pracownikom wysokie
wymagania oraz nieustannie wyznaczam nowe cele
i zadania – dodaje Stanisław Marchewka. 

„Marchewka” z Piotrowic
Firma VIP-a 2017

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Firma VIP-a 2017
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Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy
Sp. z o.o. to nie tylko Firma VIP-a 2017, lecz także
przedsiębiorstwo dobrze zarządzane. W ramach
jego działalności zrealizowano wiele inwestycji, które
w konsekwencji gwarantują wysoki poziom jakości
wody w domach bydgoszczan. Jednym z nich był
Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny – jedyny pol-
ski projekt zatwierdzony do realizacji przez Unię Eu-
ropejską, a potem stanowiący przykład dobrych
praktyk dla innych samorządów. – W wielu miastach
samorządowcy dopiero sobie uświadamiają, że po-
trzebny jest nowoczesny system wodociągów i ka-
nalizacji, ale środków na inwestycje nie ma, bo pie-
niądze z UE na ten cel się skończyły. W naszym przy-
padku, jeśli odnieść otrzymane dofinansowanie do
majątku spółki, był to największy projekt w Polsce. Do-
brze wykorzystaliśmy swoją szansę, zyskując środki,
które pozwoliły nam zainwestować we wszystkie ele-
menty, jakich wymaga nowoczesny system wodo-
ciągowo-kanalizacyjny na miarę czasów i potrzeb
mieszkańców – mówi stojący na czele spółki prezes
Stanisław Drzewiecki, pod rządami którego przed-
siębiorstwo stale wyprzedza konkurencję.
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W czerwcu 2015 r., po zaledwie rocznej budowie od-
było się oficjalne otwarcie Radomskich Hal Mięsnych
– obiektu handlowego usytuowanego przy ul. Wernera
w Radomiu. Jego budowa trwała zaledwie rok. To jedyny
obiekt w mieście, który spełnia wszystkie normy UE, do-
puszczające handel świeżym mięsem z tzw. uboju go-
spodarczego, porcjowanego w obecności klienta.
W przestronnej hali mieszczą się zorganizowane z po-

czuciem estetyki i ciekawych architektonicznych rozwią-
zań boksy z przeznaczeniem na handel wędlinami, pie-
czywem, artykułami spożywczymi, warzywami i owocami.
Całość na parterze uzupełniają bar szybkiej obsługi
i punkty usługowe, na piętrze zaś usługi rekreacyjno-roz-
rywkowe. Działają tam też klub muzyczny, fitness i si-
łownia. RHM są miejscem, w którym stworzono setki
miejsc pracy, co tylko podkreśla słuszność ich budowy.

Radomskie Hale Mięsne Sp. z o.o. z Radomia
Firma VIP-a 2017

Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii 
i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. z Namysłowa

Firma VIP-a 2017

Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotech-
nologii i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. po-
wstało w 1990 roku w Opolu, ale obecni właściciele od-
kupili ją w 2008 roku, przenosząc jednocześnie jego
siedzibę do Namysłowa. Nie zmienił się jednak profil
działalności, czyli produkcja preparatów na bazie
probiotyków przeznaczonych dla zwierząt, preparatów
dla gleby i roślin oraz utylizatorów nieczystości. Z cza-
sem poszerzono go jednak o sprzedaż leczniczych pi-

jawek, które stosowane są między innymi w mikro-
chirurgii. – Na rynek krajowy trafia ok. 80 proc. naszych
wyrobów, reszta to eksport do krajów wschodnich,
tj. Białoruś, Ukraina, Litwa, i zachodnich – Niemcy,
Francja, Hiszpania, Szwajcaria, Anglia, Austria, ale też
na Południe, czyli do Rumuni i Czech. Jeżeli zaś cho-
dzi o pijawki, to jesteśmy chyba jedyną firmą, która do-
starcza je na cały świat – mówi Artur Kleina, prezes za-
rządu spółki.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” została założona
przez mieszkańców osiedla jako autonomiczne zrzeszenie,

mające na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych,
społecznych i kulturalnych jej członków na zasadzie współ-

posiadania i demokratycznego zarządzania. Działalność
spółdzielni opiera się na wspólnym zarządzaniu. Trady-

cyjnie, wzorem pierwszych założycieli ruchu spółdzielczego,
jej członkowie wyznają takie wartości, jak: uczciwość, otwar-

tość, odpowiedzialność społeczna, a także tro-
ska o innych mieszkańców osiedla. Spół-
dzielnia nie ogranicza się jedynie do za-
rządzania istniejącymi nieruchomo-
ściami, lecz stawia na rozwój,
prowadząc inwestycje miesz-
kaniowe. Pierwsza z nich
– osiedle „Lazurowy Zakątek”
– okazała się wielkim sukce-
sem. Druga – „Lazurowe Ogro-
dy” – jest w trakcie realizacji. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” z Warszawy
Firma VIP-a 2017

Rolimpex S.A. to lider na krajowym rynku nasiennym.
Jest producentem i dystrybutorem wysokiej jakości
materiału siewnego, nawozów oraz innych środków do
produkcji rolnej. Firma szczyci się wieloletnią tradycją, co
niewątpliwie podnosi jej pozycję w branży i pozwala cie-
szyć się dużym zainteresowaniem klientów. 

W ofercie Rolimpexu znajduje się wiele znanych
i cenionych marek, takich jak: Najlepsze Trawy z Iławy,
Graminex, Nasiennik. Są one systematycznie posze-
rzane o produkty ekologiczne, jakże potrzebne, aby od-

powiednio dbać do środowisko. Rolimpex posiada pięć
zakładów produkcyjno-handlowych. W 2013 roku fir-
ma weszła w skład Grupy Top Farms. Produkty Ro-
limpexu są bez problemu dostępne na terenie całego
kraju zarówno w małych sklepach, jak i dużych sieciach
handlowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
klientów, w firmie zorganizowano grupę prężnie dzia-
łających przedstawicieli handlowych, którzy są do
dyspozycji osób zainteresowanych wyrobami iław-
skiej spółki. 

Rolimpex S.A. z Iławy
Firma VIP-a 2017
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Yuniversal Podlaski kontynuuje tradycje spół-
ki Wersal Podlaski, która działa na rynku od
ćwierćwiecza. Łączy je osoba Antoniego Pieku-
ta – człowieka, który najpierw był współwłaści-
cielem Wesalu, a potem założył Yuniversal. Jego
biznesowe doświadczenie, w tym czteroletni po-
byt w Stanach Zjednoczonych, sprawiło, że Yuni-
versal szybko zyskał opinię solidnego gracza na
rynku deweloperskim. Prezes stworzył zespół
specjalistów doskonale obytych z tajnikami bu-
downicwa, czego konsekwencje widać na każ-
dym kroku. 

Firma spełnia marzenia Polaków o własnym
„M” w kilku miastach Polski. Najwięcej inwestycji
prowadzi w Warszawie i Białymstoku, ale nie stro-
ni też od mniejszych miejscowości, takich jak Ełk,
Pruszków i Suwałki. Ich mieszkańcy mogą nabyć
mieszkania funkcjonalne, wykonane z materiałów
o wysokiej jakości, a do tego usytuowane w do-
godnych lokalizacjach. Ci, którzy zdecydują się na
nabycie lokalu „pod klucz”, mogą mieć pewność,
że wnętrza spełnią ich oczekiwania i nie będą od-
biegały od nowoczesnych trendów. 

Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. z Białegostoku
Firma VIP-a 2017

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z Bydgoszczy
Firma VIP-a 2017

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. mają
siedzibę w Bydgoszczy. Są liderem branży lotni-
czej w Polsce. Prowadzą obsługę i remonty sa-
molotów wojskowych: Su-22, MiG-29, F-16,
C-130 Hercules. Współpracują z największymi
koncernami lotniczymi na świecie, są krajowym
centrum serwisowym samolotów Cirrus i prowa-
dzą zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu w opar-
ciu o certyfikat PART M/G. Dysponują uprawnie-
niami zatwierdzonej organizacji obsługowej
PART-145. Wykonują obsługi i malowania sa-
molotów klasy C i D, są producentem systemów
bezzałogowych statków powietrznych i Centrum
Kompetencyjnym Polskiej Grupy Zbrojeniowej
w tym zakresie. Władze spółki stawiają na inno-
wacyjność i nieustanny rozwój, inwestują w pra-
cowników i zaplecze techniczne, co maluje przed
nią obiecujące perspektywy.



95

G
a
la

 M
a
g

a
zyn

u
 V

IP
 2

0
1
7

Range Rover Velar wyznacza nowy standard w za-
kresie innowacji oraz nowoczesnego wzornictwa. Został
zaprojektowany tak, aby zapewnić luksus i doskonałe wy-
kończenie z możliwością prawdziwej jazdy terenowej. Ce-
chy charakterystyczne modelu to wizualny minimalizm
i dbałość o każdy szczegół. Velar posiada najwęższe re-
flektory Matrix Laser-LED ze wszystkich pojazdów Land
Rover. Jego wnętrze jest doskonałe – wyszukane i peł-
ne elegancji. Cała technologia została zaprojektowana
z myślą o systemie multimedialnym Touch Pro Duo, sta-

nowiącym centralny element wnętrza pojazdu. W skład
systemu wchodzą dwa dziesięciocalowe ekrany doty-
kowe HD całkowicie zintegrowane z powierzchnią i wi-
doczne dopiero po uruchomieniu. Te cienkie ekrany są
zharmonizowane z wnętrzem kabiny, przydając jej no-
woczesnego wyglądu, który komponuje się z zewnętrz-
nym wyglądem samochodu. W parze z designem idą
aspekty praktyczne – Velar może się poszczycić ba-
gażnikiem o pojemności 673 litrów, największej w swo-
jej klasie.

Range Rover Velar
Auto VIP-a 2017

Tradycje Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM”
S.A., należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, się-
gają 1942 roku, kiedy uruchomiono produkcję troty-
lu. Z czasem zaczęły się one specjalizować w mate-
riałach wybuchowych i rozszerzać ofertę, a ich dzia-
łalność pozwoliła zbudować silną markę dostawcy
środków chemicznych, amunicji, środków strzałowych,
przeznaczonych dla przemysłu zbrojeniowego i od-
biorców cywilnych. Dzięki systematycznej modernizacji

i ekspansji dziś firma kieruje osiemdziesiąt procent
oferty na eksport i cieszy się międzynarodowym
uznaniem. Zarząd firmy nie spoczywa na laurach i sta-
wia przed sobą ambitne cele. Uzbrojenie w bomby sa-
molotów F-16 czy wprowadzeniu do oferty granatni-
ków przeznaczonych dla Wojsk Obrony Terytorialnej
to główne z nich, ale zdecydowanie nie jedyne. Trud-
no wszak stać w miejscu, kiedy wokół jest tyle nowych
możliwości.

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. z Bydgoszczy
Firma VIP-a 2017
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Hotel SKAL**** to miejsce wyjątkowe. Nowoczesny
styl, przestronne pokoje i dwupoziomowe apartamenty
z panoramicznymi oknami, kameralny charakter oraz in-
dywidualne podejście do każdego gościa, miła i profe-
sjonalna obsługa – to tylko kilka jego atutów. Obiekt po-
łożony jest 12 kilometrów od Kołobrzegu, 150 metrów
od morza i piaszczystej plaży. Jego goście mają do dys-
pozycji strefę spa z gabinetami masażu, kompleksem
saun oraz przestronnym jacuzzi z funkcjami masażu

wodnego i kąpieli perełkowych. W znajdujących się
w obiekcie restauracjach Szarlotka oraz Cynamon moż-
na skosztować wykwintnych i komponowanych na ba-
zie naturalnych składników wyśmienitych dań. Są one tak
smacznej jak nazwy lokali. Pobyt w tym wyjątkowym ho-
telu w Ustroniu Morskim zawsze jest udany, bez wzglę-
du na to, w jakiej porze roku się odbywa. Jest on miej-
scem przepełnionym atmosferą odprężenia z kameral-
nymi wnętrzami i wysokiej jakości obsługą. 

Hotel SKAL**** z Ustronia Morskiego
Hotel VIP-a 2017

Hotel Senator*** ze Starachowic
Hotel VIP-a 2017

Hotel Senator*** położony jest w Starachowicach, w ser-
cu gór Świętokrzyskich. Swoją przestrzeń znajdą w nim za-
równo goście biznesowi, jak i indywidualni oraz rodziny z dzieć-
mi, dla których łącznie przygotowano 200 miejsc noclegowych.
Przestronne pokoje (standardowe i ekskluzywne typu butiqe),
10 profesjonalnie wyposażonych sal szkoleniowych, strefa spa
z zabiegami wykonywanymi z użyciem kosmetyków marki
Dr Irena Eris, restauracja z doskonałym jedzeniem oraz do-
mowo wypiekanymi ciastami, sala zabaw – to tylko niektóre
jego walory. Hotel akceptuje płatności w Polskiej Walucie Lo-
kalnej Zielony, co niewątpliwie wyróżnia go na tle konkuren-
cji. Jak zapewnia kierownictwo Senatora, jest on dopełnieniem
wyjątkowości każdego gościa.
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Książka została wydana na papierze artystycznym, jest
ręcznie oprawiona w skórę. Oznacza to, że każdy z 499 nu-
merowanych egzemplarzy „Trylogii” ma inne malowidło na
brzegach i całkowicie inną oprawę. Tym samym wła-
ściciel każdego z ich jest jedynym na świecie po-
siadaczem tego indywidualnego dzieła. 

Ta wyjątkowa książka to część oferty
Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak
i Ley – firmy specjalizującej się w wy-
dawaniu książek kolekcjonerskich
w różnych językach. Są one druko-
wane na czerpanych i artystycz-
nych papierach i ręcznie oprawiane
w skóry, jedwabie, zdobione złotem
i kamieniami szlachetnymi. Te nie-
wątpliwe dzieła sztuki trafiły na dwory
królewskie, do bibliotek narodowych i uni-
wersyteckich wielu krajów. Kupowano je na wy-
rafinowane prezenty dla papieży, przywódców, dy-
plomatów i innych ważnych osób z wielu krajów świata,
a także wielokrotnie nagradzano.

„Trylogia” Henryka Sienkiewicza, edycja kolekcjoner-
ska Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley

Produkt VIP-a 2017

Serię BIOWAP OSTEO Przedsiębiorstwa Farma-
ceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. tworzą suplementy die-
ty BIOWAP Osteo D3 i BIOWAP Osteo D3+K2. Oba pre-
paraty polecane są dla kobiet po menopauzie, które
chcą przeciwdziałać utracie minerałów kostnych. Za-
wierają dawki łączne wapnia i witaminy D3 zgodne
z medycznymi zaleceniami. BIOWAP Osteo D3+K2
wzbogacono dodatkowo o naturalną witaminę K. BIO-
WAP OSTEO to gwarancja mocnych kości bez kru-
chości.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM jest jed-
ną z najdynamiczniej rozwijających się firm farmaceu-
tycznych na polskim rynku. Obecnie zatrudnionych jest
w nim ponad 440 osób, a liczba ta zwiększa się sukce-
sywnie wraz z rozbudową poszczególnych działów fir-
my. Produkty LEK-AMU powstają w nowoczesnych wa-
runkach, które gwarantują ich wysoką jakość. Zarówno
metody ich wytwarzania, jak i używane w tym celu la-
boratoria spełniają wymogi Dobrych Praktyk Produkcyj-
nych i Dobrych Praktyk Laboratoryjnych.

Seria BIOWAP OSTEO Przedsiębiorstwa 
Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. z Zakroczymia

Produkt VIP-a 2017
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GALA VIP W MEDIACH
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