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Gala VIP to cykliczne wydarzenie organizowane od ośmiu lat przez redakcję „Magazynu VIP”. Jego
wyjątkowość polega na integracji rożnych środowisk, których przedstawiciele są nagradzani bez
względu na przedmiot i skalę działalności. Laureaci reprezentują odległe sfery – od przemysłu, przez
samorząd i ochronę zdrowia, po kulturę. Łączy ich pasja, zaangażowanie oraz dorobek będący po-
kłosiem talentu, kreatywności, konsekwencji i wytrwałości, które stanowią filary sukcesu w każdej
dziedzinie.

Wybitne osiągnięcia menedżerów, przedsiębiorców, producentów, włodarzy oraz znanych i lubianych
osobowości życia publicznego, które podziwiamy na ekranach, deskach teatrów i w studiach telewi-
zyjnych, zyskują uznanie w postaci symbolicznej statuetki, która jest formą wyróżnienia i podzięko-
wania za ich pracę i przywiązanie do jakości oraz etyki zawodowej.

9 października 2020 r., jak co roku w eleganckich wnętrzach hotelu Sheraton, po raz ósmy gościliśmy
laureatów, którzy tego wieczoru zostali uhonorowani za swoją postawę i dorobek, a także innych
przedstawicieli biznesu, samorządu i różnych sfer życia publicznego, którzy wyznają podobne war-
tości i mogą uchodzić za wzór, lecz tym razem byli nie tyle bohaterami uroczystości, lecz kibicami
i towarzyszami tegorocznych laureatów.

Ósma edycja Gali VIP była wyjątkowa również ze względu na okoliczności. Organizacja wydarzenia
do ostatniej chwili stała pod znakiem zapytania, ale mimo niepewności, większego niż zwykle stresu
i wielu komplikacji jesteśmy szczęśliwi, że udało się wszystko doprowadzić do finału i spotkać w zna-
mienitym, choć mocno okrojonym w stosunku do minionych lat, gronie.

Wierzymy, że niesprzyjająca sytuacja społeczno-gospodarcza związana z pandemią nie wpłynęła na
nastroje gości i wrażenia z uroczystości. Mamy nadzieję, że ta inna niż poprzednie gala zostanie do-
brze zapamiętana i pozostawi wyłącznie miłe wspomnienia ze wspólnych chwil, spotkań i rozmów ku-
luarowych. Dziękujemy za Państwa obecność i wspólne emocje, za uśmiechy i ciepłe słowa. Jesteśmy
głęboko przekonani, że przed nami jeszcze niejedno owocne spotkanie, które pozwoli razem świę-
tować i cieszyć się sukcesami tych, którzy mają wiedzę, talent i ogromne pokłady energii, pozwala-
jące na realizację celów oraz marzeń.

Gala 
VIP 

2020
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Szanowni Państwo,

w 2013 r. postanowiliśmy wcielić w życie pomysł na do-
roczną Galę VIP, która łączyłaby różne środowiska i sta-
nowiłaby pretekst do wyróżniania liderów w swoich dzie-
dzinach, tym samym wskazując pozytywne wzorce i dobre
praktyki. Wielu powątpiewało w sukces naszej inicjatywy,
ale my się nie zniechęciliśmy. I dobrze, bo Gala VIP spo-
tkała się z bardzo dobrym przyjęciem.

Dlaczego wracam do początków Gali VIP? Ponieważ
w tym roku wątpliwości, które nam towarzyszyły przy or-
ganizacji pierwszej edycji, powróciły – tym razem ze
względu na pandemię. Baliśmy się, że będziemy musieli po-
przestać na planach, że restrykcje wprowadzane stopnio-
wo w całym kraju uniemożliwią nam kontynuację naszej ma-
łej tradycji. Niemniej i tym razem – ku naszej wielkiej ra-
dości – uroczystość się odbyła.

Każdego roku mam poczucie, że nasze coroczne spo-
tkanie, mimo tej samej formuły i miejsca, jest wyjątkowe.
To przede wszystkim zasługa laureatów, którzy reprezen-
tują różne obszary aktywności, ale za każdym razem do-
skonale ilustrują, czym jest jakość, rzetelność, kreatywność
i konsekwencja. Są inspiracją dla nas i dla siebie nawza-
jem. Gala VIP to nie tylko okazja do wręczenia statuetek
i zaprezentowania się w blaskach fleszy. To piękny wieczór,
który co roku na nowo uświadamia, że warto nagłaśniać suk-
cesy innych, choćby po to, żeby pokazać, jak różne drogi pro-
wadzą na szczyt.

Wierzę, że 8. Gala VIP była dla Państwa równie waż-
na jak dla nas, a wspomnienia, które z Państwem zostaną,
będą wyłącznie pozytywne.

Mariusz Gryżewski
redaktor naczelny 

„Magazynu VIP”
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Przedstawiciele kultury, rozrywki i mediów nagrodzeni w kategorii VIP 2020.
Od lewej: Dariusz Kordek, Robert Janowski, Maciej Miecznikowski, 

Przemysław Talkowski, Bożena Dykiel, Maciej Orłoś, Teo Vafidis 
oraz Marcin Ruta, uhonorowany tytułem „Osobowość Roku 2020”.



Laureaci w poszczególnych kategoriach. Od lewej: Bogdan Hadała, prezes firmy Expres-Konkurent 
Sp. z o.o. (nagroda w kategorii Rekomendacja VIP-a 2020), Sławomir Jaworowski, prezes zarządu Alfa

Group (odebrał statuetkę Produkt VIP-a 2020 za „Zdalny nadzór wideo”), Małgorzata Muc, zdobywczyni 
tytułu „Architekt Roku 2020”, Michał Kierepka, prezes zarządu firmy High Level Service (odebrał statuetkę
Produkt VIP-a 2020 za „Auto na abonament”), oraz Marcin Chmielewski, właściciel firmy PATIO Deweloper

Sp. z o.o. – zdobywca tytułu „Deweloper Roku 2020”.
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Laureaci w kategorii VIP Biznesu 2020. Od lewej: Bogdan Hadała, prezes 
zarządu Excon SA, dr n. med. Ewa Trzepla, dyrektor Centrum Medycznego 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Piotr Wróblewski, założyciel 
i właściciel WRO-SYSTEM, Jacek Rutkowski, prezes zarządu i dyrektor generalny

firmy MAT-BUD Materiały Budowlane, Dorota Kuźnicka, projektantka, 
właścicielka marki DK by Dorota Kuźnicka, Michał Szatanek, prezes zarządu
Grupy Szatanek Polska, Agnieszka Rzeźnik, koordynator Biura Komunikacji 

Społecznej i Promocji w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne (odebrała 
statuetkę w imieniu Tadeusza Czajki, wójta gminy Tarnowo Podgórne).
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Od lewej: Lidia Drabarek, rzecznik prasowy Centrum Medycznego Orbita (odebrała statuetkę Klinika
VIP-a 2020 w imieniu właściciela placówki – dr. n. med. Radosława Różyckiego), Beata Drzazga, 
właścicielka Drzazga Clinikc nagrodzonej tytułem „Klinika VIP-a 2020”, oraz Beata Chrząstowska, 

która odebrała statuetkę Hotel VIP-a 2020 dla Hotelu Talaria Resort & Spa w imieniu jej właściciela 
– Bogdana Talarka.

Łukasz Aleksandrowicz, członek zarządu Fundacji
Spartanie Dzieciom, z wyróżnieniem specjalnym
za nietypową formę zbiórki pieniędzy na pomoc

dzieciom niepełnosprawnym poprzez biegi długo-
dystansowe w strojach nawiązujących do ubioru

starożytnych Spartan, oraz Mariusz Gryżewski, 
redaktor naczelny „Magazynu VIP”.
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Zdobywcy statuetek w kategorii Marka VIP-a 2020. Od lewej: Piotr Czachorowski,
prezes zarządu firmy Krynica Vitamin SA, produkującej środki do dezynfekcji marki
HYGEAmed,  Stanisław Marchewka, właściciel firmy MARCHEWKA, oraz Piotr Golec,
który odebrał statuetkę w imieniu ojca, Kazimierza Golca, prezesa zarządu Zakładu

Mechaniki Przemysłowej ZAMEP Sp. z o.o.

Niestety nie wszyscy laureaci mogli być z nami na Gali VIP 2020. 
Poniżej przedstawiamy tych, którzy zdobyli statuetkę, ale nie zdołali 

dotrzeć, aby odebrać ją podczas uroczystości.
W kategorii VIP Biznesu nagrodzeni zostali: Jarosław Bihun, prezes zarządu
Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o., Józef Dąbek, prezes zarządu Kopalni

Wapienia „Morawica” SA, Marek Malinowski, prezes Iławskiego 
Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o., Kazimierz Okińczyc,
prezes zarządu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, Marcin
Woźniak, właściciel firmy Woźniak Transport. Tytuł Samorządowca Roku

2020 trafił do Krzysztofa Harmacińskiego, wójta gminy Iława, 
oraz do Krzysztofa Pietrzykowskiego, burmistrza gminy Susz. 

Nagrodę VIP Defence zdobyły firmy Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. k.
i CASTELIOR Sp. z o.o. 

Markami VIP-a 2020 zostały: MUSZYNIANKA oraz Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe TECHBUD Cydzik, Żuchowski Sp. z o.o., 

a Hotelem VIP-a 2020 – Hotel SKAL****.
Statuetkę Rekomendacja VIP-a 2020 otrzymały: Miejskie Wodociągi i Kanali-
zacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. oraz Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.





10

G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
2
0

Gala VIP to nie tylko ceremonia wrę-
czenia statuetek laureatom, lecz także
wspaniała oprawa artystyczna – miła dla
oka i ucha. W dobry nastrój już na po-
czątku wieczoru wprowadziła gości uro-
czystości młoda, zdolna wokalistka Pau-
lina Szarek, która powróciła z występem
po oficjalnej części programu. Gwiazdą
gali był artysta obdarzony wspaniałym gło-
sem i talentem muzycznym, a zarazem
laureat „Magazynu VIP”, który tego wie-
czoru odebrał statuetkę VIP 2020. Mowa
o Robercie Janowskim, który wyczarował
na scenie wyjątkową atmosferę i przypo-
mniał gościom znane i lubiane melodie,
zachęcając do tańca.
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Moment wyczytania nazwiska laureata każ-
dorazowo wywoływał na sali aplauz i brawa zgro-
madzonych, ale tego wieczoru emocje wiązały się
nie tylko z ogłoszeniem zwycięzców. Na amato-
rów ryzyka i mocniejszych wrażeń czekało mini-
kasyno i gry hazardowe. Te jednak nie były roz-
grywane o duże stawki ani na prawdziwe pie-
niądze. Czy to dobrze? Tu szczęściarze i pe-
chowcy pewnie mają odrębne zdanie.
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Dania zaserwowane gościom gali zachwycały różnorod-
nością, smakiem i prezentacją. A jak wiadomo, dopełnieniem
dobrego posiłku jest dobry trunek. Tu również było w czym wy-
bierać. Dzięki partnerom gali, którzy co roku zapewniają al-
kohole z najwyższej półki, goście mogli próbować wykwintnych,
wielokrotnie nagradzanych win od firmy Amazis, piw od Kul-
towego Browaru Staropolskiego, mocnych trunków od MV Po-
land z wódką U’luvką na czele, serwowanych we-
dle życzenia w klasycznych lub autorskich koktaj-
lach, pięknie zaserwowanych przez profesjonalnych
barmanów, a także esencjonalnych Nalewek Sta-
ropolskich  produkowanych tradycyjnymi metoda-
mi przez mistrza Karola Majewskiego, który na od-
rębnym stoisku chętnie opowiadał o swojej pasji
i hojnie częstował trunkami ze swojej bogatej ko-
lekcji. Dopełnieniem atrakcji były samochody za-
prezentowane we foyer przez firmę HLS, dostępne
w ramach oferty „Auto na abonament”.

Partnerzy Gali
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Przy oprawie muzycznej, jaką zapewnili
Gali VIP wyjątkowi artyści, którzy naprzemian
wprowadzali gości w romantyczny nastrój,
by za chwilę poderwać do tańca w rytm ży-
wiołowych, energetycznych melodii, trudno
się dziwić, że parkiet był wypełniony. W wy-
śmienitych humorach, przy dźwiękach do-
skonale dobranego repertuaru goście bawili
się do białego rana.
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Po przerwie na tańce, rozmowy przy wykwintnym
menu szefa kuchni hotelu Sheraton i gry hazardowe
wszyscy goście ponownie zgromadzili się w sali w ocze-
kiwaniu na loterię wizytówkową. Ci, którym dopisało
szczęście w losowaniu, wrócili do domu nie tylko z mi-
łymi wspomnieniami, lecz także z cennymi nagrodami.
Wśród atrakcyjnych upominków ufundowanych przez
partnerów gali były zestawy kosmetyków, ekskluzywne
alkohole, w tym znakomite wina nagradzane na mię-
dzynarodowych konkursach i nalewki wytwarzane we-
dług tradycyjnej receptury, a także vouchery na pobyt
w hotelu i na jazdę testową samochodami klasy pre-
mium.

Partnerzy Gali
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Dziękujemy za wspólnie 

spędzone chwile
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Jarosław Bihun
prezes zarządu 
Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o.

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
na najwyższej jakości, 
rzetelność oraz kulturę 
biznesową i zasady etyki

VIP Biznesu 2020

P restiżowa nagroda VIP Biznesu 2020 jest dla mnie potwierdzeniem tego, że
ponad 25 lat temu wybrałem słuszną drogę, angażując się w budowę i rozwój
początkującego podmiotu gospodarczego na rynku koszalińskim, jakim była

Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o. o. Od ponad ćwierćwiecza uczestniczę w two-
rzeniu silnej marki TKK na rynku lokalnym, a w ostatnich latach również w regio-
nie. Podwalinami sukcesu naszej firmy jest rzetelność i konsekwencja w działaniu, co
przekłada się na wysoki poziom zadowolenia klientów TKK. 

Przyznana nagroda i włączenie naszej spółki do prestiżowego grona nagrodzonych
przedsiębiorców pozwalają całemu zespołowi pracującemu na sukcesy TKK uzyskać
pełnię satysfakcji ze swojej pracy. 

To również potwierdzenie trafnego wyboru dla naszych klientów, którzy poprzez ze-
wnętrzne dowody uznania dla naszej spółki utwierdzają się w przekonaniu, że zaufa-
li rzetelnej firmie.

Jarosław Bihun
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Tadeusz 
Czajka 
wójt gminy Tarnowo Podgórne

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, opierające się na 
umiejętnym wykorzystaniu walorów
gminy, jej odpowiedniej promocji 
i inwestycjach, które podnoszą
komfort życia mieszkańców, 
oraz na tworzeniu optymalnych 
warunków dla przedsiębiorców

Samorządowiec Roku 2020

D ziękuję za wyróżnienie tytułem „Samorządowiec Roku 2020”, które trak-
tuję jako docenienie działań społeczności gminy Tarnowo Podgórne. U pod-
staw sukcesu gospodarczego naszej gminy leży klimat sprzyjający przedsię-

biorczości, a doskonała współpraca na linii biznes–samorząd jest od lat naszym
znakiem rozpoznawczym. Jednym z jej efektów jest Zespół Szkół Technicznych. To
nasza samorządowa odpowiedź na głosy przedsiębiorców o potrzebie kształcenia
nowoczesnych zawodowców. Z biznesem współpracowaliśmy na każdym etapie reali-
zowania tej idei: razem opracowaliśmy ofertę edukacyjną, firmy pomagały w wypo-
sażeniu pracowni, kompletowaniu zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych,
opracowaniu programu praktyk, staży i systemu stypendialnego dla najlepszych
uczniów. Pierwszy dzwonek rozległ się 1 września 2020 r.

Nagroda „Samorządowiec Roku 2020” została przyznana w szczególnym czasie
– w roku, w którym dotknięci zostaliśmy pandemią koronawirusa. Myślę, że jako wspól-
nota mieszkańców i przedsiębiorców sprostaliśmy temu trudnemu zadaniu. Jako
samorząd z myślą o mieszkańcach w potrzebie powołaliśmy zespół pomocowy.
Wprowadziliśmy też rozwiązania wspierające lokalny biznes. Równolegle pojawiły
spontaniczne oddolne inicjatywy solidarnościowe, które wspieramy.

Cieszę się, że kapituła konkursu dostrzegła i doceniła nasze działania. Gratuluję
pozostałym laureatom – jestem dumny, że mogłem znaleźć się w tak zacnym towarzystwie.

Tadeusz Czajka



CASTELIOR sp. z o.o
Centrala Wrocław: 54-530 Wrocław, ul. Jerzmanowska 107, biuro@castelior.pl

www.castelior.pl

Dla nas nie ma zamówień niemożliwych.

Firma CASTELIOR sp. z o.o. konsekwentnie realizuje strategię
zgodną z hasłem: „Bezpieczeństwo ponad wszystko”, oferując
rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.

Przyjęta wizja rozwoju zakłada systematyczne wprowadzanie na
polski rynek najnowszych technologii i produktów w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa towarów w transporcie i magazynowa-
niu. Spełniają one rygorystyczne normy i standardy militarne, a tym
samym doskonale nadają się dla wojska i lotnictwa.

CASTELIOR to jedyny w Polsce multidystrybutor opakowań
i skrzyń transportowo-ochronnych, posiadających wiele uznanych
certyfikatów. Oferujemy produkty największych graczy na rynku
(m.in. EXPLORER, SKB, AEGIS, ECS), dla których – tak jak dla nas
– nadrzędną wartością jest jakość, idąca w parze z terminowością
i wysoką kulturą obsługi klienta.

W stałej ofercie posiadamy produkty realizowane w dwóch tech-
nologiach: wysokociśnieniowej (skrzynie polipropylenowe – PP) i ro-
tomoulding (skrzynie polietylenowe – PE), a w tym roku
podpisaliśmy umowę z firmą ECS – amerykańskim pionierem skrzyń
i opakowań transportowych, której jesteśmy wyłącznym przedsta-
wicielem na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. 

Naszą unikalną propozycją są produkty na bazie materiałów
kompozytowych (żywice epoksydowe) wzmacniane włóknem
szklanym, węglowym lub bazaltowym. 

Technologia ta:
• daje niespotykane możliwości w zakresie elastyczności projektu,
a tym samym pozwala realizować usługi „szyte na miarę”
• zapewnia niedostępną do tej pory lekkość produktu (o 30–40
proc. niższa waga niż produktów z PP i PE), znacznie wyższą od-
porność mechaniczną i większą szczelność
• nie stawia ograniczeń w zakresie rozmiarów skrzyni.

W ramach współpracy z ECS oferujemy:
• serię VIP i FRP, czyli skrzynie epoksydowo-szklane, różniące
się techniką wytwarzania
• serię Carbon, czyli skrzynie wzmacniane włóknem węglowym.

Posiadamy własny dział konstrukcyjno-wdrożeniowy, dzięki czemu je-
steśmy w stanie zaproponować indywidualnie zaprojektowane roz-
wiązania oraz dodatkowe zabezpieczenia produktów w piankach
polietylenowych i poliuretanowych. Nowoczesny park maszynowy
umożliwia nam na samodzielną produkcję, a tym samym pozwala za-
oferować kompleksową usługę.
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Józef Dąbek 
prezes zarządu Kopalni Wapienia 
„Morawica” SA

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2020

K olejny raz zostałem wyróżniony statuetką VIP Biznesu. Dziękuję za to wy-
różnienie. Wszystkie nagrody mają wymiar prestiżowy i stanowią dobrą for-
mę promocji firmy. Pomagają przekonać do naszego produktu tych, którzy jesz-

cze nie zdecydowali się na konkretny produkt i dostawcę. To również dowód na to, że
jesteśmy firmą pewną i bezpieczną. Mocną stroną naszej kopalni jest konsekwentna po-
lityka rozwojowa, z jasno określonymi inwestycjami i celami. 

Bycie VIP-em biznesu to wyróżnienie, zobowiązanie i odpowiedzialność za kopalnię
oraz pracowników. Cieszy mnie fakt, że działania i decyzje podejmowane pod moim kie-
rownictwem są odbierane jako właściwe – statuetka „Magazynu Vip” jest tego po-
twierdzeniem. 

Kopalnia Wapienia „Morawica” SA to liczący się producent kruszyw budow-
lanych i drogowych, kamienia przemysłowego i nawozów rolniczych. Mam nadzie-
ję, że kolejne lata działalności w branży pozwolą na ciągłe doskonalenie, dalszy roz-
wój i utrzymanie obecnej pozycji na rynku. Dołożę wszelkich starań, aby utrzymać
pozycję lidera.

Józef Dąbek



POD NASZYMI
SKRZYDŁAMI

www.alfagroup.com.pl
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Bożena 
Dykiel
aktorka

nagrodzona 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2020

M ój zawodowy dorobek to przeszło 70 filmów, mnóstwo spektakli z głównymi
rolami w Teatrze Narodowym za dyrekcji Adama Hanuszkiewicza, wiele
seriali z rolami, które ludzie pamiętają i komplementują, co dla mnie jest bar-

dzo ważne. Czuję się spełniona zawodowo i jestem szczęśliwa z tego, co osiągnęłam. Je-
stem dumna, że mam w dorobku role w wybitnych filmach, u wielkich reżyserów, w tym
u Andrzeja Wajdy i Andrzeja Barańskiego. Od 19 lat gram w serialu „Na Wspólnej”,
który ma dużą oglądalność, a moja postać jest przez widzów lubiana. To wspaniałe do-
świadczenia i wspomnienia, ale moim największym osiągnięciem i dumą jest rodzina. To
ona była i jest najważniejsza w naszym życiu.

Jako aktorka na co dzień spotykam się z wyrazami sympatii, jestem rozpoznawana, za-
czepiana, często chwalona – to oczywiście miłe chwile, ale ulotne. Za to nagroda jest sym-
bolicznym, trwałym dowodem uznania i za każdym razem dużym zaskoczeniem. Jestem szczę-
śliwa, widząc w domu dwie statuetki VIP-a – z 2013 roku i świeżą, tegoroczną. Tym bar-
dziej że za każdym razem odbierałam je w doborowym towarzystwie. 

Tegoroczna nagroda „Magazynu VIP” jest o tyle cenna, że została przyznana mi
w szczególnie trudnym czasie dla całej ludzkości. Byłam zdumiona i zachwycona tak spraw-
ną organizacją i tak miłą atmosferą podczas uroczystości, co w czasie pandemii nie było
łatwym zadaniem. Organizator stanął jednak na wysokości zadania, a zarazem zadbał
o bezpieczeństwo gości, ograniczając liczbę uczestników. Kameralny charakter uroczystości
też miał swoje plusy, bo można było swobodnie porozmawiać z większością osób. Dzię-
kuję za tak udany wieczór  – będzie co wspominać.

Bożena Dykiel
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Bogdan Hadała
prezes zarządu firm Expres-Konkurent Sp. z o.o. 
i EXCON SA

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2020

N agrody bez wątpienia sprawiają radość i dają chwilę satysfakcji w jasnym,
miłym świetle i blasku, ale co równie cenne, pozwalają się nam lub nas za-
prezentować szerszym kręgom. Dziękujemy więc za docenianie naszej dzia-

łalności i marki. Cenimy ten fakt.
Wiara w intuicję i szczęście świadczy o odwadze, a ta jest niezbędna do skuteczne-

go prowadzenia biznesu. Każdy, kto jest przedsiębiorcą, doskonale wie, iż w toku pro-
wadzenia swojej działalności musi podejmować niezliczoną ilość odważnych decyzji
– tych strategicznych, i tych elementarnych – na poziomie jednej godziny, dnia, jed-
nego zdarzenia, jednej osoby, małej czynności. Wszystkie są równie ważne i nierzad-
ko opierają się również na intuicji i odrobinie szczęścia. Jednak ani intuicja, ani szczę-
ście nie wystarczą, aby wspiąć się na górę, na sam szczyt.

Ponoć nie sztuką jest się napracować; sztuką jest zarobić pieniądze, a jednak to znoj-
na praca i wiedza, wiedza i praca i jeszcze raz praca są elementarnie konieczne, aby
wiara i intuicja mogły spełnić swoją rolę w odniesieniu do tego, co nazywamy
sukcesem.

Bogdan Hadała



Zapraszamy na naszą stronę: www. expres-konkurent.pl i do zapoznania się z naszymi realizacjami oraz filmami z naszych budów.

Adres siedziby:
ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków

Kontakt:
biuro@expres-konkurent.pl, tel. 12 657 11 34

Expres-Konkurent Sp. z o.o. sp. k. to nowoczesna spółka 
o dużym potencjale technicznym i osobowym, działająca 

na rynku budowlanym od 1999 roku.

We współpracy ze sprawdzonymi, zaufanymi i uznanymi na
rynku partnerami branżowymi oraz handlowymi kompleksowo

realizujemy inwestycje budowlane w zakresie robót 
ogólnobudowlanych, instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych.

W swoim portfolio mamy obiekty budowlane w systemie 
deweloperskim i w systemie generalnego wykonawstwa, 

budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne w pełnym zakresie
robót wraz z infrastrukturą zewnętrzną, projekty obejmujące 

budowę, remonty i modernizacje obiektów biurowych, 
handlowo-usługowych oraz użyteczności publicznej.

Nasze nowe inwestycje:

Osiedle KRK
– budowa przy ul. Stańczyka/Zapolskiej w Krakowie.

Całkowita powierzchnia użytkowa 24 472 mkw.
Osiedle przy ulicy Stańczyka powstaje w dwóch etapach. 

W I etapie deweloper wybuduje dwa budynki, w tym jeden liczący
14 pięter. Oferuje w nich ponad 200 mieszkań. W ramach 

II etapu powstaną dwa budynki z 211 mieszkaniami 
i 7 lokalami usługowymi.

Inwestor: RPGZ IX Sp. z o.o.

Solaris Park
– Słoneczne marzenie – budowa przy ul. Stanisława Lema 

w Krakowie. Powierzchnia całkowita zabudowy: 12  924,81 mkw.
Realizacja obejmuje wielorodzinny budynek mieszkalny z dwoma
segmentami nadziemnymi: A1 i A2 wraz z garażem podziemnym

oraz usługami w parterze segmentu A1.
Inwestor:  SEMACO II Sp. z o.o.  sp. k.

Osiedle przy Mogilskiej
– budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

o całkowitej powierzchni użytkowej 3 230 mkw.
Budowa osiedla została podzielona na dwa etapy. 

Łącznie powstanie tu 338 mieszkań.
Inwestor: DEVELIA SA
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Krzysztof 
Harmaciński 
wójt gminy Iława

Samorządowiec Roku 2020

N agroda Samorządowiec Roku 2020 to dla mnie bardzo duże wyróżnienie,
a jednocześnie powód do satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy samorządo-
wej na przestrzeni ostatnich 22 lat.

Podstawą sukcesu w zarządzaniu gminą jest zastosowanie podejścia rynkowego, a nie
typowo urzędniczego. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego to tak napraw-
dę wielkie przedsiębiorstwo, a w kierowaniu nim kluczowe jest zaspokajanie zbiorowych
potrzeb mieszkańców. Należy wnikliwie wsłuchiwać się w ich głos i niezwłocznie zaspo-
kajać ich potrzeby. Realizację tych zamierzeń zapewni tylko konsekwentna polityka pro-
rozwojowa, z jasno wyznaczoną strategią działania.

Istotna jest przy tym wiarygodność włodarza gminy, jego rzeczywiste zaangażowa-
nie, niemające nic wspólnego z pustymi obietnicami. Dotyczy to zarówno wielkich inwestycji,
jak i wielu drobnych działań, które dla mieszkańców mają dużą wagę. Tylko w ten spo-
sób zdobywa się zaufanie społeczne, uznanie i autorytet dobrego włodarza.

W zarządzaniu gminą ważne jest elastyczne podejście do zmieniającej się rzeczywi-
stości, bycie wizjonerem i innowatorem. Bycie dobrym menedżerem to także umiejęt-
ność odnalezienia się w zmieniającej się sytuacji politycznej. Na przestrzeni ostatnich
22 lat w naszym kraju rządziły wszystkie znaczące siły polityczne – od lewej do prawej
strony. Dzięki dobrej współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi na różnych
szczeblach gmina Iława rozwijała się w sposób planowy i konsekwentny. Dobry samo-
rządowiec umie wznieść się ponad podziały polityczne i ma na uwadze przede wszystkim
dobro swojej małej ojczyzny.

Krzysztof Harmaciński

nagrodzony za skuteczne 
zarządzanie, oparte na umiejętnym
wykorzystaniu walorów gminy, 
jej odpowiedniej promocji 
i inwestycjach, które podnoszą
komfort życia mieszkańców 
i przyciągają turystów



SKAL HOTEL****
ul. Bolesława Chrobrego 80, 78-111 Ustronie Morskie
tel. +48 94 35 32 060, e-mail: recepcja@skal-hotel.pl

Rodzinny Hotel 150 m od morza

naturalnie

KOMFORTOWE POKOJE
APARTAMENTY Z JACUZZI

RESTAURACJE
SPA

STREFA SAUN
GROTA SOLNA
SALA FITNESS

SALA ZABAW DLA DZIECI

www.skal-hotel.pl

Ustronie 
Morskie

nad morzem
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Robert 
Janowski
wokalista, aktor, dziennikarz

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2020

W iadomość o przyznaniu mi nagrody VIP 2020 była dla mnie wielką ra-
dością i - nie ukrywam - wielkim zaskoczeniem, choć bardzo przyjemnym.
Tym bardziej że w tym roku stałem na scenie obok Bożeny Dykiel, Ma-

cieja Orłosia, Darka Kordka i Macieja Miecznikowskiego. Bardzo gratuluję
wszystkim nagrodzonym. Jest to prestiżowa nagroda, związana z najlepszymi w wielu
branżach, która definiuje ich sukces. Muszę dodać, że w 2015 roku też miałem przy-
jemność odbierać nagrodę VIP. Dziękuję bardzo za docenienie mojej działalności ar-
tystycznej i jestem dumny, że należę do grona laureatów. 

Życzę powodzenia wszystkim, którzy marzą o sukcesach i spełnianiu swoich am-
bicji. Wierzę, że również zostaną zauważeni i docenieni przez szanowną kapitułę przy-
znającą coroczną nagrodę VIP. Ja nigdy nie rezygnowałem ze swoich marzeń i ar-
tystycznych wizji, z szacunku dla telewizyjnego widza i radiowego słuchacza. Tak już
to trwa 35 lat. Warto wierzyć, że marzenia się spełniają. 

Robert Janowski
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Dariusz 
Kordek
aktor

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2020

O trzymanie nagrody VIP 2020 było dla mnie dużym zaskoczeniem. W codziennej
pracy artystycznej i organizacyjnej nie zwracam dużej uwagi na nagrody czy
laury, staram się realizować kolejne cele. Fakt ten był przyczynkiem do re-

fleksji i podsumowania dużej części mojego życia i wyznaczenia nowych celów.
Przyjąłem tę nagrodę ze spokojem i przekonaniem, że w szczególnie trudnych dla

wolnych zawodów czasach daje mi ona impuls i motywację do jeszcze bardziej wytę-
żonej pracy nad sobą i rzeczywistością, z którą się zderzamy. Statuetka VIP 2020 to
cichy i skuteczny motywator.

Dariusz Kordek
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Dorota Kuźnicka 
projektantka, założycielka i właścicielka 
marki DK by Dorota Kuźnicka

nagrodzona za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2020

J ako laureatka nagrody VIP Biznesu 2020 czuję się doceniona. To najbardziej
trafne słowo, jakie przychodzi mi na myśl, kiedy patrzę na otrzymaną statuet-
kę. Przedsiębiorcy nie mają dziś lekko, musimy stawiać czoła wielu przeszkodom,

aby nasze firmy prężnie funkcjonowały i rozwijały się niezależnie od okoliczności. Przy-
należność do VIP-ów biznesu uważam za prestiż, na który ciężko zapracowałam.

Sukces to pojęcie względne. Moją definicją sukcesu jest zadowolenie klientek z pro-
duktów, jakie im dostarczam w postaci torebek, butów, kreacji. Na ich zaufanie i uzna-
nie pracowałam przez wiele lat i zawsze byłam z nimi szczera. To właśnie uczciwość
i pracowitość doprowadziły mnie tu, gdzie dzisiaj jestem. To dla mnie najważniejsze war-
tości. Do tego dochodzi gust i trafność wyboru – w moim przypadku modeli torebek,
gatunku skór, fasonów buta. Odbiór marki musi być spójny z moją filozofią: „Zajdź da-
leko w pięknych i wygodnych butach”. Dzisiaj marka DK to jeszcze torebki i kreacje:
kombinezony, suknie, spódniczki – jestem w stanie ubrać kobietę od stóp do głów w pro-
dukty mojej marki.

W codziennej pracy staram się godzić projektowanie ze zdobywaniem nowych klien-
tów. Jednocześnie dbam o stałych odbiorców i prężny rozwój firmy. Lubię powiedze-
nie „Pańskie oko konia tuczy” – jestem perfekcjonistką i wiele rzeczy lubię robić sama.
Chcę, żeby moje relacje z klientami oraz produkty były jak najlepsze. Satysfakcję daje
mi zadowolenie klientów. To cieszy najbardziej.

Marzę, żeby marka DK by Dorota Kuźnicka była znana na całym świecie. Wie-
rzę, że dzięki ciężkiej pracy spełnimy to marzenie.

Dorota Kuźnicka
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Marek Malinowski 
prezes zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa 
Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o.

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
na najwyższej jakości, 
rzetelność, kulturę 
biznesową i zasady etyki

VIP Biznesu 2020

W swojej działalności każdy winien być rzetelnym, uczciwym i pracowitym,
a efekty z czasem przyjdą same. Nasze prawie 30 lat działalności było moż-
liwe dzięki zgranej załodze i dobrej współpracy, przez co mogliśmy osią-

gać wyznaczone cele. Szanujemy swoich inwestorów, wywiązując się ze swoich obowiązków.
Dzięki temu jesteśmy szanowani i oceniani pozytywnie na rynku pracy.

Z przyczyn obiektywnych nie mogliśmy wziąć udziału w Gali VIP 2020. Jestem prze-
konany, że było to ze wszech miar udane spotkanie. Żałuję, że jako laureat nie mo-
głem po raz kolejny poznać wielu wspaniałych ludzi nagrodzonych w różnych katego-
riach. 

Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę, a przede wszystkim całej załodze Iław-
skiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o. w Iławie.

W życiu trzeba mieć marzenia, a potem tylko je spełniać.

Marek Malinowski
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Maciej 
Miecznikowski 
muzyk, wokalista, aktor

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2020

C zy ja jestem taki znowu „important”? Weźmy chirurga – ręka mu zadrży, czło-
wiek umiera. Albo inżynier – źle zbuduje most i zabije tłum. Kierowca – też
potencjalny zabójca. A ja? Pomylę coś na scenie i... nikomu nic! A niejeden

nawet się uśmiechnie. Może powinienem oddać tę statuetkę? Czy wypada tak się pu-
szyć? Figa, nie zamierzam! Bo to idealna nagroda za 30 lat mojej męczarni!

W szkole muzycznej akordeon zdradziłem dla trąbki. Do dziś to przeżywam. Potem był
zachwyt gitarą i fortepianem. W Akademii Muzycznej stwierdziłem, że jednak chcę śpie-
wać. I znowu się zaczęło. To już był ból przewlekły. Najpierw opera. Ale „Aria z kurantem”,
serio? I poszedłem w ślady Dylana. Posypały się nagrody. Moje bluesy były zwodniczo
smutne, bo humor mi dopisywał. Wyżywałem się w kabarecie.

I nagle nastały Leszcze. Splendor, złoto, dziewczyny. Kolejne nagrody – w Opo-
lu, nie w kij dmuchał. Męczył mnie jednak potwornie mój wewnętrzny Werter. Ode-
zwał się Cohenem i Osiecką, orkiestrami symfonicznymi... Muzykę brałem garścia-
mi! Aż mnie wzięli do „Tak to leciało!”. Za prowadzenie prawie mi dali Telekamerę
i Wiktora. Peany i gratulacje stawiały na nogi jak kroplówki.

I tak dożyłem pięćdziesiątki. Dziś śpiewam solo, z Leszczami, wróciłem do opery. Gram
w teatrze, piszę piosenki. Jestem na zmianę poważny i wesoły, sam nie nadążam. Męczę
się ze sobą strasznie. Ale może dlatego to wszystko jest takie świeże i emocjonujące?

To teraz Grammy i Oscar? He, he. Kochajcie artystów! Przyznawajcie im nagrody
za te ich dylematy i cierpienia. Albo chociaż dajcie brawa.

Maciej Miecznikowski
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Małgorzata Muc 
współwłaścicielka pracowni architektonicznej 
Muc & Scott Interiors

nagrodzona za imponujący
dorobek w dziedzinie 
projektów architektonicznych,
kreatywność i styl oraz 
konsekwencję w rozwijaniu 
silnej polskiej marki kojarzonej
z najwyższą jakością

Architekt Roku 2020

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, abym mo-
gła otrzymać statuetkę Architekt Roku 2020. Jestem zaszczycona tym wy-
różnieniem. 

Nagroda ta jest dla mnie wspaniałym wyrazem uhonorowania trudu, jaki koszto-
wało mnie osiągnięcie obecnej pozycji. Od lat wraz z moją partnerką biznesową, a przede
wszystkim  przyjaciółką, Joanną Scott, dzień w dzień dokładamy wszelkich starań, żeby
pracownia Muc & Scott Interiors świadczyła najwyższej klasy usługi w dziedzinie pro-
jektowania wnętrz na całym świecie. Zgrany zespół i wspaniali ludzie, z jakimi mamy
przywilej wspólnie działać, sprawiają, że wszystkie te starania dają ogromną satysfakcję
i poczucie spełnienia, a ogrom pracy i wysiłek, jakie w innym przypadku czasami mo-
głyby przytłoczyć, dla mnie są jedynie potwierdzeniem, że warto kontynuować tę dro-
gę, która przynosi efekty.

Prestiżowa statuetka od „Magazynu VIP” będzie wspaniałą motywacją do tego,
aby dalej rozwijać się w dziedzinie sztuki, jaką jest architektura, a za sprawą nasze-
go kunsztu nieustannie czynić świat odrobinę piękniejszym.

Małgorzata Muc



58

G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
2
0

Kazimierz Okińczyc 
prezes zarządu Koszalińskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki

VIP Biznesu 2020

W yróżnienie „Magazynu VIP” w kategorii VIP Biznesu 2020 przyjąłem
z ogromną satysfakcją. Jest ono podsumowaniem mojego jubileuszu
30-lecia sprawowania funkcji prezesa zarządu KSM „Przylesie”, ale też

wyrazem uznania dla całego zarządu, pracowników i rady nadzorczej za wkład w roz-
wój spółdzielni, wspólne budowanie jej pozycji ekonomicznej i efekty wdrażanych no-
woczesnych standardów technicznych i organizacyjnych w zarządzaniu nieruchomo-
ściami oraz wznoszenia nowych budynków mieszkalnych i użytkowych.

Równie ważny jest dla mnie fakt, że nasza praca zespołowa wpływa także na bu-
dowę społeczeństwa obywatelskiego – wrażliwego, otwartego i solidarnego.

Kazimierz Okińczyc



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techbud Cydzik, Żuchowski Sp. z o.o.
ul. Gdańska 20, 87-100 Toruń, tel. 56 645 73 53, 

e-mail: techbud-torun@wp.pl, www.techbud-torun.pl

Usługi budowlano-remontowe dla
przemysłu to nasza specjalność.

Konstrukcje stalowe, instalacje tech-
nologiczne i rurociągi przemysłowe

to nasza codzienność i pasja.

zmontujemy
każdy projekt

Dołącz do naszych 
zadowolonych klientów. 

Warto nam zaufać.
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Maciej Orłoś
dziennikarz, konferansjer, 
aktor, szkoleniowiec

VIP 2020

C zęsto słyszy się takie zdanie: „Nie pracuję dla nagród; pracuję, bo to moja
pasja, lubię swoją pracę” etc. Ale nie oszukujmy się – zawsze lepiej dostać
nagrodę niż nie dostać...

Statuetkę VIP 2020 traktuję jako wyraz uznania dla mojej pracy – nie tylko
w 2020 roku, ale w ogóle, na przestrzeni lat. Cieszę się, że organizatorzy dostrzegli
i docenili moją „transformację” z człowieka telewizji w dziennikarza nowych mediów,
ale również z osoby „na kontrakcie” w człowieka biznesu.

Jest mi miło tym bardziej, że te metamorfozy wymagają ciężkiej, systematycznej,
wytrwałej pracy. Proszę mi wierzyć, że po wielu latach w mediach tradycyjnych przej-
ście do YouTube’a, gdzie prowadzę autorski kanał, nie jest bułką z masłem.

Bardzo dziękuję za nagrodę!

Maciej Orłoś

nagrodzony za całokształt pracy
zawodowej, w tym osiągnięcia
dziennikarskie i filmowe, 
oraz ciągły rozwój kariery 
i utrzymywanie najwyższych 
standardów na każdym polu 
działalności medialnej
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Krzysztof 
Pietrzykowski 
burmistrz gminy Susz

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
na umiejętnym wykorzystaniu
walorów gminy, jej odpowiedniej
promocji i inwestycjach, 
które podnoszą komfort 
życia mieszkańców oraz 
przyciągają turystów

Samorządowiec Roku 2020

B ardzo dziękuję za docenienie mojej pracy i nagrodzenie jej statuetką Samo-
rządowiec Roku 2020. Otrzymane wyróżnienie traktuję jako dostrzeżenie sku-
tecznej pracy mojej osoby, ale także całego, kierowanego przez mnie Urzędu

Miejskiego oraz podległych jednostek gminy Susz.
Kończący się rok upłynął oczywiście pod znakiem działań skupionych na ochro-

nie zdrowia mieszkańców gminy przed epidemią koronawirusa. Na szczęście szybko uru-
chomiona rezerwa zarządzania kryzysowego pozwoliła już na początku pandemii wy-
posażyć lokalnych medyków w środki ochrony indywidualnej oraz kupić maszyny do szy-
cia i materiał do samodzielnej produkcji maseczek ochronnych dla mieszkańców gmi-
ny. W pierwszych tygodniach trwania epidemii podjąłem także decyzję o zakupie re-
spiratora, który od połowy października ratuje życie pacjentom Powiatowego Szpi-
tala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

Mimo wielu wyzwań związanych z epidemią w 2020 r. udało nam się także zreali-
zować najważniejsze zakładane plany inwestycyjne przy zachowaniu konsekwentnej po-
lityki budżetowej. Po raz kolejny okazało się, że samorządowy sukces polega na dobrej
komunikacji i aktywnej współpracy lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych
i mieszkańców. Szkoda tylko, że w skutecznej walce z epidemią samorządy otrzyma-
ły tak niewielkie wsparcie władz i instytucji centralnych.

Krzysztof Pietrzykowski
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Marcin 
Ruta 
konsul honorowy Czarnogóry

nagrodzony za skuteczne 
rozwijanie działalności gospodarczej 
i łączenie jej z aktywnością 
społeczną, czego przykładem jest
zaangażowanie w różnorodne
przedsięwzięcia charytatywne 
i kulturalne oraz pełniona funkcja
konsula honorowego Czarnogóry

Osobowość Roku 2020

C zuję się zaszczycony, że redakcja „Magazynu VIP” dostrzegła moją szero-
ko pojętą aktywność i wyróżniła ją statuetką. Wychodzę z założenia, że war-
to zostawić po sobie coś dobrego, robić coś dla innych, po prostu być otwar-

tym na świat i na ludzi, dając coś od siebie. Dlatego od lat staram się łączyć pracę za-
wodową z obowiązkami konsula honorowego Czarnogóry, a także z działalnością spo-
łeczną.

Cele biznesowe są niezwykle ważne, ale nie można dopuścić do tego, by ich reali-
zacja stanowiła sedno naszego życia. Wierzę, że warto spojrzeć szerzej i wyjść poza wła-
sne „podwórko”, by dostrzec ludzi spoza naszego środowiska, którzy nie mieli tyle szczę-
ścia i nie mają godnych warunków do życia, należytej opieki, szansy na rozwój. To na-
sza wrażliwość na ich potrzeby jest ich szansą.

Warto też budować dobre relacje ponad granicami i wzmacniać dialog międzyna-
rodowy. Jako konsul honorowy Czarnogóry angażuję się w liczne projekty, które przy-
bliżają nasze narody i popularyzują wiedzę o sobie nawzajem. Jestem przekonany, że
to właściwy kierunek.

Marcin Ruta
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Jacek Rutkowski 
prezes zarządu komplementariusza 
komandytariusz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 
MAT-BUD Sp. z o.o. Sp. k.

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2020

N agroda „Magazynu VIP” przypadła na nieciekawe czasy, w których wszy-
scy są przygaszeni i niepewni jutra. Osobiście udział w Gali VIP traktuję
jako okazję do bycia ze sobą w tym trudnym okresie i wspólnego świętowa-

nia. Statuetka VIP Biznesu 2020 pozwala mi załapać wiatr w żagle i nabrać dystansu
do tego, co nie napawa optymizmem. Jest również przepustką do grona VIP-ów, a więc
liderów w swojej dziedzinie.

Moja wieloletnia działalność gospodarcza jest dla mnie źródłem satysfakcji i zy-
sków, które pozwalają mi na aktywność społeczną i wsparcie potrzebujących. Nigdy nie
koncentrowałem się na tym, żeby mieć, tylko na tym, żeby dawać. I dobrze na tym wy-
chodzę. Mimo pandemii i wielu przeszkód, jakich doświadczają przedsiębiorcy, nie pod-
daję się i działam wbrew niesprzyjającym okolicznościom. Mam w sobie dużą wolę wal-
ki i serce wojownika. Czy odniosłem sukces? Nie wiem. Swoją pracę traktuję raczej
jak hobby. Co ważne, staram się otaczać pozytywnymi ludźmi, z dobrą energią, którą
odwzajemniam. Nie pozostaję obojętny na potrzeby innych – może dlatego los mi tak
odpłaca i pozwala się cieszyć mniejszymi i większymi osiągnięciami?

W biznesie dużą wagę przywiązuję nie tyle do wypracowywania zysków za wszelką
cenę, ile do  prospołecznej polityki, bo razem można więcej. Wierzę, że dobre relacje
to podstawa powodzenia w każdej sferze, dlatego dbam o zadowolenie pracowników
i klientów.

Jacek Rutkowski
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Michał Szatanek 
prezes zarządu 
Grupy Szatanek Polska

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2020

O trzymane wyróżnienie VIP Biznesu jest zaszczytem i ogromną satysfak-
cją dla mnie i dla całego mojego zespołu. Dołączenie do elitarnego grona lau-
reatów jeszcze bardziej motywuje nas do działania, ponieważ udowadnia, że

warto ciężko pracować. Warto obrać cel, do którego się dąży i bez względu na prze-
ciwności skutecznie realizować zamierzenia. Ogromny rozwój, którego dokonaliśmy przez
20 lat, jest wynikiem ciężkiej, sumiennej i rzetelnej pracy na rzecz naszych klientów.
Od początku pracujemy zgodnie z zasadą: „Celem biznesu jest zadowolenie klienta,
a nie zarabianie pieniędzy”. Pozwoliło nam to wypromować markę Ośrodka Wypo-
czynkowego i Szkoły Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych „Bocianie Gniazdo”, któ-
ra znana jest większości żeglarzy.

Największą radością dla nas są uśmiechnięci i zadowoleni kursanci, wczasowicze,
obozowicze i wszyscy klienci, którzy wyjeżdżając, z łezką w oku mówią: „Za rok na pew-
no do was wrócimy!”. Daje to nam poczucie stabilności, bezpieczeństwa i szczęścia. Oczy-
wiście takie słowa są też ogromną motywacją do dalszego rozwoju, do tego, by to, co do-
bre, było jeszcze lepsze. Pomysły są, energia i chęci też.

Jeszcze raz dziękuję za wspaniałe wyróżnienie, za możliwość uczestnictwa w Gali
VIP, za super zabawę i szansę poznania wielu znakomitych osobowości. 

Michał Szatanek
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Przemysław Talkowski 
dziennikarz, publicysta, 
prowadzący program „Państwo w państwie”

nagrodzony za warsztat 
i dorobek dziennikarski, 
niezależność oraz zapał, 
z jakim od lat prowadzi 
program „Państwo w państwie”, 
ujawniając patologie 
w życiu publicznym, piętnując 
nieuczciwość i broniąc litery prawa

VIP 2020

W riadomość o przyznaniu mi nagrody VIP 2020 przyjąłem z zaskoczeniem,
ale również wielką radością. Bardzo się cieszę, że mogłem odebrać statu-
etkę razem z najaktywniejszymi, najbardziej zasłużonymi przedstawicie-

lami życia publicznego i spędzić ten wieczór w gronie znamienitych laureatów – przed-
siębiorców, społeczników, aktorów i muzyków, docenionych za efekty ich pracy i wy-
trwałość w dążeniu do celu.

Jestem szczęśliwy, że również mój wieloletni wysiłek spotkał się z uznaniem kapi-
tuły. Wyróżnienie traktuję jako nagrodę dla wszystkich, z którym pracuję, tworząc pro-
gram „Państwo w państwie”, bo w telewizji liczy się praca zespołowa. Mój sukces, któ-
ry dziś świętuję, jest zasługą wielu osób, którzy dla widza pozostają anonimowi, ale sta-
nowią niezbędne ogniwo w pracy nad programem. Wspólnie walczymy z niesprawie-
dliwością systemu prawa oraz nepotyzmem w sferach administracji i przedsiębiorczości.
Jednocześnie chciałbym podkreślić, że nie byłoby mojego programu i tej nagrody bez
widzów, którzy od prawie 10 lat obdarzają nas zaufaniem i sympatią, która procen-
tuje dużą oglądalnością.

Dziękuję za świetną motywację do dalszej pracy. Zapewniam, że energii mi nie bra-
kuje. Z zaangażowaniem będę podejmował kolejne tematy, patrząc urzędnikom na ręce,
ujawniając wszelkie nieprawidłowości, przez które cierpi obywatel, i domagając się od-
powiedzialności za błędy funkcjonariuszy publicznych, które zbyt często są lekceważo-
ne. Państwo jest dla nas, nie na odwrót!

Przemysław Talkowski
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dr n. med. Ewa Trzepla 
prezes zarządu Centrum Medycznego 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego Sp. z o.o.

nagrodzona za przemyślane 
zarządzanie i skuteczność 
w działaniu na rzecz realizowanych
celów i inwestycji oraz wysoki 
poziom oferowanych świadczeń
medycznych, opartych 
na najwyższej jakości

VIP w Ochronie Zdrowia 2020

C hciałabym serdecznie podziękować za przyznaną statuetkę w kategorii VIP
w Ochronie Zdrowia 2020. Nagroda ta jest uhonorowaniem efektów mojej
wieloletniej pracy, w którą zaangażowany był cały zespół współpracowników

Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie mam zaszczyt
być prezesem.

Spółka jest u progu jubileuszu 20-lecia działalności. Dziś ma ugruntowaną pozy-
cję dzięki profesjonalnej organizacji we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Wciąż
staramy się rozwijać i podnosić standard oferowanych usług, a wrażliwość i empatia
całego mojego zespołu pozwala nam mimo ogromnych trudności, z jakimi obecnie
zmaga się służba zdrowia, osiągać wyznaczone cele i dążyć do realizacji przyjętej
strategii.

Takie wyróżnienia, jak statuetka VIP w Ochronie Zdrowia 2020, skutecznie mo-
tywują do dalszej działalności na rzecz naszych pacjentów.

Ewa Trzepla
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Teo Vafidis 
szef kuchni i ekspert kulinarny, 
ambasador kultury i kuchni greckiej w Polsce, 
osobowość telewizyjna

nagrodzony za osobowość,
pasję i szeroką działalność 
biznesową, dzięki którym 
skutecznie popularyzuje 
w Polsce kulturę 
i kuchnię grecką

VIP 2020

W ychowywałem się w Serres pod Thesalonikami, gdzie moja rodzina prowa-
dziła tradycyjną restaurację. Gdy skończyłem 10 lat, spędzałem tam każdy
wolny weekend, pomagając w kuchni. W dorosłym życiu wiele podróżowałem.

Byłem właścicielem 17 restauracji w Grecji, Niemczech, Austrii i w Polsce, gdzie przy-
wiodła mnie miłość do żony, Małgosi. To z Polską związałem się na dobre i tu dzielę się
z ludźmi moją kulturą i zamiłowaniem do kuchni greckiej.

Staram się zarażać innych moją miłością do kultury greckiej, pasją do gotowania i ener-
gią gdzie tylko się da – podczas szkoleń i konsultacji kulinarnych, eventów o tematyce grec-
kiej, które organizuję, w programach telewizyjnych, których jestem gościem. Wierzę, że naj-
lepsze efekty daje przekazywanie wiedzy połączone z kreatywnością i dobrą zabawą, bo wy-
jątkowe doświadczenia kulinarne warto przeżywać w wyjątkowej atmosferze.

Z miłości do Grecji otworzyłem Biuro Podróży Hellas Travel, w którym oferuję al-
ternatywne formy wypoczynku w najbardziej klimatycznych miejscach w Grecji oraz au-
torskie podróże kulinarne. Mój najnowszy projekt – MEZE – to grecka restauracja
otwarta w 2020 roku w centrum Warszawy, którą prowadzę wraz z synami. To miejsce
bazujące na filozofii dzielenia się posiłkami i biesiadowania.

Pozostaję pełen podziwu dla polskiej gościnności oraz tak serdecznego przyjęcia mnie
w Polsce. Jestem też niesamowicie wdzięczny za otrzymaną nagrodę VIP 2020. Z ca-
łego serca dziękuje wszystkim Polakom i życzę przede wszystkim miłości i radości ży-
cia – słynnego greckiego kefi.

Teo Vafidis
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Marcin 
Woźniak 
właściciel firmy Woźniak Transport

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki

VIP Biznesu 2020

J ako laureat nagrody VIP Biznesu 2020 czuję się bardzo zaszczycony. Nagro-
da ta oznacza bowiem, że wybory i decyzje podejmowane przez szereg lat oka-
zały się trafione.

Na sukces w biznesie składa się wiele czynników. Na pewno trzeba postępować zgod-
nie z własnymi zasadami, mieć pokorę w podejmowaniu decyzji, a także zdolność do-
stosowywania oferty i kierunków rozwoju do potrzeb rynku. Często biznesmen musi być
ryzykantem, a przy tym dobrze, gdy ma trochę szczęścia.

Co jest sednem działalności gospodarczej? Dla mnie najważniejsze jest zadowole-
nie klientów. Największą satysfakcję daje mi praca z pasją, a w moim przypadku wszyst-
ko, co robię zawodowo, to czysta przyjemność. 

Marcin Woźniak
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Piotr Wróblewski 
założyciel i właściciel 
firmy WRO-SYSTEM

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte na 
najwyższej jakości, rzetelność
oraz kulturę biznesową 
i zasady etyki, co buduje
wzorcowy obraz polskiego
przedsiębiorcy za granicą

VIP Biznesu 2020

S erdecznie dziękuję kapitule i organizatorom Gali VIP za tak wspaniałe wy-
różnienie. Nagrodę tę dedykuję moim pracownikom. Nie udałoby mi się tyle
osiągnąć jako przedsiębiorcy i właścicielowi firmy, gdyby nie wspaniali ludzie,

którzy na co dzień tworzą markę WRO-SYSTEM.
Nasza pozycja w branży elektrotechnicznej to efekt ciężkiej, kilkunastoletniej pra-

cy zespołu, z którym konsekwentnie dążę do realizacji założonych celów. Zawsze pod-
kreślam, że wszystko budowaliśmy od podstaw i tym bardziej jestem dumny z tego, co
udało nam się osiągnąć. Kilkadziesiąt projektów zrealizowanych zarówno w Polsce,
jak i poza granicami, oraz kontrahenci, z którymi mamy przyjemność współpracować
od wielu lat, to bez wątpienia składowe, które przekładają się na nasze doświadcze-
nie i budują pozycję w branży.

Cieszy mnie, że działalność naszej firmy jest dostrzegana i doceniana. Nie zwal-
niamy tempa i prężnie działamy dalej, ponieważ mamy jasno określony cel, do które-
go dążymy – za kilka lat chcemy być generalnym wykonawcą. A wiem, że wspólnie
z zespołem WRO-SYSTEM uda się to osiągnąć.

Piotr Wróblewski
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