
2022



2

G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
2
2

Parafrazując słowa piosenki, można by powiedzieć, a nawet zanucić: „10 lat minęło jak jeden dzień”.
Trudno uwierzyć, że to już dekada corocznych spotkań różnych środowisk − wybitnych osobowości
świata biznesu, ochrony zdrowia, samorządności, sztuki i show-biznesu. Idea połączenia przedsta-
wicieli tak różnych dziedzin była dość ryzykowna. Wielu powątpiewało, że to się może udać. Tym-
czasem w tym roku świętujemy jubileusz 10-lecia Gali VIP i z ogromną radością odbieramy słowa
uznania oraz gratulacje zarówno ze strony laureatów i gości, jak i zewnętrznych obserwatorów na-
szego przedsięwzięcia.

Od początku zależało nam na tym, żeby nagradzać i integrować tych, którzy wyróżniają się w różnych
dziedzinach, pokazując, że sukces niejedno ma imię. Nagrody „Magazynu VIP” od lat trafiają w ręce
tych, którzy mogą być wzorem i inspiracją, którzy uchodzą za autorytety i wskazują drogę innym, nie-
zależnie od przedmiotu działalności. Za ich renomą stoi ciężka praca, konsekwencja i determinacja
w dążeniu do celu oraz przedsiębiorczość i kreatywność, niezbędne, aby zaznaczyć swoją pozycję
i zyskać uznanie. Nasi laureaci to również osoby podziwiane za swoją postawę pełną pokory oraz rze-
telność, która pozwala trwać, a nie tylko zachłysnąć się 5 minutami sławy.

Jesteśmy dumni, że przez 10 lat nagrodziliśmy dziesiątki liderów świata biznesu, wybitnych osobo-
wości kultury, skutecznych samorządowców i menedżerów odpowiedzialnych za rozpoznawalność
polskich marek, produktów, hoteli i miejsc wartych rekomendacji. To grono wciąż rośnie, podobnie jak
sieć kontaktów, nowych znajomości i trwałych relacji, jakie zawiązują się za sprawą Gali VIP. Mamy na-
dzieję, że kolejne lata przyniosą jeszcze wiele okazji do spotkań i uhonorowania talentu oraz wysiłku
tych, którzy są wizytówką polskiej kultury i gospodarki, budując markę naszego kraju również poza
granicami.

eszcze raz gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy naszym miłym gościom za obecność
i wspaniały wieczór, który – głęboko w to wierzymy – pozostawił po sobie wyłącznie dobre wspo-
mnienia. W stronę partnerów wydarzenia kierujemy słowa podziękowania za współpracę i zaanga-
żowanie, dzięki czemu 10. Gala VIP zyskała piękną oprawę i przeszła do historii jako niezapomniany
jubileusz.

Gala VIP 2022
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Szanowni Państwo,

10-lecie to zawsze dobry czas na swego rodzaju podsu-
mowanie. I gdy cofam się pamięcią do 2012 roku, kiedy od-
ważyłem się zorganizować pierwszą Galę „Magazynu
VIP”, to przyznaję, że chęci było równie dużo co wątpli-
wości. Na szczęście entuzjazm przeważył. Po 10 latach
mogę śmiało powiedzieć, że pomysł na wydarzenie okazał się
sukcesem. Choć początkowo moja wizja połączenia różnych
środowisk wzbudzała sceptycyzm, dziś wiem, że moje dąże-
nie było słuszne, bo sukcesu nie można mierzyć jedną mia-
rą. Biznes, sztuka, ochrona zdrowia, samorządność to dzie-
dziny tylko pozornie odległe. We wszystkich potrzeba ludzi
z inicjatywą, kreatywności, determinacji, wiedzy, talentu.

Choć Gala VIP ma już 10 lat, wciąż jest wydarzeniem
wyjątkowym, które integruje różne światy – jak się oka-
zuje, całkiem bliskie. Takich spotkań jest za mało. W go-
spodarce brakuje synergii. A przecież działając wspólnie,
można osiągnąć znacznie więcej. Dlatego raz w roku daję
okazję do spotkania liderów w różnych dziedzinach: wybitnych
menedżerów, naukowców, lekarzy, przedstawicieli świata kul-
tury. Wierzę, że takie spotkania są potrzebne. Po każdej Gali
mam tego potwierdzenie w licznych słowach uznania, po-
dziękowaniach, zapewnieniach, że to nie tylko udany event,
lecz także ważne wydarzenie z punktu widzenia rozwijania
aktywności zawodowej i nawiązywania współpracy.

Dlatego trwamy od 10 lat. Z każdym rokiem czegoś się
uczymy, wyciągamy wnioski i działamy, aby każda kolejna
uroczystość była jeszcze lepsza. Aby nagradzać tych, któ-
rzy w pełni na to zasługują. Ostatnie 10 lat nie było łatwe,
ale jakże satysfakcjonujące. To dzięki Państwa obecności,
wsparciu, zaufaniu i wyrazom uznania. Dziękuję za nie z ca-
łego serca i zapewniam, że na jubileuszu się nie skończy.

Mariusz Gryżewski
redaktor naczelny 

„Magazynu VIP”
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Laureaci nagrody VIP 2022. Od lewej: Rafał Zawierucha, Rafał Królikowski,
Magdalena Zawadzka, Grażyna Barszczewska, Damian Damięcki i Mariusz

Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”.

Paweł Deląg – laureat
nagrody VIP 2022.



Laureaci nagrody VIP 2022. Od lewej: Włodzimierz Korcz, Grażyna Brodzińska, Alicja Majewska, 
Sławomir Łosowski i Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”.
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Laureaci nagrody VIP 2022. Od lewej: Czesław Lang, 
Robert Korzeniowski i Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny 

„Magazynu VIP”.
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Laureaci nagrody VIP 2022: Justyna Dobrosz-Oracz oraz przedstawiciele programu 
„Szkło kontaktowe” TVN24  od lewej: Tomasz Sianecki, Marek Przybylik, Wojciech Zimiński) 

i Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”.
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Laureaci nagrody VIP Biznesu 2022. Od lewej: Katarzyna Burkowska-
-Mazurek, prezes zarządu Biura Usług Księgowych Optima KJ, Tomasz
Toroń i Bartosz Osiadło, partnerzy zarządzający w Broker Consulting 
Partners Polska Sp. z o.o., Magdalena Nowak, prezes zarządu Wealth 
Management Services Sp. z o.o., Jakub Fijewski, właściciel Fijewski 

Gallery, z Mariuszem Gryżewskim, redaktorem naczelnym „Magazynu VIP”.



Laureaci nagrody VIP Biznesu 2022. Od lewej: Jacek Jaworski (odebrał nagrodę w imieniu Tadeusza 
Wrześniaka – właściciela Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.), Cezary Szczerbiński, 

dyrektor zarządzający THALGO Poland Sp. z o.o., Dorota Kuźnicka, właścicielka marki DK by Dorota Kuźnicka
oraz Atelier DK w Bydgoszczy, Dorota Gudaniec, założycielka firmy Max Hemp Sp. z o.o., centrum 

medycznego Max Hemp oraz fundatorka Fundacji Krok Po Kroku, z Mariuszem Gryżewskim, 
redaktorem naczelnym „Magazynu VIP”.
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Od lewej: Marian Cydzik i Robert Czubak, prezes i wiceprezes 
zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Techbud-Toruń 

Sp. z o.o., które zdobyło statuetkę Lider Budownictwa 
Przemysłowego 2022, laureaci nagrody VIP Biznesu: Marek Jankowski, 

kierownik Działu Inwestycji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” 
(odebrał nagrodę w imieniu Zbigniewa Gacy-Richtera, prezesa zarządu 

SM „Lazurowa”), Jacek Rutkowski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego Mat-Bud Sp. z o.o. Sp. k., Marek Malinowski, prezes 

zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o.,
Bogdan Hadała, prezes zarządu Expres-Konkurent Sp. z o.o. Sp. k., 

ze statuetką Ambasador Polskiego Budownictwa 2022, 
i Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”.
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Laureaci nagrody VIP Biznesu 2022. Od lewej: Marcin Woźniak, właściciel firmy Woźniak Transport,
Amadeusz Dąbek (odebrał nagrodę w imieniu dziadka – Józefa Dąbka, prezes zarządu Kopalni 
Wapienia „Morawica” SA), Anna Kolisz, prezes zarządu, dyrektor zarządzający ANKOL Sp. z o.o.,  

Jadwiga Szermach, prezes zarządu Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o., 
i Sławomir Jaworski, prezes zarządu Alfa Group Sp. z o.o.



Laureaci nagród specjalnych z okazji 10-lecia Gali VIP. Od lewej: prof. Akademii
Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej 

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Antoni Zakrzewski (odebrał 
nagrodę w imieniu rodziców – prof. Marzeny i Pawła Zakrzewskich, twórców

międzynarodowych klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej oraz
zasłużonych propagatorów edukacji domowej), Izabela Jaruszewska, prezes
zarządu High Level Service Sp. z o.o., nagrodzonej tytułem „Firma 10-lecia”,

oraz Bogdan Hadała, właściciel grupy Expres-Konkurent, EXCON, 
który odebrał statuetkę Deweloper Roku 2022 dla EXCON S.A.
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Laureaci nagrody Samorządowiec Roku 2022. Od lewej Jerzy Kocój, burmistrz gminy Błażowa, 
Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława, i Arkadiusz Dobek, wójt gminy Biskupiec.



Laureaci w kategorii Firma VIP-a 2022. Od lewej: SPS Construction Sp. z o.o.
(nagrodę odebrał dyrektor Kamil Pawłowski), Torkol Sp. z o.o. (nagrodę 

odebrali Łukasz Jękot, dyrektor ds. technicznych, i Kamil Piątek, prokurent) 
i Currenda Sp. z o.o. (nagrodę odebrał  prezes zarządu Sebastian Szczepański).
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Od lewej: Bill Drozd i Daniel Wałamaniuk, założyciele Holiday Boat
Group, uhonorowanej statuetką Firma VIP-a 2022, wręczjący 

nagrodę Tymoteusz Pruchnik, fundator Instytutu Wodorowego, 
i Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”.



Od lewej: Krzysztof Stawiński, właściciel marki Healthy Food, uhonorowanej nagrodą Rekomendacja
VIP-a 2022, Cezary Szczerbiński, dyrektor zarządzający THALGO Poland Sp. z o.o., wyróżnionej nagrodą

Firma VIP-a 2022, Jacek Wiśniowski, dyrektor marketingu w firmie Muszynianka, nagrodzonej 
statuetką Marka VIP-a 2022, Karol Majewski, prezes zarządu firmy Nalewki Staropolskie Karol Majewski

i Wspólnicy, nagroszonej statuetką Firma VIP-a 2022, i Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny 
„Magazynu VIP”.
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Od lewej: Janina Golec, prokurent w Zakładzie Mechaniki Przemysłowej
ZAMEP Sp. z o.o. (odebrała statuetkę Miejsce VIP-a 2022 dla restauracji

Spichlerz Gliwice, należącej do spółki ZAMEP), Mariusz Roszkowski (odebrał
nagrodę Rekomendacja VIP-a 2022 dla swojej firmy Olejarnia Zagłoby) 

i Jagoda Kimber (odebrała statuetkę Rekomendacja VIP-a 2022 
dla Willi Lentza, której jest dyrektorem), z Mariuszem Gryżewskim, 

redaktorem naczelnym „Magazynu VIP”.



Od lewej: Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”, z laureatami nagród Hotel VIP-a 2022
−  Jadwigą Oziębło, właścicielką sieci Hotele w Bieszczadach, Justyną Pietuch, kierownikiem 

ds. marketingu w Hotelu Białowieskim, i Mateuszem Nowakowskim, prezesem Hotelu SKAL****.
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Któż nie zna znakomitego sopranu gwiazdy sceny operowej, operetkowej i musica-
lowej Grażyny Brodzińskiej? Kto nie rozpozna po pierwszych dźwiękach takich przebojów,
jak „Słodkiego, miłego życia”, „Kochać cię za późno”, „Przytul mnie”, „Za ciosem cios”?
Kto nie lubi dać się porwać rytmom hitów muzyki rozrywkowej wykonanych na żywo pięk-
nym wokalem? Goście 10. Gali VIP mieli zapewniony cały wachlarz muzycznych wra-
żeń. Na początku wieczoru Pierwsza Dama Polskiej Sceny Muzycznej z pasją zaśpie-
wała słynny utwór „Bésame Mucho”, zachwycając głosem, kreacją i temperamentem.
Po ceremonii zaś nie brakowało energii i zachęt do tań-
ca. Zadbali o to muzycy zespołu KOMBI ze Sławomirem
Łosowskim na czele, i młoda, utalentowana piosenkarka
Paulina Lewandowska, serwując ze sceny pokaźną listę
hitów i dużą dawkę pozytywnych wrażeń.
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Dopełnieniem niezwykłej atmosfery
związanej z ceremonią wręczenia sta-
tuetek wspaniałym laureatom były wy-
stępy wyjątkowych artystów. Po części ofi-
cjalnej na uczestników Gali VIP czekały
zróżnicowane muzyczne doznania.
Garść energetycznych przebojów za-
prezentował zespół KOMBI, założony
przez Sławomira Łosowskiego. Trudno
się dziwić ożywieniu na sali i pierwszym
tancerzom, którzy dali się unieść dźwiękom znanych i lu-
bianych utworów. Z równie dużym aplauzem została przy-
jęta Paulina Lewandowska, której głos i energia sprawi-
ły, że parkiet szybko się wypełnił. Mocny wokal i doskonały
dobór coverów to idealny przepis na świetną zabawę
w rytm hitów ostatnich dekad.
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Na 10. Gali VIP nie brakowało emocji
i atrakcji. Jednak ci, którym było mało wrażeń
związanych z rozdaniem nagród, spotkaniami
i nowymi znajomościami oraz występami wspa-
niałych artystów, mogli liczyć na dodatkową por-
cję adrenaliny w minikasynie. Stoły do gry
czekały na gości, a chętnych, by spróbować
szczęścia, nie brakowało. Na pewno argu-
mentem, żeby dać szansę szczęściu, był fakt, że
razem z żetonami na graczy czekały pliki bank-
notów. Prawdziwy hazard zostawiamy praw-
dziwym kasynom. Z Gali VIP każdy wraca wy-
grany, celem jest rozrywka w najlepszym wy-
daniu. Ruletka i black jack to jednak nie tylko
okazja do zabawy, lecz także do ożywionych roz-
mów i nawiązania kontaktów. Czyż nie o to cho-
dzi podczas spotkań towarzyskich w tak zna-
mienitym gronie?
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Nagrody dla najlepszych w swoich dziedzinach, występy
utalentowanych artystów, reprezentujących różne style
muzyczne, tańce do znanych i lubianych przebojów, zna-
komite dania trafiające w zróżnicowane gusta kulinarne
i trunki na poprawę i tak szampańskich humorów. Można
by zapytać: czy można chcieć więcej? Otóż, można. Partnerzy
jubileuszowej Gali VIP zadbali o to, by jak najwięcej gości
wróciło do domów nie tylko z dobrymi wspomnieniami, lecz
także z miłymi pamiątkami w postaci upominków. W loterii
wizytówkowej można było wylosować wiele nagród: od ze-
stawów kosmetyków i ekskluzywnych alkoholi oraz pro-
duktów regionalnych, przez vouchery pobytowe do hoteli
i auto premium do dyspozycji przez weekend, po oprawio-
ną fotografię Bolesława Ryzińskiego. Sądząc po uśmiechach
obdarowanych, losowanie było miłym bonusem do
corocznego spotkania VIP-ów z różnych środowisk.

Partnerzy Gali
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Redakcja „Magazynu VIP” dołożyła wszelkich
starań, aby laureaci i goście spędzili wyjątkowy wie-
czór i wrócili do domu z uśmiechem oraz pięknymi
wspomnieniami. Mamy nadzieję, że plan się powiódł.
Jednak w tym miejscu należą się szczególne po-
dziękowania partnerom gali, bez których organizacja
jubileuszowego spotkania przedstawicieli różnych
środowisk nie przebiegłaby tak gładko. Dziękujemy firmom
BZK Alco SA i Browar Staropolski za zapewnienie pełnych ba-
rów z wyborem alkoholi, serwowanych wedle gustów i upodo-
bań. Firmie Nalewki Staropolskie Karol Majewski i Wspólni-
cy za możliwość degustacji wybornych nalewek przez cały wie-
czór. Galerii Jakuba Fijewskiego za powiew sztuki we foyer
i ubogacenie wnętrz rzeźbami polskich artystów. Firmie High
Level Service za udostępnienie BMW X5, które wzbudziło żywe
zainteresowanie nie tylko wśród męskiej części uczestników
gali. Marce GraceFull Cosmetics i Instytutowi Wodorowemu
za organizację stoisk tematycznych. Wreszcie fundatorom upo-
minków w loterii, dzięki którym obdarowani goście Gali VIP
zyskali dodatkowy powód do radości.

Partnerzy Gali
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Dziękujemy za wspólnie 
spędzone chwile
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Grażyna 
Barszczewska 
aktorka

nagrodzona 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2022

N a tegorocznej uroczystej Gali „Magazynu VIP” dziękowano za moje role te-
atralne, filmowe, telewizyjne. Gratulowano mi sukcesu. To oczywiście bardzo
miłe słyszeć, że moja wieloletnia praca jest zauważona, doceniana. To także

bardzo miłe znaleźć się w gronie wybitnych koleżanek, kolegów − także uhonorowa-
nych tą piękną statuetką.

Myślę, że nie tylko nam, aktorom, ale także wyróżnionym Przedsiębiorcom, Me-
nedżerom, Naukowcom słowo „sukces” nierozerwalnie łączy się z takimi pojęciami, jak
pasja, ciężka praca, wyrzeczenia i... porażki, które motywują do jeszcze większego wy-
siłku. Cel jest jeden: stworzyć, wyprodukować, wykonać jak najdoskonalszy „produkt”
− by służył, pomagał innym.

W jednej ze sztuk, w której grałam, moja bohaterka mówi: „Najpiękniejszym sło-
wem po słowie kochać, jest słowo pomagać”. Podpisuję się pod tym obiema rękami.

Jeśli dzięki Sztuce i mojemu uczestnictwu w niej zdołałam w widzu, słuchaczu po-
ruszyć jakieś dobre emocje, dotrzeć do jego głowy i serca, cokolwiek pomóc, sprawić,
że ktoś uśmiał się do łez lub uronił łzę wzruszenia, to myślę, że jest to dobra motywa-
cja do dalszej pracy.

Grażyna Barszczewska
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Grażyna 
Brodzińska
śpiewaczka

nagrodzona 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2022

C ieszę się ogromnie, że mogłam razem z Państwem uczcić ten wspaniały ju-
bileusz i znaleźć się w tak zacnym gronie nagrodzonych. Gratuluję wszystkim
laureatom nie tylko w dziedzinie kultury i sztuki, lecz także biznesu.

Statuetka, którą otrzymałam, to dla mnie zaszczytne wyróżnienie. To wielka ra-
dość i satysfakcja być zauważonym i docenionym.

Podziękowania dla organizatorów Gali VIP za profesjonalizm i troskę o każdy szcze-
gół. Gratuluję tych 10 lat i życzę kolejnych.

Grażyna Brodzińska
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Katarzyna 
Burkowska-Mazurek 
prezes zarządu OPTIMA KJ Biura Usług Księgowych

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

VIP Biznesu 2022

N agroda VIP Biznesu to kolejny – po tytułach „Debiut Fair Play” i „Wo-
man Power 2022” – dowód na to, że działalność mojej firmy jest skuteczna.
Nasze usługi okazały się szczególnie potrzebne w okresie pandemii. 

W marcu 2020 roku, po pierwszym szoku spowodowanym sytuacją z Covidem, wraz
z zespołem całą uwagę przekierowaliśmy na problemy naszych klientów dotkniętych
skutkami lockdownu. Byłam wtedy jak cyborg. Nauczyliśmy się wszystkich kolejnych
tarcz antykryzysowych, programów, a zwłaszcza subwencji Polskiego Funduszu Roz-
woju. W szybkim tempie opanowaliśmy sytuację – nasi klienci otrzymali od nas wy-
pełnione wnioski na wszystkie programy. Osobiście zajęłam się subwencją PFR. W pro-
gramie 1.0 sporządziłam i wypełniłam z przedsiębiorcami ponad 1000 wniosków o sub-
wencję. 

Pocztą pantoflową rozniosło się po kraju, że zajmuję się wnioskami o subwencję PFR.
Zadowoleni przedsiębiorcy przysyłali do mnie swoich znajomych – w ten sposób przez
naszą firmę od rana do nocy przewijały się dziesiątki klientów. To samo powtórzyło się
w 2021 roku, gdy ogłoszono program PFR 2.0. Do dzisiaj nie wiem, kto zgłosił mnie
do konkursu Solidarni Zwyciężymy, organizowanego przez PFR. Ku mojemu zaskoczeniu
zostałam laureatką. To właśnie zadowolenie klientów i fakt, że dzięki naszej pomocy
mogą przetrwać, daje mi największą satysfakcję i poczucie sensu mojej pracy.

Katarzyna Burkowska-Mazurek
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Damian 
Damięcki
aktor

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2022

B ardzo gorąco dziękuję za Państwa uznanie. Tak wysoka ocena mojej pracy to
dla mnie wielki zaszczyt. Gratuluję serdecznie pozostałym nagrodzonym. Zda-
ję sobie sprawę, w jak godnym znalazłem się towarzystwie. Jeszcze raz bar-

dzo dziękuję.
Uroczystość wspaniała!

Damian Damięcki
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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

VIP Biznesu 2022

D ziękuję za wyróżnienie statuetką VIP Biznesu 2022. Jest to szczególne wy-
różnienie dla mnie jako osoby zarządzającej, jednak na zaufanie klientów
i pozycję firmy pracuje cała załoga.

Każda nagroda i wyróżnienie jest dla nas ważne i daje motywację do działania. Od
kilkudziesięciu lat obserwuję, jak zmienia się branża górnictwa odkrywkowego, i w moim
odczuciu przemiany, które dokonały się na przestrzeni tych lat, są wręcz rewolucyj-
ne. Zmieniła się zarówno technologia wydobycia, jak i rynek zbytu. Nasza firma do-
trzymała kroku tym zmianom i wciąż ewoluuje. Stale wdrażamy nowoczesne rozwią-
zania technologiczne, mające na celu optymalizację produkcji oraz ochronę środowi-
ska. Jednym z innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo
jest instalacja fotowoltaiczna, która doskonale wpisuje się w aktualne, zyskujące na po-
pularności trendy w obszarze odnawialnych źródeł energii. 

Kopalnia Wapienia „Morawica” SA to gwarancja jakości i silna świętokrzyska
marka, godnie reprezentująca polską produkcję i przedsiębiorczość, z której wszyscy
możemy być dumni.

Józef Dąbek
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Paweł 
Deląg 
aktor, reżyser

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2022

D o określenia VIP podchodzę nieufnie, przyporządkowuje ono bowiem do eli-
ty, a ta ma dziś w pewnych kręgach pejoratywne konotacje. Nigdy nie uwa-
żałem się za Very Important Person, taki status to dla mnie raczej kwestia

uczciwego podejścia do wykonywanej pracy. Niemniej uznanie widzów i krytyków jest
dla artystów sednem, bo to dla odbiorców tworzymy.

W mojej ocenie zasłużenie sobie na uznanie jest dla osób publicznych zobowiąza-
niem do komunikowania problemów społecznych. Dlatego jestem w jury festiwalu fil-
mów ekologicznych w Krakowie, uczestniczę w kampaniach, niedawno wyreżyserowałem
zaangażowany społecznie film „Pani Basia”, a na platformie Viaplay premierę ma
mój dokument poświęcony ukraińskim dzieciom i ich matkom.

W pozycji, jaką osiąga aktor, nie chodzi o przywileje, lecz o odpowiedzialność. Oso-
ba publiczna ciesząca się uznaniem powinna zrobić z tego użytek, komunikując ważne
treści. Wierzę, że w obecnych czasach kultura jest bastionem ocalałych zasad. War-
to wykorzystać nazwisko w najlepszy możliwy sposób.

Kocham aktorstwo i wyzwania, jakie przede mną stawia. W ostatnich latach speł-
niam się na różnych rynkach, rozwijam się też w kierunku reżyserii i produkcji. Ale
w życiu każdego człowieka przychodzi moment, kiedy powinien mieć coś istotnego do
powiedzenia o życiu. Ja doszedłem do tego etapu i staram się być głosem, który może
coś wnieść do życia innych.

Paweł Deląg
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Arkadiusz 
Dobek
wójt gminy Biskupiec

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie gminą, oparte 
na umiejętnym wykorzystaniu
jej walorów oraz inwestycjach,
które podnoszą jakość 
życia mieszkańców

Samorządowiec Roku 2022

C hciałbym serdecznie podziękować za przyznane wyróżnienie Samorządowiec
Roku 2022. Otrzymana statuetka jest dowodem uznania dla dobrze wykona-
nej przez nas pracy, bowiem każdy sukces samorządu jest efektem zespoło-

wego wysiłku. To wielki zaszczyt, że inni dostrzegają to, co robimy, i tak wysoko oce-
niają efekty naszych starań. 

Ostatnie lata były czasem intensywnej pracy. Pozyskane środki pozwoliły na re-
alizację szeregu zadań mających na celu podniesienie standardu życia mieszkańców.
Znajomość własnego środowiska, jego potencjału, ale także lokalnych problemów i ocze-
kiwań społeczności, pozwala podejmować decyzje, które najlepiej jej służą. Właśnie to
staramy się czynić. Dzięki zaangażowaniu współpracowników, partnerów, samorządowców
w realizację licznych inwestycji możemy cieszyć się lepszą jakością życia mieszkańców.
W planach jest jeszcze wiele przedsięwzięć – mam nadzieję, że wszystkie zamierzone
zadania uda się zrealizować.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji, za wspólną tro-
skę  i zaangażowanie na rzecz rozwoju naszej gminy. Otrzymane wyróżnienie stano-
wi motywację do działania, będzie nas dopingować do dalszej i systematycznej pracy
oraz wyznaczania kolejnych celów.

Arkadiusz Dobek
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Justyna 
Dobrosz-Oracz
dziennikarka polityczna

nagrodzona za dociekliwość,
nieustępliwość i konsekwencję
w realizowaniu dziennikarskiej
misji poszukiwania prawdy

VIP 2022

Ż yjemy w czasach, w których dziennikarz nie tylko musi docierać do prawdy,
ale też o nią walczyć. Sama się nie obroni. Ataki na reporterów, groźby, skan-
daliczne pomówienia ze strony polityków zdarzają się coraz częściej. Władza

nie chce, by jej patrzeć na ręce. Nagroda przyznana przez redakcję „Magazynu VIP”
to dla mnie zastrzyk dodatkowej energii. Taki „pozytywny kop”. Daje poczucie, że wy-
siłek ma sens, a słowa nie giną w szumie informacyjnym.

Moja praca wymaga niezależności, odwagi, determinacji. Potrzebna jest siła, a tę
wzmacniają wyróżnienia, takie jak statuetka VIP-a. Mój zawód traktuję jako misję
przywrócenia ludziom wiary w to, że dziennikarstwo zasługuje na szacunek. Jestem dum-
na, że wraz z grupą kolegów, przy wsparciu protestujących, udało mi się zablokować
próbę wyrzucenia reporterów z Sejmu w 2016 roku. Między innymi dzięki temu jest
jeszcze wolność słowa. 

Nie czuję się VIP-em. Raczej Syzyfem, wtaczającym kamień, który często spa-
da. Dopóki  wystarczy sił, będę go wtaczać, bo mnie nie jest wszystko jedno. Ostatnio
usłyszałam, że jestem głupia, wcześniej, że mam chaos w głowie. Pokazywano mi już
język. Jeśli ktoś myśli, że wyzwanie mnie sprawi, że odpuszczę, grubo się myli. Obie-
cuję, że będę miała oczy szeroko otwarte. W każdej politycznej konstelacji. Jako me-
dia możemy odpuścić politykom, czego oni bardzo by chcieli, ale wtedy skończmy z mó-
wieniem o systemie demokratycznej kontroli, albo znaleźć sposób, by zadawać trudne
pytania politykom, którzy chcą być poza naszym zasięgiem. Zawsze będę za tym dru-
gim scenariuszem. Justyna Dobrosz-Oracz



 

HOTEL ROYAL BALTIC 4** LUXURY BOUTIQUE 
Wczasowa 26, 76-270 Ustka    +48 59 81 552 81 
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Jakub Fijewski 
właściciel firmy Artutito Jakub Fijewski 
i Fijewski Gallery

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie, oparte 
na najwyższej jakości, 
oraz wkład w popularyzację
sztuki i rokujących artystów

VIP Biznesu 2022

J est mi bardzo miło znaleźć się w tak świetnym gronie laureatów. Obszar wspar-
cia kultury jest niezwykle ważny z punktu widzenia zachowania dziedzictwa i toż-
samości, o którą coraz trudniej w dzisiejszym świecie, pędzącym do przodu w za-

straszającym tempie.
Jako galeria z ambicjami promujemy i wspieramy wybitnych artystów z Polski

i ze świata, organizując wystawy w Miami, Zurychu, Warszawie, Nowym Jorku i Kon-
stancinie. Wierzymy, że nagroda VIP Biznesu 2022, którą przyznała nam kapituła,
pomoże nam w promocji naszej działalności, a prace artystów, których popularyzuje-
my, trafią do świetnych kolekcji.

Zachęcamy wszystkich do zakupu dzieł sztuki w Fijewski Gallery. Tylko dzięki in-
westycjom w sztukę możemy sprawić, że świat będzie bogatszy o kolejne wspaniałe rzeź-
by czy obrazy. Bez Państwa mecenatu nie jest możliwy nieskrępowany rozwój arty-
stycznej pracy twórczej.

Jakub Fijewski



Willa Lentza – artystyczny salon miasta
Willa Lentza jest najmłodszą samorządową instytucją kultury w Szczecinie, która zainaugurowała dzia-
łalność w czerwcu 2021 r. Mieści się w niezwykłym miejscu – najpiękniejszej willi dawnego Westendu,
wzniesionej w latach 1888–1889 dla dyrektora i współwłaściciela Szczecińskiej Fabryki Wyrobów Sza-
motowych Augusta Lentza. 
Dawna rezydencja Lentza należy do najcenniejszych zabytków XIX-wiecznej architektury w Szczecinie.
Jej wspaniałe wnętrza z epoki największej prosperity w dziejach miasta budzą ciekawość i zachwyt
współczesnych szczecinian. W 2018 r. podjęto wysiłek przywrócenia jej świetności − rezydencja została odrestaurowana z dba-
łością o najdrobniejsze detale. Urzeka każdego, kto przekracza jej próg.
Misją Willi Lentza jest m.in. promowanie piękna, bliskiego kontaktu ze sztuką, prezentowanie przejawów wyjątkowej kultury du-
chowej, intelektualnej i materialnej miasta, prowokowanie do refleksji nad dziedzictwem kulturowym i przeszłością oraz twórczych
poszukiwań, współpracy i kreatywnego myślenia o przyszłości.
Willa jest depozytariuszem pamięci o przeszłości, a także żywym, nowoczesnym ośrodkiem kultury, platformą współpracy i miej-
scem interdyscyplinarnym skupiającym różnorodne dziedziny sztuki, otwartym na prezentacje dorobku wybitnych twórców, arty-
styczne eksperymenty oraz wymianę myśli służącą kreowaniu prestiżowego i rozpoznawalnego miejsca. 
W Willi Lentza czas płynie wolniej. Nie ma nic wspanialszego niż spokojne kontemplowanie sztuki, obcowanie z nią, celebrowa-
nie i promowanie piękna – fascynująca synergia przestrzeni i emocji. 
Szczecinianie oraz liczni przyjezdni goście dobrze wyczuwają tę niezwykłą przestrzeń, która powinna pozostać odświętna w naj-
lepszym tego słowa znaczeniu – po prostu artystyczny salon miasta.

www.willa-lentza.pl
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Zbigniew Gaca-Richter
prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lazurowa”

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

VIP Biznesu 2022

N agroda VIP Biznesu 2022 jest dla mnie dużym wyróżnieniem i wyrazem do-
cenienia moich dotychczasowych działań. Wieloletnie doświadczenie w bran-
ży spółdzielczej pozwala na stwierdzenie, że sukces to m.in. odwaga do robienia

rzeczy ponadczasowych i nowatorskich.
Na co dzień zarządzam starszymi zasobami, ale nie tylko. Od kilku lat Spółdzielnia

zapewnia nowe, komfortowe miejsca mieszkaniowe, z zastosowaniem nowoczesnych roz-
wiązań zapewniających ochronę środowiska naturalnego. Mając na uwadze ciągły roz-
wój, kładziemy nacisk na wysoki standard i komfort mieszkaniowy. Z uwagi na fakt,
że potrzeby remontowe i modernizacyjne starych zasobów są coraz większe, ważne jest
zapewnienie ciągłego procesu inwestycyjnego.

Nagroda VIP Biznesu nie byłaby możliwa, gdyby nie zespół wszystkich pracow-
ników, jak również współpraca z licznymi firmami, zarówno dbającymi o eksploata-
cję starych zasobów, jak i zaangażowanymi w realizację dotychczasowych inwestycji.
Nie mogę pominąć tu Rady Nadzorczej i mieszkańców, którzy uczestniczą w omawianiu
kluczowych decyzji Spółdzielni.

Obecnie trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji. Moim marzeniem
jest doprowadzić swój plan do końca, aby osiedle Lazurowa stało się nowoczesnym, kom-
fortowym miejscem do życia. Życzę wszystkim zwycięzcom nagrody VIP, żeby pomi-
mo różnych trudności nie ustawać w realizacji swoich bliskich i dalekosiężnych celów.

Zbigniew Gaca-Richter



Specjalizujemy się w realizacji obiektów budowlanych, kubaturo-
wych w Generalnym Wykonawstwie. Budujemy głównie osiedla
mieszkaniowe, ale również budynki biurowe i centra handlowe.
Zrealizowaliśmy już 60 projektów, w tym ponad 8 tys. mieszkań,
200 tys. m2 powierzchnymi biurowej i 120 tys. m2 powierzchni han-
dlowej. Nasza roczna sprzedaż to ponad 200 mln zł netto.

Od Inwestorów zawsze otrzymujemy znakomite referencje,
a o wysokiej jakości naszych prac najlepiej świadczą kolejne zle-
cenia od stałych partnerów oraz przyznawane nam corocznie wy-
różnienia i nagrody. W gronie naszych zaufanych partnerów
należy wyróżnić takie firmy, jak: Mill-Yon, Longbride, Aurec Home,
Bouygues Immobilier Polska, White Stone Development, Volu-
mentric, jak również Pro Urba, Port Praski, Victoria Dom, Acciona,
Mennica Polska, Eko-Park,
Soho Development, Si-
rena, Margerytka, Budlex,
J.W. Construction.

Jesteśmy dumni z każdej
przyznanej nam przez lata
nagrody, m.in.: Firma VIP-a
2022 dla najlepszej firmy
10-lecia, Diamenty 30-le-
cia polskiej transformacji,
Firma Dobrze Zarządzana,
Firma 15-lecia Polskiej
Przedsiębiorczości, Reko-
mendowana Marka Pol-
skiej Gospodarki 2017,
Diamenty Polskiej Jakości
2016, Orzeł Polskiego Budownictwa oraz Nagroda Specjalna
5-lecia konkursu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa. Wszystkich nagród nie sposób wymienić, ale każdą
z nich bardzo doceniamy, ponieważ są wynikiem naszej ciężkiej
pracy nad stałym acz zrównoważonym rozwojem firmy.

W naszej firmie zatrudniamy jedynie wy-
sokokwalifikowaną kadrę z wieloletnią
praktyką w budownictwie, dlatego bez
obaw podejmujemy się realizacji nawet
najbardziej ambitnych, trudnych tech-
nicznie projektów. W naszym przedsię-
biorstwie pracuje ponad 70 inżynierów.
Dzięki dobrej organizacji jesteśmy w sta-
nie zrealizować inwestycje kompleksowo,
w uzgodnionym terminie oraz w zakłada-
nej wysokiej jakości.

Nasza firma prócz podstawowej działal-
ności, jaką jest budownictwo, wspiera w wielu aspektach kulturę
i sport. Jesteśmy sponsorami książek, płyt znanych artystów, fe-
stiwali, drużyn sportowych. Posiadamy również brydżowy klub
sportowy, który odnosi sukcesy w ogólnopolskich i światowych
zawodach.

www.spsconstruction.com.pl

Firma SPS Construction działa od 2005 roku.

Twój partner w budownictwie
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Dorota Gudaniec
założycielka firmy Max Hemp, centrum 
medycznego Max Hemp oraz fundatorka 
Fundacji Krok Po Kroku

nagrodzona 
za przedsiębiorczość, 
wytrwałość i nieoceniony
wkład w upowszechnianie 
alternatywnych terapii 
wykorzystujących 
właściwości CBD

VIP Biznesu 2022

D ziękuję bardzo za wyróżnienie. Przyjmuję je jako wyraz uznania nie dla mnie,
ale dla wszystkich kobiet, które życie postawiło w sytuacji bez wyjścia i któ-
re musiały nagle wydobyć z siebie pokłady odwagi, determinacji i przed-

siębiorczości. Często, tak jak w moim przypadku, nawet nie zadając sobie sprawy
z ich istnienia.

Kiedy mój syn, Max, zachorował, próbowałam walczyć o jego życie za pomocą wszel-
kich dostępnych środków. Gdy te się wyczerpały i moje dziecko wydawało się skazane
na śmierć, sięgnęłam po środki niedostępne. Medyczna marihuana była już wówczas
stosowana z sukcesami w terapii m.in. uporczywej epilepsji, na którą cierpi Max,
w wielu krajach świata i Europy. W Polsce jednak, decyzją urzędników, nie wolno nam
było z niej korzystać. Walka, którą rozpoczęłam, nie była samotna. Za mną murem
stała armia zdeterminowanych matek, które gotowe były na wszystko, by ratować swo-
je dzieci.

To była niezwykła siła. Ta moc doprowadziła do skruszenia systemu i legalizacji
terapii, które dziś pomagają tysiącom pacjentów w naszym kraju. Jestem szczęśliwa,
że mogłam stać się częścią tej zmiany. Dziękuję, że docenili Państwo naszą historię.

Dorota Gudaniec



Pokoje
Komfortowe, nowoczesne przestrzenie 
z pięknym widokiem na lasy i ogrody hotelowe

Hotel Białowieski *** Conference Wellness & SPA
ul. Stoczek 218 B, 17-230 Białowieża, +48 85 744 43 80, marketing@hotel.bialowieza.pl

www.hotel.bialowieza.pl

Nowoczesne sale konferencyjne
4 sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem multimedialnym. 
Zróżnicowana powierzchnia umożliwia dowolną aranżację przestrzeni. 
Jesteśmy w stanie zorganizować i obsłużyć wydarzenia równolegle poprzez
zastosowanie systemu mobilnych i dźwiękochłonnych ścian.

Własny Browar Rzemieślniczy
Naturalne, niepasteryzowane, świeże piwo 

z naszego Browaru „Przełom”. Oferujemy klasyczne
warianty oraz interesujące gatunki nowofalowe. 

Strefa Wellness & SPA
Największy kompleks basenowy w Białowieży: jacuzzi, strefa
saun, rozgrzewające rytuały w łaźni parowej. Bogaty wachlarz 
zabiegów spa oraz masaży w wyjątkowych gabinetach. 
Egzotyczne ceremonie i rytuały na ciało oraz jedyna 
w regionie sauna i bania piwna.

Restauracja
Kresowa kuchnia Podlasia − pierogi, kartacze, 
kiszka ziemniaczana, dania kuchni myśliwskiej. 

Wędliny, sery i ryby z własnej wędzarni. 

Hotel „Białowieski”*** Conference, Wellness & SPA położony jest w cu-
downie malowniczym i zacisznym miejscu. Puszczańskie otoczenie i bli-
skość Białowieskiego Parku Narodowego to idealny wybór na
organizację konferencji, spotkań firmowych oraz na wypoczynek z ro-
dziną, partnerem czy grupą przyjaciół.



Bogdan Hadała
Właściciel grupy
EXPRES-KONKURENT
EXCON



EXCON S.A., ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków, +48 12 657 11 34, biuro@excon-deweloper.pl, excon-deweloper.pl

Concept EXCON

Kameralna inwestycja mieszkaniowa
ul. Trybuny Ludów w Krakowie

Inwestor i Generalny wykonawca:
EXPRES-KONKURENT

Przyszłość w pozytywnym świetle

Przyjazna przestrzeń mieszkalna
w sąsiedztwie parku rzecznego Potoku Aleksandry

Inwestor i Generalny wykonawca:
EXPRES-KONKURENT

ul. Jerzmanowskiego w Krakowie - illumina

ul. Trybuny Ludów

Świat się chwieje. Gospodarka pozostaje w nieznanej od dekad kondycji. Jest mgła. Jest Wojna tuż za progiem
– tak, ale Zachowajmy spokój − podnosi na duchu i sprowadza na ziemię − tą o dobrym obliczu! 
Dobre Perspektywy to illumina.

Pisaliśmy już (i nic się w tej materii nie zmieniło choć okoliczności już tak), iż zawsze, a w czasach niewiadomych szczególnie,
musimy opierać się na stabilności własnych działań, ich przewidywalności i determinacji a to w oparciu o doświadczenie, zasób wiedzy
i rozważną, ale dynamiczną odwagę. Wszystko to z gotowością „brania na…..” tego, co przychodzi znienacka, bo nie dało się przewi-
dzieć żadną miarą, a nawet jeśli − wierzyliśmy, że nigdy się nie wydarzy.

Rozwój – właśnie ten element jest jedną ze zmiennych, którą należy mieć szczególnie na uwadze, tak w realizacji planów firmy, jak
i jej realnych bieżących działaniach w istniejących i otaczających (jakże szczelnie) okolicznościach. Działania bowiem, muszą zapew-
nić bezpieczeństwo, pewność ciągłości firmy i marki, i właśnie rozwój, bez którego nie da się skutecznie trwać, skutecznie być w przy-
szłości. Konieczna jest pewność stabilnej obecności w niestabilnym otoczeniu, w wymiarze tak biznesowym, jak i ludzkim teraz,
i........ potem.

Zatem mówimy o czasie zakłóconym, znaczącym wszystko; co wytwarzamy, tworzymy, kupujemy i sprzedajemy, chronimy i co
wspieramy. Tym samym o czasie, w którym aby osiągać cele, konsekwentnie i skutecznie realizowane do tej pory, należy zachować
zimną krew i absolutny spokój w ocenie sytuacji − aby móc podejmować działania rozważnie, z myślą o  teraźniejszości i dobrej przy-
szłości naszej, naszych firm i tych, którym pomagamy.



EXPRES-KONKURENT, ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków, +48 12 657 11 34, biuro@expres-konkurent.pl, expres-konkurent.pl

Inwestycja – Osiedle KRK

Inwestor: ECHO INVESTMENT SA

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Żyjemy w mieście – żyjemy miastem. Nasze serca biją
w tym samym rytmie. Cenimy indywidualizm, brak gra-
nic, odrzucamy schematy. Pracujemy wszędzie, będąc
gdziekolwiek. Czas dla siebie spędzamy razem, w naj-
lepszym towarzystwie.

Inwestycja – Świtezianki

Inwestor: MATEXI POLSKA Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Odważny architektonicznie projekt Świtezianki 5-cio
piętrowy budynek przy Alei Pokoju nad Prądnikiem 

– niewielkim potokiem, nieopodal wpadającym do Wisły

Spokój i zimna krew pozostają zachowane, a co zatem, i w obecnych okolicznościach Expres-Konkurent i Excon – będąc nie-
zmiennie w mądrych rękach swojego założyciela i właściciela Bogdana Hadała − nie rezygnują z rozwoju i dbałości o otoczenie.
Przeciwnie –  po raz kolejny obie marki zwiększyły nakład sił i z determinacją, oglądając przestrzeń przez lupę i szerokokątny obiektyw,
realizują plany stawiając czoło „nowemu”…! Wysiłek ogromny, ale to działa i ufamy, że działać będzie – jak zawsze! A wszystko to
w okolicznościach, które mogłyby sugerować słuszność pozostania na etapie „przeczekania” − nic bardziej mylnego! Działanie to siła,
siła to działanie! I nadal Hic Sunt Leones. 

Przepisu na cud biznesowy jak nie było tak nie ma! Jeśli zaś wbrew regule ktoś go szczęśliwie posiada, to rozdaje go z rozwagą.
Szczególnie, że cuda są towarem deficytowym jak Metale Ziem Rzadkich, a nadto tak jedne jak i drugie, przynoszą pożądany efekt,
wyłącznie wtedy, kiedy znajdą się w mądrych bezpiecznych rękach. Expres i Excon w takich pozostają!

Dbajmy o siebie nawzajem i o wszystkich, którzy dbałości potrzebują. Miejmy otwarte oczy.

Niech pięknie trwają, na Ziemi o dobrym obliczu, Państwa i nasze Małe Wielkie Światy.

Expres-Konkurent/Excon.

ps. Marek Aureliusz przekonywał czym kierować się w życiu; żeby zawsze skupiać się na pracy; żeby żyć w zgodzie ze samym sobą, otoczeniem i naturą;
żeby nie dać się ponieść złym emocjom, lękom i niepewności, tylko starać się zachować stoicki spokój! Czego i Państwu i sobie życzymy.

ul. Świtezianki w Krakowie

ul. Stańczyka w Krakowie - Osiedle KRK



Bogdan Hadała
Właściciel grupy

EXPRES-KONKURENT
EXCON
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Krzysztof 
Harmaciński
wójt gminy Iława

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie gminą, oparte 
na umiejętnym wykorzystaniu
jej walorów oraz inwestycjach,
które podnoszą jakość 
życia mieszkańców

Samorządowiec Roku 2022

T ytuł „Samorządowca Roku 2022” to niewątpliwie powód do dumy i satysfak-
cji. Jednocześnie wyróżnienie to jest ukoronowaniem moich wieloletnich, kon-
sekwentnych działań. Cieszę się, że jako menedżer mogę reprezentować sfe-

rę publiczną. To wielki zaszczyt pracować dla społeczności lokalnej. Pragnę podkre-
ślić, że ta nagroda to wielki sukces wszystkich mieszkańców gminy Iława, którzy ak-
tywnie tworzą jej rozwój. Największym bowiem bogactwem naszej gminy są jej miesz-
kańcy, a ich potencjał jest źródłem wielu cennych inspiracji. To również dzięki nim na-
sza mała ojczyzna od wielu lat jest niekwestionowanym liderem w województwie war-
mińsko-mazurskim w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.

Uzyskana nagroda to także ogromne wyzwanie do dalszych działań na rzecz gmi-
ny Iława, a także jej mieszkańców. To oni w 1998 roku powierzyli mi odpowiedzialne
zadanie bycia samorządowym menedżerem i myślę, że ich nie zawiodłem. Jestem wdzięcz-
ny moim mieszkańcom za zaufanie. Mam również nieskrywaną satysfakcję, gdy widzę,
jak moja gmina rozwija się i pięknieje. 

Mam zaszczyt reprezentować gminę, która ma to, czego wiele innych samorządów
może jej pozazdrościć: doskonałe warunki przyrodnicze, które przyciągają turystów,
oraz świetny klimat inwestycyjny. U nas można świetnie wypocząć i zrobić dobry biz-
nes. Zapraszam wszystkich do gminy Iława.

Krzysztof Harmaciński
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Sławomir 
Jaworski
prezes zarządu Alfa Group Sp. z o.o.

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

VIP Biznesu 2022

C zuję się zaszczycony, mając świadomość, że znalazłem się wśród najlepszych
przedsiębiorców i laureatów w innych dziedzinach życia publicznego, w tym
wybitnych osobowości świata kultury, mediów, sportu.

Nagroda VIP Biznesu 2022 jest dla mnie potwierdzeniem, że stojąc na czele Alfa
Group, obieram właściwy kierunek jej rozwoju. Wiem, że w dzisiejszym świecie auto-
matyzacja życia jest nieunikniona. Dlatego stawiam na innowacje i zintegrowane roz-
wiązania, które pozwalają ograniczyć czynnik ludzki w sferze ochrony. Nowe techno-
logie są dziś warunkiem rozwoju, podobnie jak elastyczność i dostosowanie oferty do
indywidualnych oczekiwań odbiorców. Staram się uwzględniać wszystkie te aspekty, wy-
znaczając kierunek rozwoju firmy. Zadowolenie klientów zapewnia także stała współ-
praca z solidnymi, sprawdzonymi partnerami – liderami w dziedzinie ochrony. Klam-
rą spinającą dobrą ofertę jest wyważona cena – adekwatna do jakości i skuteczności
proponowanych rozwiązań, a zarazem nierujnująca budżetu klienta.

Jestem dumny, że firma, którą zarządzam, cieszy się uznaniem i zdobywa zaufa-
nie klientów, w tym dużych, rozpoznawalnych marek. Nawet najlepsza strategia i po-
stawa biznesowa na nic się jednak nie zda, gdy brakuje rąk do pracy, pomysłowości
i zaangażowania zespołu. Ja taki team mam, a dzięki temu wierzę, że razem możemy
wszystko.

Sławomir Jaworski
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Jerzy 
Kocój 
burmistrz gminy Błażowa

nagrodzony za efektywne 
zarządzanie gminą, oparte 
na umiejętnym wykorzystaniu
jej walorów oraz inwestycjach,
które podnoszą jakość życia
mieszkańców

Samorządowiec Roku 2022

N agrodę „Magazynu VIP” przyjąłem z wielką radością i satysfakcją. Jest to
dla mnie duże wyróżnienie i wyraz docenienia 17 lat mojej pracy w lokalnym
samorządzie. Statuetka Samorządowiec Roku 2022 będzie dla mnie dodat-

kowym bodźcem do podejmowania kolejnych wyzwań i działań na rzecz lokalnej wspól-
noty. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. 

W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem mieszkańców swojej gminy. Wsłuchując
się w ich głosy i propozycje, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wraz z zespołem
z sukcesem zrealizowałem szereg ważnych inwestycji, które służą społeczności Bła-
żowej.

Ostatnie lata to szczególnie trudny czas w pracy samorządowej. Za przyczyną nie-
spodziewanej pandemii, galopującej inflacji oraz wybuchu konfliktu zbrojnego za na-
szą wschodnią granicą wiele planów i zamierzeń musiało być skorygowanych bądź zmie-
nionych. Coraz mniejsze dochody gmin sprawiają, że planuje się coraz mniej inwestycji,
mimo że potrzeby są bardzo duże. Mam nadzieję, że samorządom uda się przetrwać
ten intensywny okres i już wkrótce będziemy mogli dalej skutecznie działać i rozwi-
jać nasze małe ojczyzny.

Jerzy Kocój



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
BASEN
STREFA SAUN
GROTA SOLNA
SALA FITNESS
SALA ZABAW DLA DZIECI

www.skal-hotel.pl

Ustronie 
Morskie

nad morzem
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Anna Kolisz 
prezes zarządu, dyrektor zarządzający 
ANKOL Sp. z o.o.

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

VIP Biznesu 2022

Z satysfakcją i dumą przyjęłam statuetkę VIP Biznesu 2022, którą odbieram
jako wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnięć zarządzanej przeze mnie
firmy ANKOL i dla mnie. To osobiste wyróżnienie przekłada się także na

postrzeganie marki jako rzetelnego i godnego zaufania partnera w biznesie.
Jako prezes spółki ANKOL, specjalizującej się w obrocie wyrobami dla sekto-

ra lotniczego, staram się w sposób twórczy i nowatorski realizować przedsięwzięcia biz-
nesowe. Dbam o dynamiczny rozwój, pozycję i reputację spółki. Zarządzam firmą zgod-
nie z maksymą ,,przez jakość do celu”, wykorzystując nowoczesne podejście do przywództwa.
Najwyższa jakość, kompetencje, standardy to wyznaczniki w naszym działaniu. Za-
równo w biznesie, jak i w życiu prywatnym, postępuję zgodnie z zasadą „podążaj za swo-
ją pasją, a sukces będzie podążał za tobą”.

W ramach różnych honorowych funkcji działam na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
Mocno wierzę w siebie i w ludzi biznesu, a w tym szczególnie trudnym gospodarczo cza-
sie życzę im powodzenia i determinacji. W latach 2020−2022 przedsiębiorcy zetknę-
li się z kryzysem gospodarczym, z którym muszą sobie radzić dziś i w przyszłości. Sze-
fowie firm to dziś herosi polskiej gospodarki. Ten czas stał się dla nas, VIP-ów Biz-
nesu, szczególnym wyzwaniem. To właśnie prywatni przedsiębiorcy powinni być dziś nu-
merem jeden w gospodarce rynkowej, bo przyszłość zależy od liderów.

Anna Kolisz
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Włodzimierz 
Korcz
kompozytor, pianista, aranżer

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
oraz wkład 
w rozwój i promocję 
kultury polskiej

VIP 2022

P o otrzymaniu honorowej statuetki zacząłem się zastanawiać, co sprawiło, że
wraz z kilkudziesięcioma innymi laureatami dostąpiłem tego zaszczytu. Upra-
wiam zawód, który niekoniecznie premiuje dokonania, raczej rozpoznawalność

medialną, osobowość przyciągającą uwagę dziennikarzy. Przedsiębiorca, biznesmen czy
urzędnik częściej może się spotkać z krytyką swoich działań niż z entuzjazmem. Wy-
konawcy estradowi doświadczają akceptacji, a nawet uwielbienia, nie mając do koń-
ca pewności, czy na pewno na ten entuzjazm zasłużyli. A przynajmniej powinni mieć
takie wątpliwości. Ja często mam.

Pamiętam początki swoich występów telewizyjnych, kiedy w studio na żywo wymy-
śliłem prostą melodię do zaśpiewu kibicowskiego: „Polska gola, Polska gola, taka jest
kibiców wola”. Niedługo potem zatrzymywano mnie na ulicy, pytając, czy to ja jestem
tym wielkim kompozytorem, który napisał „Polska gola”. Pozostaje mi mieć nadzieję,
że nagrodę przyznano mi za kilka bardziej skomplikowanych dokonań. 

Jeśli pisze się piosenki, a nie ma się talentu do ich zaśpiewania, niezbędne jest po-
znanie kogoś, kto to potrafi. Mnie się to wiele razy udawało. Pewnie dlatego mam
w domu już dwie statuetki VIP-a. Powinienem więc serdecznie podziękować wszyst-
kim znakomitym wokalistom, którzy dołożyli swoją cegiełkę, a czasem wręcz sporą ce-
głę, do tego, żebym znalazł się na uroczystości, w czasie której mogłem porozmawiać
z wieloma interesującymi osobami, jak VIP z VIP-em.

Włodzimierz Korcz
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Robert 
Korzeniowski
lekkoatleta, chodziarz, trener, biznesmen

nagrodzony za całokształt
osiągnięć sportowych 
oraz wkład w krzewienie 
kultury fizycznej i promocję
wydarzeń sportowych

VIP 2022

K ażda nagroda cieszy, a przyznawana za całokształt dodatkowo skłania do re-
fleksji. Gdy myślę o mojej karierze, jestem szczęśliwy, że ma ona kontynuację
w innych obszarach. Dla mnie pasmo sukcesów nie skończyło się w 2004 roku,

kiedy rozstałem się ze sportem zawodowym. Miałem okazję tworzyć kanał sportowy,
pracować dla UEFA w projekcie EURO2012, działać w branży ubezpieczeniowej
i medycznej, poznać Igrzyska Olimpijskie od innej niż zawodnicza strony. 

Cieszę się, że odebrałem nagrodę u boku Czesława Langa, który wyznaczał tren-
dy, gdy ja zaczynałem przygodę ze sportem. Wielokrotnie współpracowaliśmy, co po-
kazuje, że sport to nie tylko aktywność, lecz także jej upowszechnianie w sferze bizne-
su czy dziennikarstwa. Wśród wybitnych postaci świata kultury i biznesu czułem się nie-
co onieśmielony, ale także zaszczycony. Cóż można powiedzieć po takiej nagrodzie? Chy-
ba tylko: „Idę dalej”, bo nie traktuję jej jako podsumowania życia, lecz pewnego roz-
działu. 

Moją misją wciąż jest rozchodzenie Polaków. Zajmuje mnie też praca z kadrą na-
rodową chodziarzy, których wspieram w drodze po medale, promocja masowej aktywności
sportowej, ale i samych igrzysk olimpijskich. W wielu projektach występuję w roli eks-
perta. Pomagam też odkrywać świat sportu najmłodszym. Uczę ich, jak kroczyć ku suk-
cesom w duchu fair play. W sporcie nikt nikomu nie obieca wygranej, ale ci, którzy nie
boją się marzyć i zrobić pierwszego kroku, mają na nią szansę. Do tego jest potrzeb-
na odwaga. Potem zostaje ciężka praca i samodyscyplina. 

Robert Korzeniowski
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Rafał 
Królikowski
aktor

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2022

B ardzo mi miło znaleźć się w znamienitym gronie laureatów „Magazynu VIP”.
Fakt, że ktoś zauważa to, co robimy, jest ważny dla każdego, kto stara się wy-
konywać swoją pracę jak najlepiej. Wyrazy uznania są sympatyczne, a także

mobilizujące. Oczywiście nagrody jako takie nie powinny być celem samym w sobie, ale
jeżeli towarzyszą naszej twórczości, naszym codziennym artystycznym zmaganiom, to
bardzo dobrze. One jeszcze bardziej utwierdzają nas w przekonaniu, że podążamy wła-
ściwą drogą.

Czy czuję się VIP-em? Nie. Staram się po prostu być zawodowcem i wykonywać
swoją pracę najlepiej jak umiem. Dla twórców potwierdzeniem tego jest właśnie do-
cenienie przez krytyków, kolegów, ale także odbiorców. Rozpoznawalność też ma swo-
je uroki, ale dla mnie zawsze była raczej dodatkiem do tego, co jest sednem aktorstwa.

Najważniejsze jest dla mnie to, że trwam w tym zawodzie od wielu lat i utrzymu-
ję się z tego, co robię najlepiej. Ta praca pozwoliła mi poznać wielu znakomitych twór-
ców i przeżyć wspaniałe przygody. W dalszym ciągu jestem ciekaw tego, co przyniesie
przyszłość. Czekam na kolejne twórcze spotkania i godne uwagi scenariusze oraz wy-
zwania. Liczę na materiał, który zaskoczy i mnie, i widzów, a przy tym będzie mówił
coś istotnego naszemu społeczeństwu, bo aktorstwo to coś więcej niż rozrywka.

Rafał Królikowski
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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

VIP Biznesu 2022

K olejny raz miałam przyjemność odebrać statuetkę VIP Biznesu. To dla mnie
niezbity dowód, że jako kobieta biznesu radzę sobie na rynku na tyle dobrze,
że moje dokonania są dostrzegane i doceniane. To cieszy, zwłaszcza że

wszystko to wymaga wielu poświęceń, a czasy dla przedsiębiorców nie są łatwe. Suk-
cesy biznesowe jedynie dopełniają poczucie spełnienia, jakie daje mi rodzina.

Ciężko zapracowałam na swój sukces i uznanie dla marki DK by Dorota Kuź-
nicka. Dziś nie podziwiam swojego dzieła z boku, ale cały czas się rozwijam: projek-
tuję nowe wzory, organizuję pokazy na prestiżowych wybiegach, łącznie z Mediolanem,
dbam o to, aby każda klientka znalazła u mnie w salonie wymarzoną kreację i ideal-
ne dodatki. To dla nich tworzę i dokładam wszelkich starań, aby wszystkie kobiety, nie-
zależnie od figury i typu urody, czuły się w moich projektach wyjątkowo.

Zaczynałam od butów, dzisiaj ubieram klientki od stóp do głów w produkty, które
pięknie się prezentują, są funkcjonalne i długo im służą. To dlatego, że jakość zawsze
stawiam na pierwszym miejscu. Jestem dumna, że moja marka z Bydgoszczy podbija
dziś serca wymagających klientek w całej Polsce i nie tylko. Byliśmy już w Medio-
lanie, przed nami kolejne światowe stolice mody. Nie boję się marzyć, bo wiem, że ma-
rzenia się spełniają, i wierzę, że najlepsze dopiero przed nami.

Dorota Kuźnicka
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Czesław 
Lang
kolarz, organizator Tour de Pologne

nagrodzony za całokształt
osiągnięć sportowych 
oraz wkład w krzewienie 
kultury fizycznej i promocję
wydarzeń sportowych

VIP 2022

G ala VIP to wspaniałe wydarzenie jednoczące ludzi, którzy osiągnęli szero-
ko rozumiany sukces. Tych, którzy mieli pasję, ale również dostatecznie dużo
odwagi i determinacji, aby przejść od słów do czynów. Laureaci to ludzie, któ-

rzy pokazali, jak w praktyce sprawdza się motto: „Chcieć to móc”, niezależnie od tego,
czym się zajmujemy. Cieszę się, że miałem okazję być gościem i laureatem, odbiera-
jąc statuetkę wśród tylu wielkich osobowości, wyróżniających się w swojej dziedzinie.
Miałem szczęście stanąć na scenie razem z Robertem Korzeniowskim, dla którego sport
również jest esencją życia. Cieszę się, że mogłem z nim dzielić te emocje. To dla mnie
duże wyróżnienie i ogromna satysfakcja.

Moje życie tak się potoczyło, że przez ponad 20 lat kariery sportowca mogłem da-
wać radość ludziom, którzy z zapartym tchem śledzili igrzyska olimpijskie i światowe
wyścigi. Myślę, że odnosząc sukcesy w biało-czerwonej koszulce, dostarczałem emo-
cji nie tylko zagorzałym kibicom, ale wszystkim Polakom. 

Dziś, kiedy zakończyłem karierę sportową, wciąż niosę ludziom emocje, organizu-
jąc Tour de Pologne i gromadząc miliony widzów przed telewizorami. Jednocześnie sta-
ram się poprzez to widowiskowe wydarzenie jak najlepiej promować Polskę – nie tyl-
ko jako miejsce wyścigu i tło sportowych przeżyć, lecz także jako piękny, rozwijający
się kraj, z którego możemy być dumni.

Czesław Lang
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Sławomir Łosowski 
kompozytor, klawiszowiec, założyciel 
i lider zespołu KOMBI

nagrodzony 
za całokształt pracy 
artystycznej oraz 
wkład w rozwój 
i promocję 
polskiej kultury

VIP 2022

D ziękuję za wyróżnienie mnie nagrodą VIP 2022. Otrzymanie nagrody za-
wsze sprawia radość, trzeba jednak zaznaczyć, iż na artystyczną drogę wcho-
dzi się nie dla nagród, a najczęściej z pasji do którejś z dziedzin sztuki czy sze-

rzej pojętej kultury. W młodości miałem rozdwojenie, czy iść w kierunku plastycznym,
czy muzycznym. Obie dziedziny mocno na mnie oddziaływały. Do 17. roku życia do-
minowały sztuki plastyczne, pod dobrym okiem mistrza Alfonsa Łosowskiego – arty-
sty rzeźbiarza – ojca. Nieoczekiwany splot okoliczności spowodował, że w klasie ma-
turalnej moje życie zdominowała muzyka. W późniejszych latach wróciłem do rysun-
ku, który nazywam „Gra-fika” i pozostaje on obecnie młodszym bratem muzyki.

W 1969 r. założyłem zespół, który prowadzę do dziś. Najpierw mój zespół występował
pod nazwą Akcenty, a od 1976 r. jako KOMBI i pod tą marką stał się jedną z gwiazd
muzyki pop w latach 80. Logiem muzycznym i stylistycznym zespołu stała się piosenka „Słod-
kiego miłego życia”, którą skomponowałem równe 40 lat temu,, a tekst do niej napisał Ma-
rek Dutkiewicz. Dzięki niej, a także wielu innym hitom, których większość Państwo zna-
ją, stałem się gościem w sercach milionów Polaków. To radość, ale też zobowiązanie, aby
każda nowa płyta i każdy kolejny koncert poruszały słuchaczy i fanów jeszcze bardziej.

Nagroda VIP 2022 jest motywacją do mojej dalszej pracy muzycznej. Gratuluję
pozostałym nagrodzonym i życzę wszystkim wielu sukcesów w swoich dziedzinach. Za-
pewniam, że nie będę oglądał się za siebie i nie będę zwalniał tempa. Jeszcze wszyst-
ko przed nami!

Sławomir Łosowski
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Alicja 
Majewska
piosenkarka

nagrodzona 
za całokształt 
pracy artystycznej 
oraz wkład 
w rozwój i promocję 
kultury polskiej

VIP 2022

C rieszę się i czuję się szczególnie wyróżniona, dostając już po raz drugi sta-
tuetkę VIP-a. W 2013 roku to pewnie był VIP podsumowujący długą, bo po-
nad 40-letnią wówczas drogę zawodową. Ale okazało się, że to jeszcze nie meta,

tylko początek najbardziej intensywnej od debiutu działalności piosenkarskiej. W cią-
gu następnych 10 lat – trzy płyty z nowymi piosenkami, spektakularne festiwalowe wy-
stępy, koncerty w najbardziej prestiżowych salach.

Miło mi, że ta niecodzienność została przez Państwa dostrzeżona. Być może temu
zawdzięczam to powtórne wyróżnienie, a ponieważ do trzech razy sztuka, z całych sił
będę się starała, żeby nie dać Państwu o sobie zapomnieć.

Alicja Majewska
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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 oraz kulturę 
biznesową i zasady etyki

VIP Biznesu 2022

F irma, którą mam zaszczyt reprezentować od ponad 30 lat, jest dla mnie źró-
dłem satysfakcji i dumy z racji realizacji zadań budowlano-instalacyjnych słu-
żących mieszkańcom naszego regionu, które poprawiają stan środowiska na-

turalnego oraz infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
Serdecznie dziękuję za wyróżnienie statuetką VIP Biznesu 2022. 
Jest to nasze kolejne wyróżnienie. Postaramy się o utrzymanie tego kierunku do-

brej pracy jak najdłużej. Wszystko, co zbudowaliśmy, zawdzięczamy całej załodze Iław-
skiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o. w Iławie oraz firmom
współpracującym. Serdecznie dziękuję.

Gratuluję gospodarzom i organizatorom Gali VIP wysokiego poziomu uroczysto-
ści, a znamienitym uczestnikom i uznanym laureatom dziękuję za możliwość spędze-
nia wieczoru wraz z nimi.

Marek Malinowski
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Magdalena 
Nowak
CEO Wealth Management Services Sp. z o.o.

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

VIP Biznesu 2022

V IP Biznesu 2022 to nagroda, którą otrzymałam w bieżącym roku za do-
tychczasowe osiągnięcia w prowadzeniu działalności związanej z szerokim za-
kresem usług, jakie świadczę na co dzień. Nie są to tematy łatwe, często rów-

nież nieprzyjemne, bo wiążą się ze śmiercią czy podziałem majątku, choćby w spra-
wach spadkowych. Jak pomóc przedsiębiorcy w unieśmiertelnieniu jego biznesu i za-
pewnieniu jego trwałości po jego odejściu? A może wcale nie przekazywać go młod-
szemu pokoleniu tylko przygotować do sprzedaży? Niejednokrotnie w swojej pracy ocie-
ram się o śmierć i wiem, jak trudne jest później porządkowanie takich tematów. Emo-
cje nie pozwalają racjonalnie myśleć, a niejednokrotnie instytucje stają na drodze i nie
pozwalają uzyskać należnych świadczeń.

Prowadząc biznes w oparciu o prawdę i zgodność ze sobą oraz pokazując profesjonalizm
wynikający z doświadczenia, pomagam wielu osobom, a ich wdzięczności nie da się opi-
sać. W tak trudnych sprawach związanych z rodziną i finansami nie wolno się pomy-
lić. To zbyt poważne działania decydujące o ludzkiej przyszłości, dlatego stawiam na
ciągły rozwój i podnoszenie kompetencji.

Cieszę się z powiększającego się grona klientów, bo to oznacza, że mi zaufali. A to
przecież najwyższa nagroda, jaką można uzyskać na rynku. Ta statuetka to uwieńcze-
nie starań i działań na najwyższym poziomie, za co ogromnie dziękuję.

Magdalena Nowak
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Bartosz Osiadło 
i Tomasz Toroń
partnerzy zarządzający w Broker Consulting 
Partners Polska Sp. z o.o.

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

VIP Biznesu 2022

W chodząc w tak konkurencyjną branżę, jaką jest świadczenie usług dorad-
czych dla dużych przedsiębiorstw w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ry-
zykiem, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, z kim na tym rynku będziemy się

mierzyć. Otrzymanie nagrody VIP Biznesu pokazuje nam, że to, co robimy, robimy
dobrze i mimo gorącego oddechu konkurencji na karku jesteśmy doceniani, zarówno
przez naszych kontrahentów, jak i partnerów z otoczenia rynku.

Dziękujemy za otrzymane wyróżnienie. Z naszej strony stanowi ono również ko-
nieczność zobowiązania się do systematycznego podnoszenia kompetencji oraz dalsze-
go zwiększania intensywności realizowanych działań.

Bartosz Osiadło i Tomasz Toroń
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Jacek Rutkowski
prezes zarządu i wspólnik 
w PW MAT-BUD Sp. z o.o. Sp. k.

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

VIP Biznesu 2022

J estem szczęśliwy i zaszczycony zdobyciem tak ważnego tytułu VIP Biznesu 2022.
Dziękuję. Gratuluję wszystkim laureatom i życzę dalszych sukcesów Wyróżnio-
no osoby, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami w biznesie. Już sama na-

zwa mówi za siebie, to zaszczytne wyróżnienie jest potwierdzeniem nie tylko dobrych
wyników ekonomicznych firmy, lecz także uznaniem walorów osobistych mojej osoby jako
menedżera i przedsiębiorcy. Sukces wymaga pracowitości, uczciwości i cenionej em-
patii w biznesie oraz intuicji w trudnych czasach – w dobie Covidu, wojny i kryzysu
gospodarczego. To cechy VIP-a Biznesu, ale tak naprawdę kluczem do sukcesu jest
dobra załoga. Kompetentny, zaangażowany i wykwalifikowany zespół, który buduje się
latami, a każdy sukces jest wspólnym dziełem.

Ostatnio otrzymuję wiele prestiżowych nagród biznesowych, które dają rozwijają-
cym się firmom wiatr w żagle. Gala VIP Biznesu zasługuje na szczególne wyróżnie-
nie, bo honoruje dobre wyniki i osobowości przedsiębiorców w biznesowym świecie. 

Żyjemy w trudnych czasach: rośnie inflacja, rosną ceny energii elektrycznej, ogrze-
wania, koszty ubezpieczenia społecznego i nadmierny fiskalizm w małych i średnich
przedsiębiorstwach. Brakuje progospodarczej polityki państwa i dbałości o klasę śred-
nią – to ważne dla kraju problemy, dlatego apeluję do wszystkich o rozwagę.

Jacek Rutkowski



Torkol Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oferuje usługi w branży 
budownictwa kolejowego oraz budownictwa inżynieryjnego. 

Branża budownictwa kolejowego:

• budowa, przebudowa i remonty stacji, szlaków i odcinków linii kolejowych
• usuwanie skutków szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej
• budowa i remonty urządzeń sterowania ruchem kolejowym
• budowa i remonty urządzeń teletechnicznych
• budowa i remonty sieci trakcyjnej i kolejowych urządzeń energetycznych
• rewitalizacja skarp i nasypów
• inne roboty związane z utrzymaniem nawierzchni kolejowych, podtorza i innych prac okołotorowych
• modernizacja i naprawa bocznic kolejowych

Branża budownictwa inżynieryjnego:

• budowa i remonty przejazdów kolejowych wszystkich kategorii wraz z opracowaniem stałych 
i tymczasowych organizacji ruchu kołowego

• budowa i remonty odwodnienia wgłębnego i powierzchniowego torowisk
• budowa i remonty inżynieryjnych obiektów związanych z infrastrukturą kolejową

TorKol sp. z o.o.
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, tel. +48 887 889 921, biuro@torkol.pl

www.torkol.pl
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Cezary Szczerbiński
dyrektor zarządzający 
THALGO Poland Sp. z o.o.

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

VIP Biznesu 2022

P o zeszłorocznej nagrodzie Marka VIP dla Thalgo z jeszcze większą rado-
ścią i satysfakcją odebrałem nagrody „Magazynu VIP” za rok 2022. Statu-
etki Firma VIP-a dla Thalgo Poland Sp. z o.o. i VIP Biznesu dla mnie to

duże wyróżnienia. To potwierdzenie mojego podejścia do zarządzania, u którego pod-
staw leży założenie, że firma to ludzie, dobry, zgrany zespół. I to właśnie im, wszyst-
kim osobom pracującym na nasze mniejsze i większe sukcesy, chcę powiedzieć: „Dzię-
kuję!”. Bez tego zespołu nie byłoby tych i wielu innych nagród.

Obie tegoroczne nagrody mają dla mnie jeszcze jeden, szczególny wymiar. To tro-
chę takie podsumowanie mojej 30-letniej pracy w branży beauty, swego rodzaju „Oscar”
za całokształt. Jest radość, jest satysfakcja, jest wdzięczność. Ale to również doskonały
moment, aby przystanąć i zastanowić się, co dalej. Jakie kierunki rozwoju wybrać, ja-
kie działania wdrożyć, jak dostosować się do szybko zmieniającego się otoczenia, aby
firma stale umacniała swoją pozycję? A mam świadomość, ile pracy i zaangażowa-
nia wymaga uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Dziękuję za przyznane nagrody, gratuluję wszystkim wyróżnionym, a redakcji „Ma-
gazynu VIP” życzę kolejnych tak udanych przedsięwzięć jak Gala VIP.

Cezary Szczerbiński
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Jadwiga Szermach 
prezes zarządu Gospodarki Komunalnej 
w Błażowej Sp. z o.o.

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

VIP Biznesu 2022

N agroda VIP Biznesu jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i powodem do
dumy. Wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi potwierdziło, że tylko sza-
cunek i konsekwentne dążenie do celu może przynosić efekty i satysfakcję

z wykonywanej pracy. Sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania pracowników, któ-
rych miałam szczęście spotkać na swojej drodze zawodowej. Wysoka jakość świadczo-
nych usług daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku – bez względu na to, czy jest
to firma branży finansowo-ubezpieczeniowej, czy działająca w sferze usług komunal-
nych. 

Mając na uwadze dalszy, stabilny rozwój spółki w trudnych, „pandemiczno-wojennych”
czasach, kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i nowoczesność. Dbając o najwyższą ja-
kość świadczonych usług, staramy się, by wprowadzane rozwiązania zapewniały
ochronę środowiska i rozwijały proekologiczne postawy wśród mieszkańców naszego pięk-
nego, wciąż nieskażonego regionu.

Wszystkim laureatom gratuluję nagrody i życzę, żeby w dalszym ciągu mogli re-
alizować wyznaczane cele, z pożytkiem dla swoich firm, pracowników i klientów.

Jadwiga Szermach



W Starych Gliwicach – dziś dzielnicy Gliwic,
kiedyś małej wiosce na pagórku – w budynku
spichlerza wzniesionego w XVII wieku stwo-
rzyliśmy dla Państwa miejsce, gdzie historia
zderza się z nowoczesnością. Starsi miesz-
kańcy opowiadają legendy o tym, jak pod-
czas oblężenia Gliwic w XVII wieku
podziemnymi korytarzami ze spichlerza na
gliwicką starówkę dostarczana była żywność.

Dzisiaj w tym wyjątkowym miejscu mamy
przyjemność serwować Państwu dania
kuchni staropolskiej w nowoczesnej odsłonie.



W kuchni używamy żywego ognia w specjalnie zaprojektowa-
nym grillu opalanym drewnem. W nowo powstałej wędzarni wę-
dzimy wędliny, sery i ryby. Własnoręcznie wybrana wołowina
sezonowana jest na Państwa oczach. Wszystkie dania dopra-
wiamy ziołami z naszego ogródka.

Nazwa restauracji nawiązująca do historii zobowiązuje do tego,
by wypiekać dla Państwa świeże pieczywo. I to właśnie robimy!

Spichlerz Gliwice
ul. Wiejska 16B, Gliwice

tel. 607 150 701
restauracja@spichlerzgliwice.pl
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„Szkło Kontaktowe” 
TVN24

program nagrodzony za unikalną
formułę, oddającą głos widzom,
tropienie absurdów codzienności
oraz humor, który czyni 
rzeczywistość bardziej znośną

Nagrodę odebrał Tomasz Sianecki 
z Markiem Przybylikiem 
i Wojciechem Zimińskim.

VIP 2022

T rzeba pochwalić organizatorów prześwietnej gali za to, że słusznie nie dali na
scenie głosu nagrodzonym. Przy takiej frekwencji uroczystość mogłaby trwać
nie do czwartej nad ranem, a choćby do dziś. Kto by bowiem zabronił poha-

sać tekstowo szacownym laureatom? Za to teraz mogą napisać, co im leży na wątro-
bie. A jak się redakcji „VIP-a” coś nie spodoba, to wytnie to, jak nie przymierzając
cenzor w czasach słusznie minionych.

Najważniejsze jest, że to wyróżnienie „Szkłu Kontaktowemu” się po prostu nale-
żało. Przecież już 31 lat temu jeden ze „szklarzy” – Tomasz Sianecki – wystąpił w fil-
mie Juliusza Machulskiego „VIP”. Nawet został wymieniony w obsadzie. Co praw-
da, jako „i inni”, ale i tak nie każdy może to o sobie powiedzieć.

Markowi Przybylikowi i Wojciechowi Zimińskiemu, którzy też objawili się w Ho-
telu Sheraton, a może nawet nawiedzili to miejsce, atrybutów przynależnych Bardzo
Ważnym Osobom (w skrócie VIP-om) nie brakuje. Obaj mają bardzo wysokie mnie-
manie o sobie. Znaczy Marek o Marku, a Wojciech o Wojciechu. Reszta „Szkła”, choć
na gali nieobecna, w niczym obecnym nie ustępuje, a nawet niekiedy ich przewyższa.

Te argumenty udowadniają racjonalność decyzji redakcji „ Magazynu VIP”. Wy-
żej wymienieni ze swej strony zapewniają zaś, że nie ustaną w wysiłkach, a nawet je
wzmogą. Dziękując przy tym serdecznie i kurcząc się w ukłonach.

Tomasz Sianecki, redaktor naczelny „Szkła Kontaktowego”





Wyzwania to nasza specjalność!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techbud-Toruń Sp. z o.o.
działa od 2004 roku.

Jesteśmy polską spółką specjalizującą się w robotach 
budowlano-montażowych i remontowych konstrukcji stalowych
oraz instalacji technologicznych i rurociągów przemysłowych.



Zakres usług Techbud-Toruń obejmuje:
• kompleksową realizację inwestycji dla przemysłu spożywczego, chemicznego oraz petrochemicznego
• remonty i modernizacje urządzeń produkcyjnych
• roboty montażowe i remontowe konstrukcji stalowych i instalacji technologicznych różnych typów
• projektowanie, prefabrykację i montaż rurociągów technologicznych, konstrukcji stalowych oraz 

zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych
• zaawansowane usługi spawalnicze i ślusarskie
• montaż i demontaż maszyn, urządzeń oraz instalacji przemysłowych

Nasze atuty:
• doświadczona kadra wysoko wykwalifikowanych monterów, spawaczy, inżynierów i projektantów, 

którzy gwarantują najwyższą jakość nawet najbardziej skomplikowanych prac
• wieloletnia praktyka i szeroki zakres inwestycji zrealizowanych dla firm z całej Polski
• innowacyjne podejście do realizowanych prac i duża elastyczność
• gotowość do pracy w trudnych warunkach bez konieczności zamykania modernizowanych obiektów
• systematycznie rozwijane zaplecze techniczne, pozwalające spełniać oczekiwania klientów
• wdrożona i ściśle przestrzegana polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W swoim portfolio mamy dziesiątki realizacji, w tym skomplikowanych prac, wymagających szerokiej wie-
dzy i praktyki. Zaufali nam m.in.: Michelin Polska Olsztyn, PCC Rokita Brzeg Dolny, Mondi Świecie, Inter-
national Paper Kwidzyń, AB TECHNO Engineering Warszawa, Naftoserwis Warszawa, Siarkopol Gdańsk,
GZNF Fosfory, oddziały Krajowej Grupy Spożywczej, m.in. Cukrownie Kruszwica, Malbork, Nakło, Dobrze-
lin, Krasnystaw, Kluczewo, oddział Südzucker Polska: Cukrownia Strzyżów, CIECH Soda Polska Inowro-
cław i Janikowo, Luvena Luboń, Pern SA, Cukrownia Glinojeck.
Dołącz do grona zadowolonych klientów. 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techbud-Toruń Sp. z o.o.
ul. Gdańska 20, 87-100 Toruń, tel. 56 645 73 53, biuro@techbud-torun.pl

www.techbud-torun.pl
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prof. Akademii Kaliskiej 
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła 
rektor Akademii Kaliskiej

nagrodzony 
za nieoceniony 
wkład w rozwój nauki 
i edukacji na szczeblu 
szkolnictwa wyższego 
oraz ochrony zdrowia

VIP Biznesu 2022

W marcu minie 5 lat, odkąd zostałem rektorem kaliskiej uczelni. W tym cza-
sie udało mi się zainspirować pracowników naukowych, dydaktyków, ale rów-
nież pion administracyjny do wytężonej pracy, która zaowocowała rewolu-

cyjnymi wręcz zmianami – najpierw awansowaliśmy z grupy uczelni zawodowych do
grona uczelni akademickich, a wkrótce zostaniemy uniwersytetem.

Taki szybki awans nie byłby możliwy, gdy nie moi współpracownicy, którzy po pro-
stu mi zaufali i uwierzyli, że to jest możliwe. Przekonałem wszystkich, że taka uczel-
nia powinna w Kaliszu powstać już dawno temu. Niestety Kalisz przespał swoją szan-
sę na rozwój szkolnictwa wyższego, którą miał w latach 70. ubiegłego wieku. Wówczas
na bazie Studium Nauczycielskiego mogła powstać uczelnia wyższa z prawdziwego zda-
rzenia, tak jak działo się w całej Polsce. Niestety w Kaliszu zabrakło odwagi i wizji.

Dlatego teraz, tworząc Uniwersytet Kaliski, po prostu nadrabiamy te zaległości
i zapóźnienia. A wszystko zaczęło się od mojego odważnego marzenia, które z fazy pro-
jekcji wchodzi w fazę realizacji.

Andrzej Wojtyła
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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 2022

J ako laureat nagrody VIP Biznesu 2022 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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Tadeusz Wrześniak
właściciel Huty Szkła Gospodarczego 
Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.

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

VIP Biznesu 2022

O trzymana nagroda VIP Biznesu 2022 bardzo wiele dla mnie znaczy. Cie-
szy mnie tym bardziej, że przypada na tak ciężkie gospodarczo czasy, będą-
ce dla przedsiębiorców nie lada wyzwaniem.

Teraz, jak nigdy wcześniej, trzeba podjąć wysiłek, żeby przetrwać, nie mówiąc o sa-
tysfakcjonujących wynikach. Rzeczywistość zmusza nas, ludzi biznesu, by wstawać wcze-
śniej, kłaść się później, a w międzyczasie pracować jeszcze ciężej niż dotychczas.

Żeby odnieść sukces, trzeba być nie tylko kreatywnym, otwartym na trendy ryn-
kowe i oczekiwania klientów, lecz także wytrwałym w realizacji obranych celów. Waż-
ne jest też szczęście do ludzi, bo samemu niewiele się zdziała. Mnie udało się stworzyć
stabilny, sprawdzony zespół, na którym można polegać. Jednocześnie trzeba mieć in-
tuicję, przyjmując nowych pracowników, co w obecnych realiach nie jest łatwym za-
daniem. 

Ze względu na ceny gazu, energii i surowców przyszłość branży hutniczej nie ry-
suje się zbyt optymistycznie. Pozostaje mieć nadzieję, że to przejściowe problemy, któ-
re – jak wiele innych – i tym razem pokonamy. Wierzę, że utrzymamy zatrudnienie
oraz wyniki firmy na obecnym poziomie i dalej z powodzeniem będziemy podbijać świa-
towe rynki – od Polski po kraje Europy, Azji i Ameryk, docierając z naszymi pięk-
nymi wyrobami w najodleglejsze regiony.

Tadeusz Wrześniak
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prof. Marzena 
i Paweł Zakrzewscy
twórcy międzynarodowych klubów edukacji domowej

nagrodzeni za zaangażowanie
w popularyzację edukacji 
domowej w Polsce 
i osiągnięcia w zakresie zmian
legislacyjnych w tym zakresie

VIP Biznesu 2022

Z magania o lepszą przyszłość naszych dzieci, młodego pokolenia, zmagania
o wolny wybór w oświacie mają swoje blaski i cienie. Niewątpliwie jednym
z takich blasków na tej drodze jest tegoroczne wyróżnienie. Kapituła przy-

znała nam nagrodę specjalną VIP za nasz dotychczasowy dorobek w owocnej  walce
o oświatową wolność wyboru.

Wolność trzeba nieustannie zdobywać, a nagroda ta  jest  dla nas motywacją do jesz-
cze bardziej wytężonej i twórczej  pracy. Cieszy nas niezmiernie, że otrzymaliśmy wy-
różnienie z rąk środowiska niezależnego, któremu tak jak nam leży na sercu holistycznie
pojęte dobro naszej ojczyzny. Łączmy siły w dobrych inicjatywach, aby pozytywnie in-
spirować do zmiany całe społeczeństwo.

Pokój i dobro – o te wartości zawsze warto zabiegać.

Marzena i Paweł Zakrzewscy
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Magdalena 
Zawadzka
aktorka

nagrodzona
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
kultury polskiej

VIP 2022

J estem bardzo szczęśliwa, że otrzymałam piękną statuetkę VIP 2022 za moją wie-
loletnią pracę, która wciąż nie jest zamkniętym rozdziałem. Ta nagroda dowo-
dzi, że to, co robię – mimo ulotności aktorstwa – ma sens. Cieszy mnie pozytywny

odbiór widzów, napełniają mnie dumą wszelkie wyrazy uznania i sympatii, w tym przy-
znane mi wyróżnienie.

Gdy myślę o minionych latach, mam przed oczami setki różnorodnych ról, moje książ-
ki wspomnieniowe, podróże po świecie, wspaniałych ludzi, których poznałam zawodo-
wo i prywatnie. Nigdy nie miałam poczucia, że marnuję dany mi czas. Mimo aktyw-
ności zawodowej nie dałam się pochłonąć pracy. Aktorstwo jest dla mnie niebywale waż-
ne, ale stanowi tylko część życia, na które składają się tragedie, małe i duże szczęścia,
codzienne troski, rozmowy z najbliższymi. Tego nie może zabraknąć. Staram się żyć
tak, aby cieszyć się tym, co mam, a nie martwić się tym, czego nie mam.

Tym bardziej doceniam otrzymaną nagrodę VIP 2022, choć sama czuję się raczej
Magdą Zawadzką niż VIP-em. Miło mi, jeśli inni uważają mnie za kogoś wyjątko-
wego. Jestem szczęśliwa, że znalazłam się w tak zacnym gronie laureatów – ludzi, któ-
rych znam i cenię. Będąc osobą publiczną, można zabłysnąć i łatwo zostać zapomnianym.
Ja wciąż pracuję, czuję się potrzebna i szanowana. Jestem szczęśliwa, że trwam. I cią-
gle liczę na dobry los, który przynosi mi piękne dary.

Magdalena Zawadzka
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Rafał 
Zawierucha 
aktor

nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
oraz wkład 
w rozwój i promocję 
polskiej kultury

VIP 2022

D ziękuję za to niezwykłe wyróżnienie i statuetkę w kategorii kultura i sztu-
ka. Wspaniale jest być docenianym i mieć świadomość, że to, co robię, znaj-
duje uznanie moich fanów. 

Podczas Gali VIP poznałem wiele osób, które na co dzień wpływają na jakość na-
szego życia i otoczenia, w którym żyjemy. Takie spotkania i nagrody dają nam, lau-
reatom, nową przestrzeń do współpracy i tworzenia. Jako aktor zawsze podchodziłem
do swojego zawodu z pasją. Nauczyłem się, że w mojej profesji każde działanie opie-
ra się na funkcjonowaniu w zespole, który ma za zadanie zbudować wspólny produkt
– film, sztukę teatralną czy projekt biznesowy.

Relacje są dla mnie kluczem mojego zawodu, dlatego zawsze przyświeca mi pod-
stawowa zasada szacunku do drugiego człowieka oraz kreatywnej pracy. Choć w ak-
torstwo wpisany jest wachlarz emocji, na koniec dnia wszystko opada i wracam do zwy-
czajnej codzienności, gdzie szacunek do drugiego człowieka również obowiązuje. 

W swoim prywatnym życiu lubię takie spotkania jak Gala VIP, ponieważ mogę po-
znawać ludzi, którym przyświecają podobne wartości i ambitne cele. Ludzi, od których
mogę się uczyć i z którymi już po krótkiej rozmowie wiem, że następne działania po-
dejmiemy razem. W moich marzeniach jest wiele obszarów działalności, nie tylko ar-
tystycznej. Chciałbym spróbować sił w produkcji filmowej i sferze biznesu. Wierzę, że
statuetka VIP-a pozwoli mi otworzyć nowe drzwi współpracy.

Rafał Zawierucha
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