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J ubileusze przypominają nam o wydarze-
niach, które ze względu na swoją wagę war-
to upamiętniać. Takim wydarzeniem było dla

mnie, moich współpracowników i kontrahentów
wydanie pierwszego numeru „Magazynu VIP”, któ-
re miało miejsce równo dziesięć lat temu. Tę okrą-
głą rocznicę uczciliśmy 10 października 2013 roku
uroczystą galą, która odbyła się w warszawskim ho-
telu Sheraton. Była ona nie tylko okazją do spo-
tkania, lecz przede wszystkim do uhonorowania sta-
tuetkami tych wszystkich, którzy swoją działalno-
ścią – czy to biznesową, czy artystyczną – kształ-
tują polską rzeczywistość.

W dzisiejszych czasach słowo „VIP” jest nad-
używane dla określania celebrytów, osób, które zdo-
bywają chwilową sławę głównie za sprawą mało zna-
czących wydarzeń. Wyłaniając laureatów statuetek
VIP 2013 i VIP Biznesu 2013, kierowaliśmy się
zgoła innym rozumieniem tego słowa. Dla nas
VIP to osoba, która swoją ciężką wieloletnią pra-
cą osiągnęła nie tylko sukces zawodowy, lecz także
zdobyła szacunek klientów czy publiczności. Wyło-
nieni przez nas laureaci, którzy reprezentują róż-
ne branże, doskonale wpisują się w tę definicję, o czym
świadczy ich biznesowa i artystyczna droga.

Oddajemy w Państwa ręce album okolicznościowy,
który – mam nadzieję – będzie nie tylko cenną pa-
miątką, lecz także formą uhonorowania przedsię-
biorców i artystów, którzy swoją codzienną posta-
wą gwarantują wysoką jakość w różnych sferach ży-
cia publicznego. 

Mariusz Gryżewski
redaktor naczelny 

„Magazynu VIP”
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Wielka Gala
Magazynu 
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Gala z okazji 10-lecia „Magazynu VIP” odbyła się
10 października 2013 roku w warszawskim hote-
lu Sheraton. Goście, których tuż przy wejściu czę-

stowano szampanem i przekąskami, zaczęli pojawiać się
o godzinie 18.30. Ich uroczystego powitania dokonali
prowadzący wieczór dziennikarze Telewizji Polskiej – Anna
Popek i Michał Olszański, którzy punktualnie o godzinie
19.00 zainaugurowali uroczystość w sali baletowej. Po-
przedził ją występ pary tanecznej Teatru Sabat – Barba-
ry Guzik i Kamila Węsierskiego, którzy brawurowo od-
tańczyli perfekcyjnie dopracowany taniec, zatytułowany
„Czerwona sukienka”. – Dzisiejszy wieczór to nie tylko
świetna okazja do spotkania we wspanialej atmosferze.
To przede wszystkim czas zarówno podsumowania mi-
nionych 10 lat obecności „Magazynu VIP” na rynku, jak
i poddania pod ocenę różnych sfer życia publicznego. Dziś,
w imieniu redakcji czasopisma wręczymy wspaniałe
statuetki, które są wyrazem elitarnego wyróżnienia. Re-
dakcja chciała zaakcentować i podkreślić działanie, talent,
pracę czy dotychczasowy dorobek osób oraz instytucji
i firm, które na to najbardziej zasługują – powiedzieli pro-
wadzący, zapowiadając następnie wystąpienie Mariusza
Gryżewskiego, redaktora naczelnego „Magazynu VIP”. 

10-lecia 
VIP



G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
1
3

8

Osoby nagrodzone za działanie, kreatywność, osiągnięcia 
i pracę, dzięki którym wystawiają najlepszą notę polskiej przed-
siębiorczości. Od lewej: Anna i Czesław Koliszowie, właściciele
firmy ANKOL z Chorzelowa, Mariusz Gryżewski, redaktor na-

czelny „Magazynu VIP”, Monika Siecińska-Jaworowska, prezes
grupy Suempol z Bielska Podlaskiego, Emil Płowiecki, prezes

BALTON Sp. z o.o. z Warszawy, Jan Frysztak, pełnomocnik 
prezesa Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.

ze Skrzyszowa
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Osoby nagrodzone za wybitne dokonania, które znakomicie spełniają się w roli menadżerów i zarząd-
ców jednostek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ochrony zdrowia. Od lewej:

Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola, Bożenna Korlak, przewodnicząca rady gminy
Lesznowola, Andrzej Szczepocki, prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, Jerzy Szarecki, dyrektor
Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie, Mariusz Gryżewski, redaktor

naczelny „Magazynu VIP”, Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja 
Kopernika w Koszalinie, Marian Przylepa, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
nr 4 w Lublinie, Lucyna Kęsicka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu

Sanitarnego w Płocku, Henryk Milcarz, dyrektor Wodociągów Kieleckich, Maria Aleksandra Kąkol, 
dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
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Osoby nagrodzone za stawianie na pierwszym planie w swojej dzia-
łalności najwyższej jakości produktów i usług. Od lewej: Robert
Gajda, dyrektor Centrum Medycznego „Gajda-Med” z Pułtuska, 

Justyna Szubert z firmy WELMAX z Poznania, Edward Kostrubiec,
właściciel Zakładu Obróbki Metali KOMECH z Lublina, Wojciech Hen-
rykowski, prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z War-
szawy, oraz Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”



Osoby nagrodzone za wybitne osiągnięcia i działania na rzecz roz-
woju polskiej sztuki teatralnej oraz filmowej, stworzenie obrazów 
i ról tkwiących głęboko w pamięci widzów. Od lewej: Jan Englert,
aktor teatralny, reżyser, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksan-

dra Zelwerowicza w Warszawie, dyrektor Teatru Narodowego 
w Warszawie, Ewa Braun, scenograf, dekoratorka wnętrz i projek-

tantka kostiumów, Bożena Dykiel, aktorka teatralna, filmowa i tele-
wizyjna, Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej, Emilian Kamiński, aktor, twórca i dyrektor Teatru Ka-

mienica, oraz Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Osoby nagrodzone za stworzenie muzycznej sylwetki, pamiętnych
utworów, piosenek i tekstów, które śpiewał cały kraj, oraz za wkład
w rozwój kultury muzycznej w kraju. Od lewej: Michał Bajor, pio-
senkarz i aktor, Alicja Majewska, piosenkarka, Włodzimierz Korcz,
kompozytor, pianista, aranżer, dyrygent, oraz Mariusz Gryżewski,

redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Statuetkę dla kompozytora Krzysztofa
Pendereckiego wręczył Mariusz Gryżewski,
redaktor naczelny „Magazynu VIP” 
podczas obchodów 80. urodzin mistrza
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Wyjątkowe Osobowości Życia Publicznego. Od lewej: prof. Krzysztof Ireneusz Rybiński, ekonomista 
i publicysta, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Grzegorz Miecugow, dziennikarz, publicy-
sta, prezenter telewizyjny, Robert Korzeniowski, lekkoatleta, chodziarz, mistrz olimpijski, Robert Sowa,

kucharz, oraz Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Przedstawiciele podmiotów biznesowych wyróżnionych jako najlepsze
miejsca, produkty, usługi i partnerzy VIP-a.

Od lewej: Elżbieta Atkinson, dyrektor zarządzająca Incentive Planet 
z Warszawy – portalu internetowego, nagrodzonego statuetką Partner
Biznesowy VIP-a 2013 w kategorii „debiut biznesowy”; Hein Noorden-
bos, dyrektor zarządzający firmy Senator Polska Sp. z o.o. z Sulechowa 
– Partnera Biznesowego VIP-a 2013 w kategorii „marketing i reklama”;
Stanisław Dubrow, dyrektor hotelu Windsor Palace Hotel z Jachranki 

– Hotelu VIP-a 2013 w kategorii „hotel biznesowy”; Ewa Kondek, 
zastępca burmistrza gminy miejskiej Sandomierz, nagrodzonej 

statuetką Kreatywność VIP-a 2013 w kategorii „promocja regionu”, 
Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Osoby nagrodzone za wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój rynku lokalnego i społecznych relacji
oraz dynamiczny rozwój zarządzanych przedsiębiorstw.

Od lewej: Sławomir Kruk, prezes firmy TECHPOL z Radomia, Eugeniusz Zieliński, właściciel Przedsiębior-
stwa Instalacyjno-Budowlanego „Gwarant” z Otwocka, Krzysztof Żmijewski, prezes GAZ Sp. z o.o. 

z Błonia, Eugeniusz Gorczowski, prezes firmy Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o. z Chorzowa, 
Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Przedstawiciele podmiotów biznesowych wyróżnionych jako naj-
lepsze miejsca, produkty, usługi i partnerzy VIP-a w zakresie dbało-

ści o bezpieczeństwo i zdrowie.
Od lewej: Wiesław Szermach, prezes firmy „POLISA ŻYCIE” Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z War-

szawy – Ubezpieczenie VIP-a 2013; Marta Łompieś i Bartłomiej
Biernat, przedstawiciele firmy WELMAX z Poznania, Tomasz 

Zakrzewski, prezes Salonu Lexus Warszawa Wola – Auto VIP-a 2013;
Sławomir Wolniak, właściciel Kliniki WOLMED z Dubia – Klinika VIP-a

2013; Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Przedstawiciele podmiotów biznesowych wyróżnionych jako najlepsze miejsca, produkty, usługi 
i partnerzy VIP-a w sferze urody i wypoczynku.

Od lewej: Marcin Bajor i Damian Ozga, właściciele MY Travel Multiagent z Lubina, nagrodzonego statu-
etką Podróże VIP-a w kategorii „biuro podróży”; Dorota Tokarska, dyrektor ds. marketingu Manor
House SPA – Pałac Odrowążów z Chlewisk – Hotelu VIP-a 2013 w kategorii „hotel spa”; Stanisław

Szczepaniak, prezes firmy Invex Remedies z Kielc, nagrodzonej jako Produkt VIP-a 2013 w kategorii
„kosmetyk”; Marta Lewowska, PR manager firmy Atlantic, nagrodzonej jako Produkt VIP-a 2013 w ka-

tegorii „zegarek” (Atlantic Worldmaster 1888 The Original); Urszula Bengowska, dyrektor hotelu 
St. Bruno z Giżycka – Hotelu VIP-a 2013 w kategorii „design/boutique”; Małgorzata Potocka, właści-
cielka Teatru Sabat z Warszawy – Miejsca VIP-a 2013; Jarosław Cybulski, właściciel Dworu Chotynia 

– Hotelu VIP-a 2013 w kategorii „hotel zabytkowy”; Maciej Stompór, prezes firmy Dobre Jachty – Pasje
VIP-a 2013 w kategorii „jachting”; Barbara Gajda, przedstawicielka marki MILD – Produktu VIP-a 2013 
w kategorii „gadżet” (papieros elektroniczny Mild Master); Łukasz Chuchraki, przedstawiciel zarządu

spółki ELDOM – Produktu VIP-a 2013 w kategorii „dla mężczyzny” (golarka elektryczna)



PARTNERZY GALI

18

G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
1
3

Podczas całego wieczoru jego uczestnicy de-
lektowali się potrawami przyrządzonymi przez
szefa kuchni hotelu Sheraton. Specjalne stoiska
przygotowali też partnerzy i sponsorzy gali. Ser-
wowane przez nich przekąski i napoje cieszyły
się dużym powodzeniem. Przy suto zastawionych
stołach goście mogli nie tylko nacieszyć pod-
niebienia, lecz także prowadzić luźniejsze roz-
mowy zakulisowe.
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Uczestnicy gali mieli okazję zobaczyć fragmenty spektaklu Rewia Forever w wykonaniu baletu i arty-
stów Teatru Sabat Małgorzaty Potockiej. Wspaniałe długonogie tancerki swoim profesjonalizmem, tem-
peramentem, seksapilem, swoją urodą i brawurą wzbudziły podziw i uznanie publiczności, o czym świad-
czyły głośne i długie brawa, jakimi nagrodzono artystów.
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Artystyczną odskocznią od biznesowej
atmosfery był także występ trzech muzyków.
Jako pierwszy zaśpiewał Wojciech Ezzat – fi-
nalista programu „X Factor”, któremu akom-
paniował pianista Serguei Tsekh. Następnie
piosenkarz wykonał utwór w duecie z sak-
sofonistą Robertem Chojnackim, po czym
ten zaprezentował publiczności solowe
utwory, na koniec zdradził zaś swoje naj-
bliższe plany artystyczne.
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Częścią gali był dwu-
krotny pokaz bielizny mar-
ki ALLES. W pierwszym
pokazano kolekcje inspi-
rowane ponadczasowym
nurtem GLAM, czyli du-
chem elegancji i zmysło-
wości, w którym jest luk-
susowo, artystycznie i eks-
centrycznie. Przeważały
w nim koronki o lekkich
splotach i subtelne mate-
riały o niezwykle delikat-
nym wyglądzie. 

W drugiej odsłownie
pokazu modelki zapre-
zentowały bieliznę z ko-
lekcji BAROCCO, której
atutami są delikatność,
wdzięk i erotyzm. Prym
wiodły w niej satyna, ko-
ronki, tasiemki, kokardy
i wypustki.
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Oficjalna część wieczoru zakończyła
się loterią wizytówkową. W rękach szczę-
śliwców znalazły się między innymi: zegarek,
tablet, weekend z samochodem Lexus, wa-
lizki, zestawy alkoholi, kosmetyków, bielizny
i filmów DVD, pobyty w zabytkowych dwo-
rach i hotelach oraz w spa, vouchery na usłu-
gi biur podróży. Radość z otrzymania każ-
dej nagrody była wielka, czego nie kryła żad-
na z obdarowanych osób.
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PARTNERZY GALI
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Po części oficjalnej gali i na-
grodzeniu wszystkich laureatów
rozpoczęły się chwile przezna-
czone na zabawę i rozmowy
w luźnej atmosferze. Umilał je ze-
spół BIG-BIT Waldemara Ku-
leczki. Grane przez niego szla-
giery sprawiły, że wielu gości
zawładnęło parkietem, czując
się w ten czwartkowy wieczór jak
bohaterowie „Gorączki sobot-
niej nocy”. 
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10-lecie „Magazynu VIP” uczczono nie tylko galą i nagrodami, lecz także pysznym tortem, który spe-
cjalnie na tę okazję przygotowała firma BATIDA. Pierwszy kawałek – jak na prawdziwego gospodarza
przystało – ukroił redaktor naczelny pisma Mariusz Gryżewski. Przerwę na słodki poczęstunek umilała
płynąca z głośników melodia piosenki „Sto lat”. 
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Dziękujemy za wspólnie 

spędzone chwile
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Michał Bajor
piosenkarz, 
aktor filmowy i teatralny

Nagrodzony za stworzenie 
artystycznej sylwetki, 
pamiętnych utworów i ról,
piosenek i tekstów, które 
śpiewał cały kraj, a także 
za wkład w rozwój 
kultury polskiej.

VIP 2013

Odkąd pamiętam, zawsze chciałem być na scenie. Całe moje dziecięce życie
było szukaniem swojego miejsca w kręgu sztuki. Jako chłopiec nie wiedzia-
łem, czy zostanę – jak tata – aktorem, czy będę śpiewał, grał, a może tań-

czył. Wiedziałem jednak, że chcę robić to, co artyści, których znałem z telewizji. Nig-
dy nie dopuszczałem myśli, że mogę być lekarzem albo naukowcem. Wprawdzie, gdy
zdawałem do warszawskiej szkoły teatralnej, ze strachu przed wojskiem na wszelki wy-
padek złożyłem też dokumenty do szkoły pedagogicznej. Na szczęście od razu dosta-
łem się na wydział aktorski i nie musiałem robić niczego wbrew sobie. Szybko dosze-
dłem do tego, że nie powinienem polegać tylko na sobie, i znalazłem autorytety: od prof.
Aleksandra Bardiniego w szkole teatralnej, po Wojciecha Młynarskiego, z którym
od lat współpracuję. Zauważyłem, że bez osób, które podpowiadają mi i służą radą, nie
będę tym, kim chcę być, a jedynie – współcześnie nazywając – celebrytą. To zupeł-
nie nie leżało w sferze moich pragnień, bo mnie nie interesuje chwila. Patrzę długo-
dystansowo i chyba dlatego znalazłem się w tym a nie innym miejscu i bez przesadnej
skromności przeszedłem do jakiejś części historii polskiej kultury. Przez swoje liczne
role, płyty, koncerty znalazłem się w gronie ludzi, którzy, mam nadzieję, zostaną za-
pamiętani i będą wspominani przez kolejne pokolenia. To jest dla mnie najważniejsze,
dlatego cieszę się, że dostałem tę nagrodę za całokształt, a nie za poszczególne osią-
gnięcia.

Michał Bajor
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Maria Jolanta 
Batycka-Wąsik 
wójt gminy Lesznowola

Nagrodzona za wzorcowe 
zarządzanie finansami 
publicznymi oraz 
konsekwencję w realizacji 
wyznaczonych celów 
i umiejętność osiągania 
kompromisów.

VIP Biznesu 2013

Z wielką radością i ogromną satysfakcją przyjęłam nagrodę VIP Biznesu 2013.
Cieszę się, iż redakcja „Magazynu VIP” postanowiła przyznać swoje wyróżnienia
menadżerom działającym również w sferze publicznej. Zarządzanie w samo-

rządzie można z powodzeniem porównać do zarządzania wielofunkcyjnym przedsię-
biorstwem, którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań wielu zróżnicowanych
klientów. Statuetka, którą właśnie odebrałam, dołączy do wielu innych. Jest ona wy-
jątkowa, gdyż podkreśla biznesowy i menadżerski charakter funkcji, którą pełnię. Pra-
gnę bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Cieszę się, iż gmina Lesznowola
znalazła się w elitarnym gronie laureatów nagrody VIP Biznesu.

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
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Ewa Braun
scenograf, dekoratorka wnętrz i projektantka 
kostiumów, laureatka Oscara za dekoracje 
do „Listy Schindlera” Stevena Spielberga

Nagrodzona za wybitne 
osiągnięcia i działania 
na rzecz rozwoju polskiej 
sztuki teatralnej 
oraz filmowej.

VIP 2013

Z dużym zaskoczeniem i wielką przyjemnością przyjęłam informację o przyznaniu
mi nagrody czasopisma „VIP”. Efekty mojej pracy zawodowej podlegają oce-
nie odbiorców i czuję się szczęśliwa, kiedy są one przez nich wysoko klasyfi-

kowane. Polem mojej działalności jest film. Scenografia pełni służebną rolę wobec jego
treści, ale również wzbudza w widzu wrażliwość na piękno, refleksję nad proponowa-
nym obrazem świata. Czuję się zaszczycona nagrodą w postaci statuetki VIP 2013 i
usatysfakcjonowana, że to, co zawsze robiłam z pasją, dostało wysoką ocenę. Niniej-
szym chcę podziękować za przyznaną mi nagrodę i piękny wieczór, jaki spędziłam na
gali wręczenia nagród. Był on wyjątkowy z racji spotkania laureatów, którzy odnie-
śli sukcesy w tak różnych dziedzinach zawodowej aktywności.

Ewa Braun
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Wiesław Cyzowski
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Władysława Jagiełły w Łodzi

Nagrodzony za wkład i osobiste
zaangażowanie w rozwój lokalnego
rynku i relacji społecznych oraz
dynamiczny rozwój zarządzanej
spółdzielni, realizowany 
z wysoką kulturą biznesową, 
która jest oparta na zasadach
etyki i rzetelności.

VIP Biznesu 2013

P rzyznana statuetka VIP Biznesu 2013 – piękna pod względem formy – daje
mi ogromną satysfakcję, zwłaszcza że otrzymuję ją nie za indywidualne przy-
mioty, lecz za to, co osiągnęliśmy dzięki wspólnej pracy zespołowej na rzecz spół-

dzielni. Gdyby nie wyniki, sukcesy i renoma spółdzielni, my – jej pracownicy – na pew-
no nie bylibyśmy zauważeni. Sukces spółdzielni przełożył się na mój osobisty sukces,
co bardzo wiele dla mnie znaczy. Cenię sobie to wyróżnienie tym bardziej, że traktu-
ję je jako osobistą nagrodę za wieloletnie zaangażowanie w działania, które miały za
zadanie usprawnić funkcjonowanie Spółdzielni Jagiełły i podnieść poziom życia jej człon-
ków. Cieszy mnie ono szczególnie dlatego, że na przestrzeni lat naprawdę dużo udało
nam się dokonać. Przeprowadziliśmy poważne inwestycje w obrębie zasobów spółdzielni
i teraz pracujemy nad tym, by mieszkańcom osiedla żyło się raźniej, przyjemniej. Je-
steśmy niezwykle otwarci na potrzeby, pomysły i sugestie mieszkańców – właśnie to wy-
różnia nas na tle innych spółdzielni. Mam wielką satysfakcję, a wierzę, że moi pra-
cownicy również, iż mamy się czym szczycić, a mimo to wciąż pracujemy, by w spół-
dzielczych zasobach żyło się lepiej.

Wiesław Cyzowski
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Waldemar Dąbrowski
dyrektor Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej w Warszawie

Nagrodzony 
za wybitne 
osiągnięcia 
i działania na rzecz 
rozwoju polskiej 
sztuki teatralnej.

VIP 2013

Swoje życie związałem ze sztuką 40 lat temu, kiedy współtworzyłem Klub „Ri-
wiera-Remont”. Tamto studenckie doświadczenie dało początek wielkiej,
wspaniałej przygodzie, która wciąż trwa. Potem było Centrum Sztuki Studio.

Dotknąłem artyzmu, wszedłem w przestrzeń kreacji i nie było już odwrotu. 
Teatr Wielki to dla mnie dużo więcej niż praca. To pasja, wypełniająca cały czas,

wszystkie myśli. Mam to wyjątkowe szczęście, że dane mi jest współtworzyć miejsce,
w którym spełniają się talenty, w którym rodzi się sztuka najwyższej miary – nigdy ła-
twa, nigdy spolegliwa, ale jestem przekonany, że ważna także dla tych ludzi, którzy prze-
kraczają próg tego gmachu. Mam głęboką wiarę w ogromny zespół ludzi, zarówno ar-
tystów, jak i tych wszystkich, którzy zapewniają sprawne funkcjonowanie tego potęż-
nego organizmu, który dla mnie stanowi swoistą metaforę państwa. Teatr Wielki – Ope-
ra Narodowa jest instytucją misyjną, strategiczną dla polskiej kultury i mającą swe
zasłużone miejsce w czołówce kulturalnej Europy. W świątyni opery – fantastycznej
syntezy sztuk – kreujemy przestrzeń, realizującą w najpełniejszy możliwy sposób ideę
correspondance des arts – współistnienia sztuk. To właśnie ze współistnienia rodzi się
bogata, inspirująca i naturalna ich synteza.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia i działania na rzecz rozwoju polskiej sztuki teatralnej
traktuję jako bardzo ważne wyróżnienie dla mnie i mojego zespołu, potwierdzenie tego,
że nasze myśli i działania podążają we właściwym kierunku. Dziękuję panu redakto-
rowi, życząc kolejnego pięknego jubileuszu.

Waldemar Dąbrowski
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Bożena 
Dykiel
aktorka filmowa i teatralna

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

VIP 2013

Kiedy współpracująca z „Magazynem VIP” Lidia Drabarek, znana mi od lat
dziennikarka, ciepła i pogodna osoba o wielkim sercu, poinformowała mnie
o nominacji do tej nagrody, byłam bardzo ucieszona, a nawet wzruszona, cze-

go nie ukrywam. Znam ten tytuł od lat i wiem, że jest zacny i ma poważną pozycję na
rynku wydawniczym. Nie zajmuje się tylko VIP-ami czy celebrytami, ale prezentu-
je najlepszych ludzi z inicjatywą, dobrych gospodarzy ze średnich i małych miast oraz
terenów lokalnych, przedsiębiorców i wynalazców, a także dobrych i cenionych pra-
codawców. Miło mi, że odebrałam swoją statuetkę VIP 2013 podczas uroczystej gali,
w tak zacnym gronie, w towarzystwie kolegów aktorów, piosenkarzy i piosenkarek, któ-
rzy – podobnie jak ja – kochają swój artystyczny, odpowiedzialny, a nieraz mocno stre-
sujący zawód i traktują go bardzo poważnie. To wyróżnienie „Magazynu VIP” za mój
udział w rozwoju kultury polskiej traktuję także bardzo poważnie i jest mi miło, że po
tylu latach pracy zawodowej otrzymałam jeszcze jedną tak prestiżową nagrodę. Przy
okazji jeszcze raz gratuluję jubileuszu i tak udanej gali, zorganizowanej przez redak-
tora naczelnego Mariusza Gryżewskiego i jego zespół oraz życzliwych mu współpra-
cowników. To przedsięwzięcie na długo pozostanie w pamięci wielu nagrodzonych oraz
uczestników gali.

Bożena Dykiel
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Jan Englert
dyrektor artystyczny 
Teatru Narodowego w Warszawie

VIP 2013

Sztuka niekoniecznie idzie w parze z biznesem, ale nieźle, jeżeli biznes idzie
w parze ze sztuką. „Dzieci” z tego związku bywają bardzo udane.

Jan Englert

Nagrodzony za wybitne 
osiągnięcia i działania na rzecz 
rozwoju polskiej sztuki teatralnej
oraz filmowej, stworzenie 
obrazów i ról, które głęboko
utkwiły w pamięci widzów.
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Robert Gajda
dyrektor Centrum Medycznego 
„Gajda-Med”

VIP Biznesu 2013

CM Gajda-Med, a właściwie Grupa Kapitałowa Gajda-Med, do której na-
leży centrum, jest jedną z największych tego typu przychodni w województwie
mazowieckim, a nawet w Polsce, biorąc pod uwagę ilość zatrudnianego per-

sonelu i liczbę obsługiwanych pacjentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
pacjentów, oferujemy badania na najwyższej klasy sprzęcie, wykonywane przez wybitnych
fachowców. Nasza pozycja na rynku umacnia się dzięki wysokiej jakości świadczonych
usług, połączonej z miłą, kompetentną i fachową obsługą.

CM Gajda-Med uznane zostało za najlepszą przychodnię medyczną ostatniej de-
kady na Mazowszu w konkursie Mazowiecka Firma Dziesięciolecia, co – w moim prze-
konaniu – ugruntowało pozycję firmy jako jednego z liderów usług medycznych nie tyl-
ko na Mazowszu, lecz także w całym kraju. To jednak nie jedyne wyróżnienie. W 2011
roku zajęliśmy 1. miejsce w Polsce w konkursie medycznym Perły Medycyny w kate-
gorii „niepubliczne zakłady lecznictwa otwartego”, zaś w roku 2010 – 1. miejsce
w konkursie Mazowiecka Firma Roku w kategorii „medycyna”. Rok 2009 przyniósł
nam również wygraną w konkursie Perły Medycyny, a w listopadzie 2008 roku w tym
samym konkursie zdobyliśmy 2. miejsce w Polsce wśród przychodni specjalistycznych.
Tytuł  „VIP Biznesu 2013” za stworzenie firmy w oparciu o najwyższe standardy to
kolejne wyróżnienie, potwierdzające słuszność kierunku, w którym się rozwijamy.

dr n. med. Robert Gajda

Nagrodzony za stworzenie 
biznesu w oparciu 
o najwyższe standardy, 
a także działania 
na rzecz ich promocji 
na rodzimym rynku.
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Eugeniusz 
Gorczowski
prezes Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o.

VIP Biznesu 2013

P rzyjmuję tę nagrodę z całym szacunkiem dla jej rangi i zarazem z poczuciem,
że wyróżnia ona nie mnie osobiście, lecz jest nagrodą dla całej firmy Jaekel-
-Bud-Tech – przede wszystkim dla pracowników, którzy ją tworzą. Chciał-

bym podziękować tym wszystkim, którzy uczynili ten projekt możliwym: od pracow-
ników po jury konkursu. Ponadto konkurencja jest co roku większa, a wyłonienie zwy-
cięzcy coraz trudniejsze. Tegoroczni finaliści to firmy spełniające normy najwyższej
jakości, dbające o szczegóły i zadowolenie klientów. Priorytetem dla Jaekel-Bud-
-Tech jest dalsze wdrażanie nowych technologii, inwestowanie w nowoczesny sprzęt,
a przede wszystkim ciągłe utrzymywanie płynności finansowej spółki, która rzetel-
nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Nasza firma może być dumna z sukcesu, jed-
nak musimy wyżej podnieść poprzeczkę, by i w kolejnej edycji konkursu nie zabra-
kło nas na podium.

Eugeniusz Gorczowski

Nagrodzony za wkład i osobiste
zaangażowanie w rozwój lokalnego
rynku i relacji społecznych oraz
dynamiczny rozwój zarządzanego
przedsiębiorstwa, realizowany 
z wysoką kulturą biznesową, 
która jest oparta na zasadach
etyki i rzetelności.



47

G
a
la

 M
a
g

a
zyn

u
 V

IP
 2

0
1
3

Jacek Gromek
prezes Firmy Handlowo-Produkcyjno-
-Usługowej ELGROM

VIP Biznesu 2013

F irma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa ELGROM powstała w 1990 roku.
Początkowo zajmowaliśmy się sprzedażą hurtowo-dystrybucyjną artykułów dla
dzieci. Tę działalność uzupełniliśmy produkcją kilku własnych wzorów, pozy-

skiwaniem atrakcyjnych towarów z Dalekiego Wschodu, a także stworzeniem sieci dys-
trybucji na terenie całego kraju za pośrednictwem innych przedsiębiorstw z branży.

Jako właściciele wiarygodnej i solidnej marki nie spoczęliśmy jednak na laurach
i nadal doskonalimy jakość swoich wyrobów, z optymizmem patrząc na możliwości dal-
szego rozwoju. Dziękujemy za wyróżnienie VIP Biznesu 2013, które potwierdza dy-
namiczny rozwój zarządzania, zgodny z zasadami etyki i rzetelności. Szereg różnych
corocznych nagród i wyróżnień potwierdza efekty wspólnej pracy wszystkich pracow-
ników i dystrybutorów, którzy są zatrudnieni w naszym przedsiębiorstwie.

Na swoim koncie mamy też inne nagrody: Złoty Medal Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich, tytuły „Lidera Rynku” oraz „Euro Leadera”, zdobyte w 2013 roku
za karuzele do łóżeczek, uzyskane w tym samym roku tytuł Mazowieckiej Firmy Roku
i statuetkę Złotego Mazowieckiego Orła Biznesu w kategorii „handel i dystrybucja”,
a także Złote Godło „Solidnej Firmy 2012”. Licznymi medalami, dyplomami uzna-
nia i podziękowaniami uhonorowano także naszą działalność prospołeczną.

Jacek Gromek

Nagrodzony za wkład i osobiste
zaangażowanie w rozwój lokalnego
rynku i relacji społecznych oraz 
dynamiczny rozwój zarządzanego
przedsiębiorstwa, realizowany 
z wysoką kulturą biznesową, 
która jest oparta na zasadach 
etyki i rzetelności.
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Wojciech Henrykowski
prezes Polskiego Centrum Badań 
i Certyfikacji S.A.

Nagrodzony za stworzenie
biznesu w oparciu o najwyższe
standardy, a także działania 
na rzecz ich promocji 
na rodzimym rynku.

VIP Biznesu 2013

Statuetka VIP Biznesu 2013 jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, tym bardziej,
że miałem zaszczyt odebrać ją w tak szacownym gronie osób zasłużonych w wie-
lu sferach: od biznesu, przez administrację, po kulturę. Nagrodę traktuję jako

osobiste wyróżnienie, ale także jako wyraz uznania dla pracy całego zespołu, dlatego
szczególne podziękowanie kieruję w stronę pracowników Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji, ponieważ bez nich nie byłoby mowy o sukcesie kierowanej przeze mnie
instytucji i dotychczasowych osiągnięciach w zakresie upowszechniania jakości w pol-
skim środowisku przedsiębiorczości. Jednocześnie chciałbym zapewnić, że cały czas mamy
zamiar działać na niwie kreowania projakościowych postaw w tak różnorodnych dzie-
dzinach, jak produkcja, usługi, ochrona zdrowia, administracja publiczna, ponieważ za-
leży nam, aby – niezależnie od branży – praca na rodzimym rynku była wykonywa-
na na najwyższym poziomie, a ten potwierdza i pomaga utrzymać certyfikowany sys-
tem jakości. Warto również podkreślić, że ze względu na zaangażowanie PCBC w do-
skonalenie stosowanych praktyk w każdej dziedzinie działalności człowieka, dużą wagę
przykładamy do szkoleń, bo jakość jest z jednej strony pracą od podstaw, a z drugiej
niekończącym się procesem doskonalenia.

Wojciech Henrykowski
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Emilian 
Kamiński
aktor i reżyser, twórca Teatru Kamienica

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

VIP 2013

U wieńczeniem mojej pracy jest Teatr Kamienica. Nie ma lepszej nagrody dla
twórcy, aktora, reżysera niż własny teatr, który żyje i przyciąga widzów, do
którego ludzie wracają, bo dobrze się w moich progach czują. Dbam, żeby spek-

takle, które wystawiam na scenach Kamienicy, były robione tak, jak byłem nauczo-
ny przez moich majstrów, i największą satysfakcją jest dla mnie właśnie to, że pomysł
na mój projekt i repertuar spotyka się z uznaniem. Moja skromna osoba specjalnie się
nie liczy, bo ja stawiam dziś przede wszystkim na moje dzieło, dla którego widzę ogrom-
ne pole do działania w sferze inicjatyw artystycznych, jak również społecznych i edu-
kacyjnych, których wiele się w Kamienicy odbywa. To moje wymodlone „dziecko”, wpraw-
dzie okupione cierpieniem, ale wspaniałe i napawające dumą. Kamienica to dla mnie
więcej niż teatr i chciałbym, żeby tak była postrzegana nie tylko przeze mnie. To miej-
sce, w którym promuje się moją ukochaną Warszawę – miasto, z którym jestem zwią-
zany od pokoleń, które wiele wycierpiało, ale ma za sobą również czasy świetności. Na
Warszawę patrzę wręcz osobowo, tak jak na mój teatr, który w dużej mierze poświę-
cam właśnie mojemu miastu i jego mieszkańcom, zarówno w kontekście historycznym,
jak i współczesnym. Mam nadzieję, że moja Kamienica będzie rozwijała się jako miej-
sce kulturotwórcze, bo to moje marzenie, które po części się spełniło, ale z drugiej stro-
ny dalej trwa.

Emilian Kamiński
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Jacek Kazimierczak 
właściciel Agencji Techniczno-Handlowej 
„STYL” Projektowanie i Realizacja Inwestycji

Nagrodzony za wkład i osobiste 
zaangażowanie w rozwój lokalnego
rynku i relacji społecznych oraz 
dynamiczny rozwój zarządzanego
przedsiębiorstwa, realizowany 
z wysoką kulturą biznesową, 
która jest oparta na zasadach 
etyki i rzetelności.

VIP Biznesu 2013

Działalność mojej firmy to nie tylko 20 lat pracy na rynku projektowo-inwe-
stycyjnym. To również wiedza i doświadczenie, zdobyte przeze mnie na Aka-
demii Sztuk Pięknych i Wydziale Architektury i Urbanistyki w Warsza-

wie pod kierunkiem wybitnych profesorów, artystów, architektów, między innymi Ta-
deusza Kobylańskiego, Jana Tarasina, Mariana Czapli i w końcu tego najbardziej
przeze mnie cenionego, przede wszystkim ze względów osobistych, Janusza Kazimierczaka
– mojego ojca, dzięki któremu wszystko się zaczęło: życie wśród sztuki i dla sztuki. Wro-
dzony instynkt architekta artysty pozwolił mi na tworzenie nowatorskich projektów. Nie-
którzy klienci uważają, że moje pomysły wyróżniają konserwatywne rozwiązania z uży-
ciem współczesnych elementów.

Dzięki zaangażowaniu w moją pracę zostałem wyróżniony licznymi prestiżowymi
nagrodami: Złotą Nagrodą Jakości, przyznaną w 2011 roku w Nowym Jorku; Zło-
tą Nagrodą Jakości Europejskiego Stowarzyszenia Badania Jakości, przyznaną
w Brukseli w 2011; Nagrodą Jakości Systemu Business Initiative Directions
QC100, przyznaną w 2012 roku w Genewie; Międzynarodową Nagrodą Jakości, przy-
znaną w 2012 roku w Rzymie; certyfikatem rzetelnego przedsiębiorcy i nagrodą VIP
Biznesu 2013. Cieszy mnie, że prace realizowane przez firmę STYL są doceniane
i uznawane zarówno na rynku klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Zdo-
byte wyróżnienia pozwalają mi tworzyć z jeszcze większą kreatywnością, pasją i więk-
szym zaangażowaniem.

Jacek Kazimierczak
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Maria Aleksandra Kąkol 
dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

Nagrodzona za wzorcowe 
zarządzanie finansami 
publicznymi oraz 15-letnie
wzorowe kierowanie 
zespołem przychodni.

VIP Biznesu 2013

Zdrowie pacjenta naszym najwyższym celem to misja Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer. Z myślą
o wszystkich korzystających z naszych usług nieustannie dbamy o jak najlep-

szą jakość świadczeń medycznych. Konsekwentnie planujemy i podejmujemy działa-
nia, które zapewniają rozwój naszych przychodni. Możliwość poprawy warunków wy-
konywania usług, remonty pomieszczeń, zakup sprzętów diagnostycznych wiążą się ści-
śle z kondycją finansową wawerskiego SZPZLO. Tym bardziej cieszy, że podejmo-
wane przez nas działania w zakresie zarządzania finansami publicznymi zostały za-
uważone i tak pozytywnie docenione. Pragnę podziękować moim współpracownikom za
przyczynienie się do otrzymanego wyróżnienia. Dobrze działająca firma to nasz wspól-
ny sukces. Podziękowania kieruję także do władz m.st. Warszawy i do władz dzielni-
cy Wawer, członków Rady Społecznej SZPZLO oraz pracowników Biura Polity-
ki Zdrowotnej stołecznego Ratusza, do wszystkich osób wspierających SZPZLO War-
szawa-Wawer i naszą pracę. Jestem dumna z przyznanego wyróżnienia. Statuetka VIP
Biznesu 2013 to również zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz jak najlepszej opie-
ki zdrowotnej w dzielnicy Wawer i ochrony zdrowia jej mieszkańców.

Maria Aleksandra Kąkol



Królewska 2, 
Krakowskie Przedmieście

Marszałkowska 53, 
Plac Konstytucji

Przejazd 6, 
Marina Mokotów

Przy Lasku 2, 
Wola

Klimczaka 17, 
Wilanów

Odkryta 4, 
Galeria Odkryta – Tarchomin

Sklep internetowy: sklep.batida.pl,  batida@batida.pl   www.batida.pl

Posiadamy 22-letnie doświad-
czenie w organizowaniu even-
tów firmowych, konferencji,
wesel oraz kameralnych, pry-
watnych przyjęć.

Posiadamy własne sale bankie-
towe, kuchnię oraz cukiernie.
Tym samym zapewniamy pełny
CATERING nie tylko według
karty menu, ale komponowany
według indywidualnych zamó-
wień i Państwa oczekiwań.

WARSZAWA Marszałkowska 53 (Plac Konstytucji)

REZERWACJE ZAMÓWIENIA

centrala tel.: 22 621 53 15
22 621 45 34
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Lucyna Kęsicka
dyrektor SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Nagrodzona za wzorcowe 
zarządzanie finansami 
publicznymi oraz właściwe 
decyzje i profesjonalizm.

VIP Biznesu 2013

Kapituła konkursu, przyznając nam tytuł „VIP Biznesu 2013” w kategorii „me-
dycyna”, uznała, że poprzez efektywne zarządzanie oraz przy udziale kom-
petentnego personelu świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Tytuł ten

jest dowodem wiarygodności, co czyni nas partnerem godnym zaufania w oczach in-
nych. Jest to również uhonorowanie ciężkiej pracy tych wszystkich, którzy w swej co-
dziennej pracy uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, niosąc pomoc
każdemu, kto tego potrzebuje. Nie bez znaczenia jest również fakt, że statuetki ode-
brali menadżerowie tych firm i instytucji, które w ostatnich latach najdynamiczniej
się rozwijały. Oznacza to, że została zauważona nasza polityka działania, opierająca
się na ciągłym inwestowaniu – zarówno w infrastrukturę zakładu, jak i w kwalifika-
cje zawodowe naszych pracowników. Wszystkie te działania podejmujemy z myślą o pa-
cjencie i na rzecz pacjenta. Nagroda w konkursie „Magazynu VIP” jest dla nas po-
wodem do zadowolenia, ale również wyzwaniem na kolejne lata i impulsem, by nie zwal-
niać tempa rozwoju stacji.

Lucyna Kęsicka
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Anna i Czesław 
Koliszowie 
właściciele ANKOL Sp. z o.o.

Nagrodzeni za działania, 
kreatywność, osiągnięcia i pracę,
dzięki którym wystawiają 
najlepszą notę polskiej 
przedsiębiorczości oraz budują
pozytywny wizerunek 
polskiego przedsiębiorcy 
poza granicami kraju.

VIP Biznesu 2013

Z ogromną satysfakcją przyjmujemy statuetkę VIP Biznesu 2013 – zakwali-
fikowała nas ona do grona ludzi, którzy – osiągając sukcesy – nie tylko pod-
noszą wskaźniki ekonomiczne i zatrudnienia, lecz także budują pozytywne re-

lacje społeczne i są wzorem właściwych postaw w biznesie. Wyróżnienie to traktuje-
my szczególnie osobiście, zwłaszcza że do działalności biznesowej podchodzimy bardzo
odpowiedzialnie, a pasja tworzenia i otwartość na ciągły rozwój pozwoliły nam zbu-
dować silną i rozpoznawalną markę, będącą gwarancją jakości, kompetencji i standardów. 

Branża lotnicza,  w której działamy jako dostawca wyrobów i usług, wymaga speł-
niania wielu wymogów i procedur. By im sprostać, od lat doskonalimy i podnosimy po-
ziom naszej oferty. Stawiamy na ciągłe pogłębianie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji
oraz wdrażanie nowoczesnych technologii i systemów zarządzania, by zapewnić sku-
teczną i szybką realizację zawartych umów i kontraktów. Osobiste wyróżnienie nas jako
ludzi biznesu przekłada się na postrzeganie naszej firmy jako rzetelnego, profesjonalnego
i godnego współpracy partnera. Tym samym statuetka VIP Biznesu 2013 utwierdza
nas w przekonaniu, że – kreując wizerunek własnej marki – wpływamy na pozytyw-
ne postrzeganie polskiego przedsiębiorcy na rynku krajowym i międzynarodowym. Wy-
różnienie jest dla nas motywacją do dalszych działań w doskonaleniu i umacnianiu po-
zycji marki ANKOL, bo ,,Prawdziwa godność nie leży w tym, by odbierać zaszczy-
ty, lecz w tym, by na nie zasłużyć”.

Anna i Czesław Koliszowie
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Andrzej Kondaszewski 
dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Nagrodzony za wzorcowe 
zarządzanie finansami 
publicznymi oraz uczynienie 
z zarządzanej jednostki szpitala 
na miarę XXI wieku.

VIP Biznesu 2013

S trategia rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest czytelna: placówka
ma być nowoczesną jednostką służby zdrowia, odpowiadającą cywilizacyjnym
i epidemiologicznym wyzwaniom. Oznacza to skuteczny i szybko leczący szpi-

tal, który równocześnie daje poczucie bezpieczeństwa pacjentom i spełnia ich oczeki-
wania. Oczywiście jako jednostka budżetowa musimy dbać, aby szpital bilansował się
finansowo. Kierowanie placówką medyczną w obecnych czasach to nie tylko stworze-
nie spójnej wizji jej rozwoju, ale przede wszystkim znalezienie sposobu jej sfinansowa-
nia.

Chcę podkreślić, że to jeden z największych zakładów pracy na Pomorzu Środ-
kowym, ale także jednostka zaufania publicznego, której rozwój w sposób bezpośredni
wpływa również na poprawę jakości życia w regionie. Nieustannie inwestujemy w pra-
cowników, sprzęt, budynki. Przekłada się to na radość z uratowanego życia i coraz wyż-
szy poziom świadczonych usług.

Cieszę się, że nasze starania docenione zostały przez tak szacowne gremium i za-
owocowały prestiżową nagrodą. Dowodzi to, że zmiany w szpitalu zmierzają we wła-
ściwym kierunku. Modernizacja placówki w warunkach świadczenia pełnych usług me-
dycznych to duże wyzwanie. Szukając na to pieniędzy, stworzyliśmy model finansowania,
wykorzystujący nie tylko pieniądze z budżetu, lecz także kapitał prywatny, który do-
cenia naszą rzetelność i wiarygodność we współpracy. Korzyści osiągają obie strony:
prywatny podmiot i publiczna ochrona zdrowia.

Andrzej Kondaszewski
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Włodzimierz 
Korcz
kompozytor, pianista, aranżer, dyrygent

Nagrodzony za stworzenie 
muzycznej sylwetki, 
pamiętnych utworów, 
które śpiewał cały kraj, 
oraz wkład w rozwój kultury
muzycznej w kraju.

VIP 2013

Do tej pory myślałem, że VIP to ktoś, kogo charakteryzuje olśniewające kon-
to bankowe, połączone z szokującą kreacją, zaskakującą fryzurą, albo przy-
najmniej z przepastnym dekoltem, dlatego wiadomość o tym, że i mnie uzna-

no za VIP-a, przyjąłem za zwykłe nieporozumienie. Dopiero kiedy znalazłem się na
gali i zobaczyłem, jakie znakomitości świata nauki, medycyny, dziennikarstwa i kul-
tury wchodzą na scenę, aby odebrać statuetkę, uspokoiłem się. Okazało się, że „Ma-
gazyn VIP” uznał mnie za równego tym wybitnym postaciom, za co jestem niezmier-
nie wdzięczny tym wszystkim, dzięki którym znalazłem się w tak zacnym gronie.

Włodzimierz Korcz
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Robert Korzeniowski 
lekkoatleta, chodziarz, wielokrotny 
mistrz olimpijski i mistrz świata

Nagrodzony w kategorii Wyjątkowa
Osobowość Życia Publicznego 
za poświęcenie swego życia idei
sportu, działania na rzecz 
odbudowania jego społecznej 
roli oraz na rzecz partnerstwa
sportu z samorządami 
i pracodawcami na rynku pracy.

VIP 2013

Wyróżnienie przez renomowany „Magazyn VIP” w kategorii sportowej oso-
bowości po ponad dziewięciu już latach od zakończenia przygody z wyczy-
nowym uprawianiem sportu ma dla mnie szczególne znaczenie. Cieszę się,

że zauważono moją aktywność na zupełnie nowym etapie mojego życia, wciąż odnosząc
się do moich – nomen omen – korzeni. „Magazynowi VIP” życzę kolejnej, równie bły-
skotliwej „dziesięciolatki”, ja zaś nie zwalniam tempa, więc zapewne jeszcze wspólnie
przyjdzie nam świętować kolejne jubileusze.

Robert Korzeniowski
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Edward 
Kostrubiec
właściciel Zakładu Obróbki Metali KOMECH

Nagrodzony za stworzenie 
biznesu w oparciu o najwyższe
standardy, a także działania 
na rzecz ich promocji 
na rodzimym rynku.

VIP Biznesu 2013

P rzyznane firmie KOMECH wyróżnienie VIP Biznesu 2013 to dla mnie oso-
bisty zaszczyt, a zarazem podsumowanie mojej dotychczasowej, ponad 30-let-
niej pracy. Cieszę się, że jest ona zauważana i doceniana nie tylko przez śro-

dowisko lubelskie, lecz także cieszy się uznaniem w Warszawie, a nawet Brukseli.
W sferze biznesu stale dążę do doskonalenia i równam do najlepszych, utrzymując

dobre relacje z Europą Zachodnią. W obecnych czasach i warunkach globalnej go-
spodarki nie można pozwolić sobie na to, by być słabym. Słabi gracze szybko zostają
wyeliminowani, a moja firma już ponad 3 dekady utrzymuje się na rynku i zdobywa
uznanie w coraz szerszych kręgach. Ciągle się zmieniamy, unowocześniamy, inwestu-
jemy i niezmiennie patrzymy szeroko – nie tylko na rynek Lubelszczyzny, lecz także
na całą Europę, a nawet świat, odważnie podejmując walkę z krajami, które do tej pory
wygrywały technologicznie i kosztowo.

Jako beneficjent środków unijnych KOMECH rozwija innowacyjne projekty, któ-
rych poziom i nowatorstwo na pewno zapewni nam wsparcie również w najnowszym roz-
daniu. Już teraz przygotowujemy się do tego, by dzięki dotacjom jak najszerzej stoso-
wać nowoczesną myśl techniczną w krajowym przemyśle. Równolegle staram się, by suk-
ces ekonomiczny nie zdominował innych istotnych spraw, dlatego aktywnie uczestni-
czę w rozwoju lokalnego życia społecznego, jak również staram się wspierać osoby
w trudnym położeniu, wymagające pomocy.

Edward Kostrubiec
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Sławomir Kruk 
prezes Przedsiębiorstwa 
Handlowo-Usługowego TECHPOL

Nagrodzony za wkład i osobiste 
zaangażowanie w rozwój lokalnego
rynku i relacji społecznych oraz 
dynamiczny rozwój zarządzanego
przedsiębiorstwa, realizowany 
z wysoką kulturą biznesową, 
która jest oparta na zasadach 
etyki i rzetelności.

VIP Biznesu 2013

P rzedsiębiorstwo TECHPOL, którym mam przyjemność zarządzać, specja-
lizujące się w bezwykopowym układaniu rurociągów, jest wielokrotnym laure-
atem konkursów Mazowiecka Firma Roku, Orły Polskiego Budownictwa oraz

Rzetelni w Biznesie. Jednymi z ostatnich wyróżnień są: Złoty Orzeł Mazowieckie-
go Biznesu, tytuł „Mazowieckiej Firmy Roku 2012” w kategorii „ochrona środowi-
ska”, przyznane za profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem, zgodne z najwyższymi
standardami, oraz statuetka VIP Biznesu 2013. Wszystkie wyróżnienia są wyznacz-
nikiem innowacyjności i wysokiej jakości świadczonych przez nas usług oraz dają asumpt
do dalszego rozwoju w tym kierunku.

Mimo trudnej sytuacji w polskiej gospodarce, TECHPOL rozwija się dynamicznie,
zwiększając zatrudnienie oraz swój potencjał ekonomiczny. Poszukiwanie najlepszych
rozwiązań z korzyścią dla klienta jest dla nas standardem. Naszymi mocnymi stro-
nami są: nowoczesny park maszynowy, wykorzystanie dotacji unijnych na jego unowo-
cześnienie oraz dwudziestoletnie doświadczenie. Dzięki tym atutom firma zajmuje czo-
łową pozycję w swojej branży i potrafi realizować najtrudniejsze projekty, spełniając
przy tym rygorystyczne europejskie normy w zakresie ochrony środowiska.

Sławomir Kruk
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Alicja 
Majewska 
piosenkarka

Nagrodzona za stworzenie
muzycznej sylwetki, 
pamiętnych utworów, 
piosenek i tekstów, które 
śpiewał cały kraj, oraz 
wkład w rozwój kultury 
muzycznej w kraju.

VIP 2013

Uważam, że nawet najlepiej wykonana piosenka, która daje ludziom dużo do-
brych emocji czy nawet wzruszeń, nie posiada takiej rangi i wartości jak na
przykład dobrze przeprowadzona przez zespół lekarzy operacja, która ra-

tuje życie pacjentowi, czy genialna myśl technologiczna, która poprawia jakość naszego
życia. Jeżeli jednak moje wieloletnie starania o jakość pracy artystycznej zostały do-
strzeżone i wyróżnione statuetką VIP 2013, przyjmuję to z radością i satysfakcją.

Alicja Majewska
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Grzegorz 
Miecugow
dziennikarz, publicysta, prezenter telewizyjny

Nagrodzony w kategorii 
Wyjątkowa Osobowość Życia 
Publicznego za znakomite 
i wyróżniające się wypełnianie 
misji dziennikarskiej, poddawanie 
wydarzeń politycznych 
i społecznych inteligentnej 
i ciętej krytyce oraz 
nieprzeciętne osiągnięcia zawodowe.

VIP 2013

Zawsze jest miło dostawać wyróżnienia. Jeszcze milej, kiedy ma to miejsce w oto-
czeniu ludzi, których lubię i szanuję. Tak się zresztą składa, że i Robert Ko-
rzeniowski, i Krzysztof Rybiński byli kiedyś moimi gośćmi w programie „Inny

punkt widzenia”, a do tej audycji zapraszam tylko ludzi wyjątkowych. Poza tym na gali
było też bardzo wielu moich bliższych i dalszych znajomych, spotkanie których zawsze
jest sympatyczne, tym bardziej, że z reguły unikam takich imprez. Statuetka, którą
otrzymałem podczas wieczoru, stoi u mnie w gabinecie. Trzeba przyznać, że jest bar-
dzo ładna.

Grzegorz Miecugow
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Henryk 
Milcarz 
prezes Wodociągów Kieleckich

Nagrodzony za stworzenie 
biznesu w oparciu o najwyższe
standardy, a także działania 
na rzecz ich promocji 
na rodzimym rynku.

VIP Biznesu 2013

Mam zaszczyt kierować spółką z wielkimi tradycjami, która w 2014 roku ob-
chodzi swoje 85-lecie, a jednocześnie nowoczesną. Budowę sieci wodocią-
gowej w Kielcach rozpoczęto stosunkowo późno, bo w 1929 roku. Pierwsza

sieć miała 11 kilometrów wodociągu i 7,6 kilometrów kanalizacji, dzisiaj jest to w su-
mie już prawie 2 tysiące kilometrów. 

W swojej działalności łączymy dbałość o wysoką jakość świadczonych dla mieszkańców
usług z ambitnymi planami inwestycji, korzystając z pomocy Unii Europejskiej. Dzię-
ki temu udało nam się rozbudować i zmodernizować Oczyszczalnię Ścieków w Sit-
kówce. Na jej terenie powstała między innymi pierwsza w regionie Stacja Termicz-
nej Utylizacji Osadów Ściekowych. 

Obecnie realizujemy wielki unijny program rozbudowy i modernizacji sieci, dzię-
ki któremu dostęp do kanalizacji uzyskają budynki zamieszkałe przez 15 tysięcy osób.
Projekt „Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej” prze-
widuje budowę prawie 200 kilometrów kanalizacji i 20 kilometrów wodociągu oraz
37 pompowni. W jego ramach już są podłączani do sieci nowi odbiorcy, rozstrzygnię-
to największe budowlane kontrakty. Dla okolicznych gmin to prawdziwy skok cywili-
zacyjny. Rozbudowa kanalizacji i wodociągu oznacza czystsze środowisko, ale też otwar-
cie nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. W ten sposób spółka wodociągowa
pełni rolę ważnego regionalnego inwestora.

Henryk Milcarz



68

G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
1
3

Krzysztof Ireneusz 
Rybiński
ekonomista i publicysta, były prezes NBP

Nagrodzony w kategorii Wyjątkowa
Osobowość Życia Publicznego za
czynny udział i wspieranie procesu
rozwiązania problemów społeczno-
-ekonomicznych w kraju, jak i wyda-
wanie odważnych i konstruktyw-
nych opinii na temat sytuacji
gospodarczej Polski w oparciu 
o merytoryczne fundamenty.

VIP 2013

Dziękuję za to wyróżnienie. To sygnał, że warto głośno mówić publicznie i pi-
sać o sprawach ważnych, nawet jeżeli są one niewygodne dla establishmen-
tu. Ale na tym polega istota demokracji, że naród powinie wiedzieć, jakie ma

przed sobą wyzwania. To także dowód, że trzeba myśleć w kategoriach dobra publicz-
nego i nie poddawać się grupom interesów. Badanie ustawodawstwa polskiego, które
przeprowadził mój zespół badawczy, pokazało, że bardzo często prawo w Polsce jest uchwa-
lane w interesie wąskich grup i ze szkodą dla ogółu Polaków. Dodam, że myślenie nie-
konwencjonalne, na przekór kanonom, politycznie niepoprawne i odważne świetnie pro-
centuje. Moja uczelnia, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, kwitnie w czasach, gdy
co dwa tygodnie bankrutuje jedna uczelnia. Po prostu, widząc dramatyczną polską de-
mografię, zaczęliśmy nabór za granicą i mamy dzisiaj więcej studentów zagranicznych
niż Uniwersytet Warszawski i Jagielloński. Dlatego to wyróżnienie traktuję jako za-
chętę dla wszystkich niepokornych umysłów, aby jeszcze wyżej unieśli głowy, aby nie-
śli kaganek prawdy i edukacji w tym mętnym medialnym kisielu, często ogłupiającym
ludzi. Bo tylko świadome i dobrze poinformowane społeczeństwo będzie w stanie do-
konywać właściwych wyborów i unikać czyhających nań pułapek.

Krzysztof Ireneusz Rybiński
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Krzysztof 
Penderecki 
kompozytor

Nagrodzony 
za całokształt 
pracy artystycznej 
i promocję 
polskiej kultury.

VIP 2013

P racy mam na najbliższe dwadzieścia lat. Mam nadzieję, że uda mi się obcho-
dzić jeszcze kiedyś okrągłe urodziny.

Krzysztof Penderecki
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Emil 
Płowiecki 
prezes BALTON Sp. z o.o.

Nagrodzony za działania, kre-
atywność, osiągnięcia i pracę,
dzięki którym wystawia najlepszą
notę polskiej przedsiębiorczości
oraz buduje pozytywny wizeru-
nek polskiego przedsiębiorcy
poza granicami kraju.

VIP Biznesu 2013

O trzymaną nagrodę VIP Biznesu 2013 traktuję jako wyróżnienie nie tylko
mojej osoby, ale całej załogi BALTON, która jak wielka rodzina jest za-
angażowana we wspólne dzieło. Nasze dokonania na przestrzeni 33 lat ist-

nienia firmy są wynikiem wielkiego wysiłku, zarówno intelektualnego, jak i finanso-
wego. Jestem dumny nie tylko z mojego zespołu, lecz także z tego, co udało nam się osią-
gnąć. Nasze produkty – wysoko specjalistyczny sprzęt dla służby zdrowia, w tym chi-
rurgii, radiologii, anestezjologii, kardiologii – eksportujemy do 90 krajów. Stenty
i katetery marki BALTON są doceniane przez środowisko lekarzy, jak również gre-
mia ekspertów, którzy bardzo pozytywnie oceniają naszą ofertę pod względem jakości,
innowacyjności i funkcjonalności. Przykładem może być przyznane nam Godło Teraz
Polska za opatentowany stent do biforkacji, które pomaga promować wyroby medyczne
i polską myśl innowacyjną na forum międzynarodowym. Dzięki temu, co udało nam się
wypracować, patentom, współpracy z instytutami i klinikami na całym świecie, od Bra-
zylii i Argentyny, przez Europę, po tak odległe państwa jak Wietnam czy Malezja, oraz
uznaniu dla naszych produktów ilekroć prezentujemy nasz dorobek za granicą, czu-
jemy się prawdziwymi ambasadorami Polski. To budujące, dlatego nie mamy zamia-
ru ustawać w pracy i dalej będziemy się rozwijać w obranym kierunku, mimo że na
krajowym rynku jesteśmy mniej doceniani niż w skali międzynarodowej.

Emil Płowiecki
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Marian Przylepa 
dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

Nagrodzony za wzorcowe 
zarządzanie finansami 
publicznymi oraz inwestycje,
które znacznie poprawiły 
jakość udzielanych przez 
szpital świadczeń.

VIP Biznesu 2013

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 to największy szpital Lubelsz-
czyzny, stanowiący podstawową bazę do działalności naukowej i dydaktycznej uni-
wersytetu medycznego oraz świadczący usługi diagnostyczno-lecznicze dla pa-

cjentów. Szpital dysponuje 841 łóżkami, zgromadzonymi w 21 wysokospecjalistycznych
klinikach i oddziałach szpitalnych, w których leczy się rocznie ponad 40 tysięcy pa-
cjentów. Szpital jest też Regionalnym Centrum Urazowym, którego SOR jest w peł-
ni dostosowany do wymogów dla tego typu jednostek, posiada między innymi pocztę pneu-
matyczną do transportu próbek materiałów biologicznych. Dzięki nowoczesnej apa-
raturze, między innymi PET/CT oraz SPECT/CT wraz z aparaturą pomocniczą
i systemem komputerowym do gromadzenia i opracowywania badań, oraz bogatemu
zapleczu diagnostycznemu w szpitalu wykonuje się ogromną liczbę różnego rodzaju ba-
dań z zakresu specjalistycznych usług medycznych, świadczonych na najwyższym po-
ziomie. Atutem szpitala jest starannie dobrany zespół ekspertów, składający się z do-
świadczonych lekarzy, personelu medycznego, nieustannie podnoszącego swoje kwali-
fikacje zawodowe. Wielu pracowników to konsultanci regionalni i krajowi. Szpital wciąż
dąży do poprawy warunków lokalowych celem zabezpieczenia jak najwyższych stan-
dardów w trakcie leczenia pacjentów oraz realizacji usług. Zrealizowaliśmy między
innymi inwestycję, która polegała na budowie nowego budynku bloku operacyjnego, miesz-
czącego 21-łóżkowy OIT, oraz centralną sterylizację.

Marian Przylepa
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Monika 
Siecińska-Jaworowska 
prezes grupy Suempol

Nagrodzona za działania, 
kreatywność, osiągnięcia i pracę,
dzięki którym wystawia najlepszą
notę polskiej przedsiębiorczości
oraz buduje pozytywny wizerunek
polskiego przedsiębiorcy poza 
granicami kraju.

VIP Biznesu 2013

Gdy 25 lat temu moi rodzice zakładali firmę, mogło się wydawać, że ich plan
jest nierealny. Lata ich ciężkiej pracy, odwagi i wytrwałości sprawiły, że nie-
wielkie rodzinne przedsiębiorstwo z Bielska Podlaskiego jest dziś jednym

z największych producentów łososia na świecie, a marka Suempol stanowi synonim naj-
wyżej jakości. Nasze fabryki w Polsce, Niemczech i Francji każdego dnia dbają o to,
by konsumenci otrzymywali od nas produkty, które są bogactwem zdrowia i smaku.

Henry Ford powiedział kiedyś: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to
postęp, wspólna praca to sukces”. Dynamiczny rozwój naszej firmy jest namacalnym
potwierdzeniem tych słów. Dziękując za wyróżnienie statuetką VIP Biznesu, która
jest wspaniałym zwieńczeniem naszej pracy, pragnę podziękować wszystkim, którzy każ-
dego dnia z oddaniem i pasją współtworzą i wspierają Suempol. To dzięki wspólnej pra-
cy całego zespołu każda nagroda ma tak wielką wartość i motywuje do sięgania po ko-
lejne cele.

Monika Siecińska-Jaworowska
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Wojciech 
Smarzowski
reżyser

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

VIP 2013

Dziękuję bardzo czytelnikom „Magazynu VIP” za wyróżnienie. To ważny dla
mnie sygnał, potwierdzający, że to, co robię, ma sens. Przykro mi, że nie mo-
głem uczestniczyć w uroczystości wręczenia wyróżnień, ale terminy końco-

wych prac nad nowym filmem, zatytułowanym „Pod Mocnym Aniołem”, były nieubłagane.
Już dziś zapraszam do kin, ufam, że nie będą państwo zawiedzeni.

Wojciech Smarzowski
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Robert Sowa
mistrz kulinarny, wiceprezes Fundacji Klubu 
Szefów Kuchni, były kucharz polskiej reprezentacji 
w piłce nożnej

Nagrodzony w kategorii 
Wyjątkowa Osobowość 
Życia Publicznego 
za popularyzowanie sztuki 
kulinarnej oraz promowanie
polskiej kuchni na świecie.

VIP 2013

Bardzo dziękuję za docenienie mojego wkładu w rozwój sztuki kulinarnej w Pol-
sce i zaangażowania w promocję rodzimej kuchni poprzez przyznanie mi na-
grody VIP 2013. Jestem mile zaskoczony, że znalazłem się w gronie tak sza-

cownych osobistości, wśród artystów, polityków i biznesmenów. Statuetka VIP-a to szcze-
gólne wyróżnienie, które cenię sobie tym bardziej, że w zabieganiu, pośpiechu dnia co-
dziennego zapominamy lub po prostu nie mamy czasu na kultywowanie tradycji pol-
skiego stołu. W mojej autorskiej restauracji na nowo odkrywam dla państwa, moich go-
ści, tradycyjne polskie specjały, takie jak: podlaskie wędliny, dziczyzna, pyszne leśne
grzyby, regionalne sery, gęsi kołudzkie czy wspaniałe lokalne nalewki, wytwarzane we-
dług starodawnych receptur. To są wyjątkowe smaki, które warto popularyzować, dla-
tego chwalmy się nimi jak Polska długa i szeroka. Zaszczytne wyróżnienie redakcji
„Magazynu VIP” będzie dla mnie motorem do dalszych poszukiwań ciekawych,
a – niestety – zapomnianych polskich smaków, które – mam nadzieję – przeżyją z moim
udziałem swój renesans i trafią na stoły wszystkich domów.

Robert Sowa
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Jerzy Szarecki
dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego 
im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie

Nagrodzony za wzorcowe 
zarządzanie finansami 
publicznymi oraz 
konsekwencję 
i dynamizm w działaniu.

VIP Biznesu 2013

Kiedy wracam wspomnieniami do październikowego wieczoru, podczas które-
go otrzymałem statuetkę VIP Biznesu 2013 – piękną pod każdym względem,
zawsze mam miłe odczucia. Kapituła konkursu, przyznając nam to wyróżnienie,

dostrzegła ochronę zdrowia w ujęciu ogólnym, ale również pojedyncze szpitale, które
wyróżniają się w swojej działalności. Jest to dla mnie niezmiernie ważne i napawa mnie
optymizmem, że ciężka praca, którą wykonuję, jest zauważana przez innych.

Działalność medyczna jest niezwykle skomplikowana. Poza priorytetowymi zada-
niami, czyli świadczeniem usług zdrowotnych, do którego jesteśmy powołani i które mu-
simy realizować jak najlepiej, dochodzi jeszcze drugi aspekt, a mianowicie ekonomiczny.
Cała rzecz polega na odpowiednim pokierowaniu szpitalem, aby mieć zarówno wyso-
ką jakość świadczeń zdrowotnych, która kosztuje przecież niemało, jak i zakończyć rok
bilansowy przynajmniej wynikiem zerowym, czyli bez strat. Jeżeli to się udaje i podejmowane
przez szpital działania są dostrzegane przez redakcję „Magazynu VIP” i kapitułę kon-
kursu, to dowód, że my jako szpital jesteśmy dobrzy, a przecież o to w tym wszystkim
chodzi.

Jerzy Szarecki
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Andrzej 
Szczepocki
prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

Nagrodzony za wzorcowe 
zarządzanie finansami 
publicznymi oraz znaczny 
wkład w rozwój 
gminy Kleszczów.

VIP Biznesu 2013

Jestem mile zaskoczony tym wyróżnieniem, na które złożyła się praca wielu osób.
Realizacja strategii rozwoju gminy wiejskiej, opartej na budowie nowoczesnego
przemysłu, który ma być alternatywą dla rozwoju bazującego na węglu i ener-

getyce – wyczerpanym źródle energii, jest bardzo trudna. Tym bardziej cieszy fakt,
że wysiłki te zostały zauważone także w Warszawie. Skoro nam udaje się działać z po-
wodzeniem, to uważam, że taki kraj jak Polska w obecnej rzeczywistości gospodarczej
winien postawić na rozwój nowoczesnego przemysłu i innowacyjną gospodarkę. Nie mo-
żemy opierać się na obrocie wirtualnym pieniądzem i być „monterami” technologii im-
portowanych często z odległych krajów. Państwa, które postawiły na nowoczesne i przy-
jazne środowisku technologie, są potęgami gospodarczymi.

Andrzej Szczepocki
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Wojciech 
Szubert 
prezes firmy WELMAX

Nagrodzony za stworzenie 
biznesu w oparciu o najwyższe
standardy, a także działania 
na rzecz ich promocji 
na rodzimym rynku.

VIP Biznesu 2013

Chciałem serdecznie podziękować za to prestiżowe wyróżnienie, jakim jest na-
groda VIP Biznesu 2013. To bardzo budujące, gdy ciężka praca potrafi być
zauważona i doceniona. Takie chwile motywują do dalszych działań oraz sta-

łego rozwoju firmy. Nie spoczywamy jednak na laurach, gdyż jeszcze wiele jest do zro-
bienia. Chcemy sięgać po najwyższe cele.

Nagroda, którą otrzymałem, to sygnał, że obrana przez nas droga jest właściwa.
Za wyróżnienie dziękuję nie tylko w imieniu własnym, lecz przede wszystkim w imie-
niu całej firmy Welmax. Bez tak zaangażowanego zespołu na pewno nie mógłbym cie-
szyć się dziś z tej nagrody. Pracownicy codziennie wkładają dużo wysiłku oraz serca,
by firma mogła stale się rozwijać. Ich wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. Wiem,
że nie jestem sam i mam obok siebie osoby, które podzielają moją pasję. Każdemu przed-
siębiorcy życzę tak zgranego zespołu. Praca w takim otoczeniu sprawia, że osiągnię-
cie sukcesu to tylko kwestia czasu. 

Wojciech Szubert





82

G
a
la

 M
a
g

a
zy

n
u
 V

IP
 2

0
1
3

Tadeusz Wrześniak
właściciel Hut Szkła 

VIP Biznesu 2013

W ypracowanie rozpoznawalnej marki i stabilnej pozycji na międzynarodo-
wym rynku jest dziś nie lada wyzwaniem. Cieszę się, że w dobie wysokiej kon-
kurencyjności udało mi się tak pokierować rozwojem firmy, aby wyroby za-

rządzanych przeze mnie hut szkła były kojarzone z wysoką jakością wykonania i ory-
ginalnym wzornictwem, a dzięki temu zdobywały uznanie klientów w Polsce i poza gra-
nicami kraju. Każdego dnia dokładamy starań, by za sprawą naszych pomysłów wpły-
wać na estetykę domów, biur, galerii, i aby nasze wyroby trafiały na światowe salony
i zdobiły wnętrza tych, którzy cenią jakość i oryginalność. Świadomość, że kolekcje Wrze-
śniak Glassworks, łączące tradycje ręcznej produkcji z nowoczesnymi trendami w de-
signie, służą użytkownikom na całym świecie i wnoszą do ich życia odrobinę piękna
i luksusu, jest bezcenna. Jednocześnie jestem dumny, że swoją pracą mogę nie tylko speł-
niać oczekiwania klientów i dawać radość miłośnikom piękna, lecz także wpływać na
zatrudnienie w powiecie staszowskim i jakość życia lokalnej społeczności. Mam rów-
nież nadzieję, że bogate portfolio marki Wrześniak Glassworks buduje pozytywny ob-
raz zarówno firmy, jak i rodzimej gospodarki, kojarzonej z wysokiej klasy produkta-
mi, które reprezentują światowy poziom. Tym bardziej doceniam każdy przejaw uzna-
nia dla pomysłów i pracy, które wraz z moim zespołem traktujemy jako potwierdze-
nie, że zmierzamy we właściwym kierunku, a także motywację do dalszej, równie owoc-
nej pracy.

Tadeusz Wrześniak

Nagrodzony za działania, 
kreatywność, osiągnięcia i pracę,
dzięki którym wystawia najlepszą
notę polskiej przedsiębiorczości
oraz buduje pozytywny 
wizerunek polskiego 
przedsiębiorcy poza 
granicami kraju.
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Eugeniusz Zieliński
właściciel Przedsiębiorstwa 
Instalacyjno-Budowlanego „Gwarant”

VIP Biznesu 2013

Cel, który postawiłem sobie wiele lat temu, czyli zbudowanie własnej firmy
– Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „Gwarant”, był wyznaczni-
kiem mojej drogi, mojej kariery zawodowej. Dzięki ciężkiej pracy, wytrwa-

łości i dążeniu do realizacji własnych ambicji udało mi się dotrzeć do miejsca, w któ-
rym się dzisiaj znajduję, dlatego właśnie nagroda VIP Biznesu 2013 ma tak ogrom-
ne znaczenie – jest ona uwieńczeniem mojej ciężkiej pracy, a jednocześnie przypie-
czętowaniem marki, którą budowałem przez wiele lat.

Dziękuję przede wszystkim kapitule, która przyznała mi tę nagrodę – za wyróż-
nienie oraz docenienie mojej osoby. Otrzymanie tak prestiżowego wyróżnienia jest dla
mnie ogromnym sukcesem i spełnieniem zarówno biznesowym, jak i osobistym. Po-
dziękowania należą się również moim współpracownikom, ponieważ na dzieło końco-
we, jakim są nowe inwestycje, nowe osiedla czy też nowoczesny i komfortowy Z-Ho-
tel Business & Spa, składa się praca wielu osób. Dziękuję zatem zespołowi, bez po-
mocy którego realizacja planów nie byłaby możliwa. Na sukces każdego przedsiębiorcy
pracuje wiele osób, ja mam to szczęście, że zawsze otrzymywałem i nadal otrzymuję wspar-
cie od osób mi najbliższych – od mojej rodziny, na której zawsze mogę polegać.

Dziękuję i zapewniam, iż przyznana mi nagroda VIP jest dla mnie kolejnym bodź-
cem do dalszego rozwoju, do podejmowania nowych zadań i inwestycji.

Eugeniusz Zieliński

Nagrodzony za wkład i osobiste
zaangażowanie w rozwój lokalnego
rynku i relacji społecznych oraz
dynamiczny rozwój zarządzanego
przedsiębiorstwa, realizowany 
z wysoką kulturą biznesową, 
która jest oparta na zasadach
etyki i rzetelności.
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Krzysztof 
Żmijewski
prezes spółki „GAZ”

VIP Biznesu 2013

Od sierpnia 2005 roku kieruję firmą GAZ, przedsiębiorstwem dynamicznie
rozwijającym się, korzystającym z innowacyjnych rozwiązań, które stawia na
wysoce wyszkoloną kadrę inżynieryjno-techniczną. Ze względu na wielolet-

nie doświadczenie w branży gazowniczej doskonale znam technologie wykorzystywa-
ne przy pracy na czynnych sieciach gazowych. Firma, którą zarządzam, została wy-
posażona w najnowocześniejszy, dostępny na światowych rynkach sprzęt, co pozwala nam
realizować projekty na najwyższym poziomie. Dysponujemy praktycznie wszystkimi do-
stępnymi narzędziami do zamykania przepływu gazu na czynnych sieciach takich ma-
rek, jak Ravetti czy Williamson. Stosowanie przez nas wysokospecjalistycznego
sprzętu ogranicza do minimum wypuszczanie do atmosfery metanu, który ma olbrzy-
mi wpływ na niszczenie ozonu w atmosferze, co z kolei nierozerwalnie wiąże się z ochro-
ną środowiska. Wysoką jakość świadczonych przez nas usług potwierdzają uzyskany
w kwietniu 2007 roku i wciąż utrzymywany certyfikat jakości, zgodny z normą ISO
9001:2008, oraz dwukrotne wyróżnienie w konkursie Mazowiecka Firma Roku w ka-
tegorii „budownictwo, infrastruktura inżynieryjna i drogowa”, a także nagrody Ga-
zele Biznesu oraz Efektywna Firma Roku 2010.

Przez 44 lata mojej pracy zawodowej otrzymałem wiele nagród i wyróżnień: ty-
tuł Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Złoty Medal za Długolet-
nią Służbę, odznaczenie państwowe 1. stopnia, nadane przez prezydenta RP. Otrzy-
mana ostatnio statuetka VIP Biznesu 2013 dopełnia tę listę nagród.

Krzysztof Żmijewski

Nagrodzony za wkład i osobiste
zaangażowanie w rozwój lokalnego
rynku i relacji społecznych oraz
dynamiczny rozwój zarządzanego
przedsiębiorstwa, realizowany 
z wysoką kulturą biznesową, 
która jest oparta na zasadach
etyki i rzetelności.
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Historia naszej spółki sięga 2003 roku, zaś
samego salonu Lexusa na warszawskiej Woli
2007 roku. Od tej pory uzyskaliśmy rewelacyj-
ne wyniki sprzedaży i najwyższą w kraju liczbę
klientów, którzy korzystają z oferty dilerów mar-
ki Lexus. Poza atrakcyjnym produktem szczy-
cimy się doświadczonym, profesjonalnym ze-
społem serwisowym – dzięki temu osiągnęliśmy
w zakresie świadczonych usług status najlep-

szej spośród dziewięciu autoryzowa-
nych polskich stacji.

Tak jak i reprezentowana przez
nas marka, nie spoczywamy na lau-
rach. Szukamy nowych rozwiązań,
które podnoszą satysfakcję klienta
z poziomu obsługi oraz prezentowa-
nej oferty, i wdrażamy je. Innowacje,

zapowiadane kolejne premiero-
we modele, zgrany zespół pra-
cowników oraz uzyskanie tytułu
„Auto VIP-a 2013” – to tylko nie-
które z elementów, jakie pozwa-
lają pozytywnie patrzeć w przy-
szłość. Zachęcam do tworzenia
jej z nami zarówno w relacjach
indywidualnych, jak i bizneso-
wych. Do zobaczenia w salonie
Lexus Warszawa-Wola.

Tomasz Zakrzewski, 
prezes Salonu Lexus 

Warszawa-Wola

Salon Lexus Warszawa-Wola
Auto VIP-a 2013 w kategorii „salon samochodowy””

Worldmaster 1888 „The Original” to nowość marki
Atlantic, wyprodukowana z okazji 125. urodzin szwaj-
carskiej firmy. Jest to pierwszy współczesny model ze-
garka Atlantic, w którym wykorzystano archiwalne logo.
Czasomierz zachwyca klasycznym i oryginalnym desi-
gnem. Wskrzeszony Worldmaster 1888 „The Original” to
kontynuacja najlepszych tradycji zegarmistrzowskich
marki. Model ma korzenie w oryginalnym wzornictwie
Atlantic, wywodzącym się z lat 40. XX wieku. Od mo-
mentu ukazania się zegarka na rynku jest on absolutnym
bestsellerem. Nowa odsłona z kultowej linii Worldmaster
została stworzona z myślą o mężczyznach, którzy ce-
nią elegancję i szyk. Wielbiciele stylu retro mogą się cie-
szyć nie tylko z „dawnego” wyglądu zegarka, lecz tak-
że z wnętrza z duszą – wszystko za sprawą mechanizmu
z ręcznym naciągiem ETA 2804-2. Zwolennicy werków
automatycznych mogą wybrać czasomierz wyposażo-
ny w ETA 2824-2. Obie wersje zostały wyprodukowane
w limitacji liczącej po 1888 sztuk. Zegarek posiada dużą,
42-milimetrową kopertę, wykonaną ze stali szlachetnej,
oraz odporne na zarysowanie szkiełko.

Atlantic Worldmaster 1888 The Original
Produkt VIP-a 2013 w kategorii „zegarek”
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Mild
Produkt VIP-a w kategorii „gadżet”

MILD to pierwsza, a przy
tym najpopularniejsza mar-
ka e-papierosów w Polsce.
To także jedna z najważ-
niejszych propozycji dla
e-palaczy w takich kra-
jach, jak między innymi
Wielka Brytania, Irlandia
czy Niemcy. Jesteśmy
obecni na europejskim
rynku od 2007 roku
– czasu, kiedy e-papie-
rosy dopiero powsta-
wały. Nagroda „Ma-
gazynu VIP”, przyzna-
na naszemu flagowe-
mu produktowi MILD Master, jest świadectwem
docenienia naszych starań oraz niezwykłym za-
szczytem, za który pragniemy serdecznie po-
dziękować organizatorom gali.

Dawid Urban, 
Miłosz Dziurłaj

właściciele marki MILD

ELDOM
Produkt VIP-a w kategorii „dla mężczyzny”

Cieszymy się ogromnie, że nasza golarka Eldom została
w pełni doceniona przez jej użytkowników i otrzymała nagro-
dę Produkt VIP-a 2013, a my mogliśmy gościć na wspania-
łej gali „Magazynu VIP” i odebrać wyróżnienie dla naszego pro-
duktu. 

Ta nagroda ma dla nas szczególne znaczenie,
wiemy bowiem, że w prawdziwie męskim świecie nie
ma miejsca na kompromisy, liczy się w nim przede

wszystkim niezawod-
ność i skuteczność
– te właśnie cechy na-
szej golarki zostały do-
strzeżone i wyróżnione.
Było nam bardzo miło
odebrać tę prestiżową na-
grodę w tak zacnym gro-
nie – o jej prestiżu świad-
czą wspaniała oprawa
gali, wyjątkowi goście oraz
laureaci. 

Łukasz Chuchracki,
przedstawiciel zarządu

spółki ELDOM
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Nagroda Produkt VIP-a w kategorii
„jakość” to dla nas duże wyróżnienie.
Chcieliśmy podziękować kapitule kon-
kursu oraz naszym klientom. Oni nam za-
ufali i właśnie dla nich staramy się tworzyć
produkty, które spełniają standardy naj-
wyższej jakości. Cieszy nas, że już od dzie-
sięciu lat możemy dbać o ich zdrowie, wy-
godę oraz dobre samopoczucie. To bar-
dzo ważne, żeby oferta odwzorowywała

wartości, którymi kieruje się firma. Jedno musi
wynikać z drugiego. Nasze produkty zawsze
odzwierciedlają słowa sloganu „Zdrowy wy-
bór”. Gwarantują one klientom satysfakcję
i radość użytkowania. Dobro konsumentów
jest dla nas najważniejsze. Oni stawiani są na
pierwszym miejscu. Jednocześnie, odbiera-
jąc nagrodę Produkt VIP-a 2013, chciałabym
wspomnieć o pracownikach firmy WELMAX.
Wszystkim należą się słowa uznania. Dzięki
nim ten sukces był w ogóle możliwy.

Marta Łompieś,
dyrektor ds. rozwoju firmy WELMAX

WELMAX
Produkt VIP-a w kategorii „jakość”

Golden Touch to seria oparta na
monojonowym złocie, którego wła-
ściwości opóźniają procesy starzenia
skóry i przeciwdziałają powstawaniu
zmarszczek. Sztandarowym pro-
duktem tej serii jest mgiełka do twa-
rzy Au100, która doskonale przenika
przez skórę twarzy, długotrwale ją na-
wilżając, niweluje drobne zmarszcz-
ki i widocznie poprawia koloryt skóry.
Dopełnieniem serii Golden Touch są
rewolucyjne zabiegi kosmetyczne,
dostępne w renomowanych gabine-
tach kosmetycznych oraz salonach
spa, które stanowią rewolucyjne spoj-
rzenie na zdrowie i urodę, wykracza-
jące poza ramy współczesnej ko-
smetologii. Opracowane przez do-
świadczony zespół laboratoryjno-ko-
smetologiczny propozycje zabiegów
kosmetycznych skutecznie wiążą po-
trzeby codziennej pielęgnacji skóry
wraz ze zdrowotną profilaktyką.

Linia kosmetyków Golden Touch firmy Invex Remedies
Produkt VIP-a 2013 w kategorii „kosmetyk”
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Klinikę WOLMED założyło w 2003 roku małżeństwo lekarzy psy-
chiatrów – Joanna i Sławomir Wolniakowie. W położonym w pięknej pod
względem krajobrazowym wsi Dubie (25 kilometrów od Bełchatowa)
obiekcie zespół doświadczonych specjalistów (lekarze, psychologowie,

Klinika WOLMED
Klinika VIP-a 2013

specjaliści terapii uzależnień, mu-
zykolog, fizjoterapeuta, pedagog
i pielęgniarki) pomaga tysiącom
osób uwolnić się od wszelkiego ro-
dzaju uzależnień i chorób psychicz-
nych, wykorzystując do tego naj-
nowsze zdobycze technik diagno-
stycznych i terapeutycznych, łącznie
z technologią cyfrową, oraz autorskie
programy terapeutyczne. Wszystkim
w codziennej pracy przyświeca ha-
sło: „Pomagamy odzyskać tożsa-
mość”. Ogromną pracę na rzecz
osób uzależnionych wykonuje dzia-
łająca w WOLMEDZIE Fundacja
„Rozwój – Lepsza Przyszłość”, w ra-

mach której organizowa-
ne są m.in. warsztaty te-
rapeutyczne, akcje pro-
zdrowotne i różnego ro-
dzaju inicjatywy wspie-
rające nie tylko uzależ-
nionych, lecz także ich
rodziny.

VIP Otwarte Ubezpieczenie na Życie firmy „POLISA-ŻYCIE” To-
warzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
ma charakter grupowego ubezpieczenia, które ukierunkowane jest
na zabezpieczenie standardu życia i zdrowia osób zaintereso-
wanych wysokimi sumami ubezpieczenia. Jest ono szczególnie
korzystnym rozwiązaniem dla właścicieli firm, biznesmenów, ka-
dry zarządzającej oraz kluczowych pracowników. Dzięki swojej uni-
katowej konstrukcji, dopuszczającej różne stosunki prawne, któ-
re łączą ubezpieczającego i ubezpieczonego, program może być
skierowany również do osób, które utworzą grupę ubezpieczonych,
liczącą co najmniej trzy uprawnione osoby. 

Do korzyści, które daje VIP Otwarte Ubezpieczenie na Życie,
należą: poczucie bezpieczeństwa i inwestycja na przyszłość dla
ubezpieczonego oraz jego bliskich, znacznie szersza ochrona
ubezpieczeniowa niż w przypadku ubezpieczenia indywidualne-
go, niskie koszty ochrony ubezpieczeniowej – pełna ochrona przy
znacznie niższej, atrakcyjniejszej cenie niż w przypadku polisy in-
dywidualnej, możliwość objęcia ochroną także członków rodziny,
zabezpieczenie przed skutkami niespodziewanych zdarzeń loso-
wych, np. nieszczęśliwego wypadku, choroby, pobytu  w szpita-
lu, możliwość oszczędzania nawet niewielkich kwot na przyszłą
emeryturę w ramach opcji funduszu kapitałowego, ochrona
ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą.

VIP Otwarte Ubezpieczenie na Życie
Ubezpieczenie VIP-a 2013
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Nagroda przyznana przez „Magazyn VIP” to
wyjątkowe wyróżnienie, z którego jesteśmy
bardzo dumni. Cieszymy się, że nasza działal-
ność, związana z promocją najlepszych świa-
towych marek jachtów – Jeanneau, Lagoon,
Prestige i CNB – oraz żeglarskiego stylu życia,
spotkała się w Polsce z takim uznaniem. Dzię-

ki nagrodzie Pasje VIP-a w ka-
tegorii „jachting” mamy okazję
dotrzeć z naszym przekazem do
wybranej grupy czytelników cza-
sopisma, prezentując nie tylko
ofertę wspaniałych jachtów ża-
glowych i motorowych, lecz tak-
że niezwykle prestiżowy sposób
spędzania czasu. Jachting to
również ciekawa, alternatywna
forma inwestycji – jestem prze-
konany, że wielu przedsiębior-
ców, czytających „Magazyn VIP”,
będzie zainteresowanych biz-
nesowymi możliwościami, jakie
oferuje nasz program inwesty-
cyjny. Dziękujemy redakcji za
nagrodę i zachęcamy wszyst-
kich, aby wspólnie z „Magazy-
nem VIP” i Dobrymi Jachtami
złapali wiatr w żagle.

Maciej Stompór, 
prezes firmy Dobre Jachty

Dobre Jachty
Pasje VIP-a 2013 w kategorii „jachting””

Jesteśmy młodą firmą na rynku turystycznym, tym bardziej miło nam, że ktoś
nas dostrzegł i docenił nasze działania. Dziękujemy za wręczenie statuetki Po-
dróże VIP-a 2013, w kategorii „biuro podróży” – jest ona dla nas ogromnie zo-
bowiązującą nagrodą. Daje dużą motywację, aby jeszcze bardziej podnosić stan-
dard naszej obsługi. 

Chcemy, aby w naszych
biurach każdy klient czuł się jak
VIP, aby zawsze znalazł przyja-
zną atmosferę i korzystał z wie-
dzy naszych konsultantów.
Mamy nadzieję, że indywidual-
ne oferty przygotowywane w na-
szych biurach, zadowolą każ-
dego, kto przyjdzie do nas i po-
wierzy nam swój wolny czas.
Jako nowoczesna sieć biur po-
dróży chcemy wychodzić na-
przeciw potrzebom naszych
klientów, z których wielu stało
się już naszymi stałymi klien-
tami.

Damian Ozga,
prezes zarządu 

Evip Group Sp. z o.o.

MY Travel Multiagent
Podróże VIP-a 2013 w kategorii „biuro podróży”
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Sandomierz to miasto, w którym spotykają
się tradycja i nowoczesność, regionalizm Wscho-
du z dynamiką Zachodu, tworząc niepowtarzalny
klimat miejsca dostosowanego do potrzeb
współczesnej turystyki. Wyjątkowość miasta
tkwi między innymi w obecności magicznego
krzemienia pasiastego – kamienia optymizmu,
a także w cotygodniowej telewizyjnej emisji
sandomierskich przygód ojca Mateusza, zaś ci,
którzy tu mieszkają, upatrują przyczyny powo-
dzenia w swojej staropolskiej gościnności. 

Gmina miejska Sandomierz
Kreatywność VIP-a 2013 w kategorii „promocja regionu”

W sercu secesyjnej Warszawy, przy ul. Foksal mieści się
scena rewiowa Teatru Sabat, który zrodził się z pasji jego za-
łożycielki – Małgorzaty Potockiej. Wybitna tancerka, choreograf
i reżyser oraz twórczyni grupy baletowej Sabat powołała do ży-
cia olśniewający wytwornością, jedyny w Polsce autorski teatr
rewiowy, który oferuje rozrywkę w najlepszym wydaniu, na-
wiązującą do przedwojennych tradycji. Repertuar muzyczny
oraz profesjonalizm aktorów i tancerzy zapewniają niezapo-
mniane wieczory w eleganckiej oprawie i doborowym towa-
rzystwie.

Teatr Sabat
Miejsce VIP-a 2013
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Kameralny Dwór Chotynia, należący do grupy Po-
lish Prestige Hotels & Resorts, pozwala na wyjątkowy
wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Posiadłość
odkrył na skraju mazowieckiej wsi Chotynia Jarosław
Cybulski – koneser i znawca win, wieloletni doradca przy
Kancelarii Prezydenta RP w zakresie doboru win i po-
traw, który postanowił stworzyć tu wyjątkowe miejsce,

a tym samym spełnić swoje marzenia. Odrestaurowany
dworek kryje w swych murach stylowe pokoje i apar-
tamenty, z których każdy ma indywidualny charakter
–składają się na niego antyczne meble i wyszukane bi-
beloty. Atutem pobytu w Dworze Chotynia jest też kuch-
nia hotelowej restauracji, w której serwowane są dania
kojarzone z polską tradycją kulinarną, wzbogacone
o elementy kuchni włoskiej i francuskiej. Dodatkowo go-
ści kuszą liczne atrakcje, z których najważniejsze kon-
centrują się – zgodnie z pasją właściciela – wokół wina.
W dworskiej piwnicy można obejrzeć pokaźną kolek-
cję wyselekcjonowanych trunków z całego świata,
a także zasięgnąć fachowej wiedzy za sprawą uczest-
nictwa w warsztatach winiarskich. Zbiór korkociągów
i akcesoriów sommelierskich można podziwiać w mu-
zeum wina, a „winne” akcenty odkrywać w wystroju ho-
telowych wnętrz. Na amatorów aktywnego wypoczyn-
ku czekają przejażdżki konne, wycieczki po okolicy, ku-
ligi, a na grupy – organizowane na życzenie wyprawy
quadami, gra w paintball czy zawody sprzyjające in-
tegracji. Oprócz ciekawej oferty pobytowej atutem ho-
telu jest wysoka jakość usług, potwierdzona certyfika-
tem Złoty Standard i wyróżnieniem w ramach Poland
100 Best Restaurants.

Dwór Chotynia 
Hotel VIP-a 2013 w kategorii „hotel zabytkowy”

Na centrum konferencyjne Windsor Palace Hotel****,
usytuowane na rozległym terenie w Jachrance nad Zalewem
Zegrzyńskim, składa się 175 pokoi i 37 sal konferencyjnych
o wysokim standardzie, dzięki czemu obiekt stanowi dosko-

nałe miejsce do organizacji kongresów, szkoleń, spotkań biz-
nesowych oraz imprez firmowych. Dopełnieniem zaplecza

konferencyjnego jest sprzyjające rekreacji malownicze
otoczenie parku z dostępem do własnej plaży i ma-

riny, a także bogate menu dwóch hotelowych re-
stauracji, które tworzą komfortowe warunki

do mniej formalnych rozmów.

Windsor Palace Hotel
Hotel VIP-a 2013 w kategorii „hotel biznesowy”
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Hotel St. Bruno powstał w wyniku renowacji i rozbudo-
wy średniowiecznego zamku w Giżycku, który w historii peł-
nił funkcję siedziby Krzyżaków i dowództwa Twierdzy Boy-
en, książęcej rezydencji, muzeum. Dziś luksusowy hotel spa,
za sprawą wyjątkowej architektury, butikowego wystroju i nie-
powtarzalnego klimatu, przywraca mazurskiemu kurortowi
dawny blask, a gościom zapewnia niezapomniany pobyt.
Połączenie zabytkowego charakteru obiektu z wygodą
i kompleksową ofertą na miarę XX wieku zachęca do po-
wrotu, a hotelowi przysparza renomy i nagród.

Hotel St. Bruno
Hotel VIP-a 2013 w kategorii „design/boutique hotel”

Zabytkowa posiadłość Manor House Spa Chle-
wiska zaprasza w swe progi wszystkich, którzy
chcą spędzić czas w wyjątkowym miejscu – oferu-
je ono komfortowy wypoczynek połączony z troską
o ciało i ducha. Bogata gama zabiegów i aktywno-
ści ujętych w programie wellness & spa o tajemni-

czej nazwie „Sześć kluczy do holistycznej meta-
morfozy” służy osiągnięciu wewnętrznej harmonii
i poczuciu prawdziwego odprężenia. Dopełnieniem
relaksu jest rozległy park ze stawami, otaczający sty-
lowe obiekty hotelowe: Pałac Odrowążów, Stajnię
Platera i Termy Zamkowe. 

Manor House SPA Chlewiska
Hotel VIP-a 2013 w kategorii „hotel spa”
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Nigdy nie sądziłam, że stanę kiedyś przed tak do-
stojnymi gośćmi, przed którymi miałam okazję wystą-
pić 10 października, i odbiorę z ich rąk nagrodę za moją
dotychczasową wieloletnią pracę. Incentive Planet to
portal, który zawiera wszystkie moje doświadczenia za-
wodowe i życiowe. Cieszę się, że został on zauważo-

ny i doceniony przez kapitułę „Magazynu VIP”. Rozwi-
jając ten model biznesowy, zobowiązuję się w imieniu
całego zespołu nie zawieść państwa oczekiwań.

Elżbieta Atkinson, 
dyrektor zarządzająca Incentive Planet

Incentive Planet Sp. z o.o.
Partner Biznesowy VIP-a 2013 w kategorii „debiut biznesowy”

Czujemy się za-
szczyceni nagrodą, któ-
rą otrzymaliśmy od „Ma-
gazynu VIP” w kategorii
„marketing i reklama”.
Cieszymy się, że doce-
niono wysoką jakość na-
szych produktów i usług.
Firma Senator od ponad
90 lat tworzy skuteczne
nośniki reklamy, zaopa-
trując rynek artykułów

promocyjnych w instrumenty pi-
śmiennicze, porcelanę, szkło i tecz-
ki konferencyjne. Podczas gali, która
odbyła się 10 października, stanęli-
śmy w gronie znakomitych osobo-
wości świata kultury, sztuki i ekonomii.
Korzystając z okazji, chcemy ser-
decznie podziękować „Magazynowi
VIP” za wyróżnienie. 

Maja Pietkiewicz,
marketing manager firmy Senator

Senator Polska Sp. z o.o. 
Partner Biznesowy VIP-a 2013 w kategorii „marketing i reklama”
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Kaliszki 17
12-230 Biała Piska
tel. (87) 423 93 21, 423 32 89
recepcja@dworkaliszki.pl
www.dworkaliszki.pl

hotel
restauracja&bar
spa&wellness

park
konferencje

wesela i bankiety
przyjęcia okolicznościowe

Dwór Kaliszki – odpoczynek w otoczeniu mazurskiej przyrody i rodzinnej atmosfery



PARTNERZY GALI


