


Partnerzy i Patroni Konkursu „TERAZ POLSKA”



Kiedy świat mierzył się z COVID-19, 
wszyscy wyczekiwali zakończenia 
pandemii, aby móc znów żyć jak 
dawniej, oddychać pełną piersią, 

ale też prowadzić działalność gospodar-
czą na wcześniejszych zasadach. I właśnie 
wtedy, gdy wirus zaczął się wycofywać 
i odpuszczać – wciąż nie wiemy, na jak 
długo – spadła nowa plaga. Ukraina, nasz 
najbliższy sąsiad, doświadczyła rosyjskie-
go ataku i znalazła się w okowach wojny. 

Filary zaufania  
i nadzieja świata, 
czyli laureaci 32. edycji  
Konkursu „Teraz Polska”

W tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” wyłoniono 23 laureatów.  
Nagrodzone produkty, usługi i innowacje są olśniewające. Dosadnie pokazują,  
gdzie tkwi prawdziwy potencjał krajowej gospodarki i kto jest jej najlepszym 
ambasadorem i przedstawicielem. Pozwalają również nieco optymistyczniej  
patrzeć w przyszłość, mimo niepewności właściwej obecnym czasom.
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nia. Dlatego ich rola na krajowym rynku, 
znacząca w czasach harmonii i spokoju, sta-
je się wręcz kluczowa w dobie niepewności  
i przemian. Bo wtedy nie tylko konsu-
menci, ale po prostu całe społeczeństwo 
potrzebuje owych liderów, a może nawet 
warto powiedzieć: filarów zaufania. A znak 
„Teraz Polska” jest jego symbolem.

Właśnie ze względu na zaufanie Go-
dło „Teraz Polska” jest najbardziej roz-
poznawalnym i najw yżej cenionym 
znakiem jakości i polskiego pochodze-
nia. – Polacy wybierają produkty i usłu-
gi oznaczone Godłem „Teraz Polska”, bo 
obdarzają je zaufaniem. Są świadomymi 
konsumentami i wiedzą, że to jest najlep-
sze dla nich, dla ich rodzin i dla całej pol-
skiej gospodarki. Polacy, co również wynika  
z badań, są świadomymi patriotami i po-

cieszające jest, że dotyczy to wszystkich 
pokoleń, w tym również ludzi młodych  
– mówi Krzysztof Przybył, prezes Fun-
dacji Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”. – Dotychczas w Konkursie 
wzięło udział ponad 6 tys. polskich firm, 
reprezentujących wszystkie branże krajo-
wej gospodarki, a nagrodzono łącznie 792. 
Biorą w nim udział zarówno duże polskie 
przedsiębiorstwa z sukcesami eksportowy-
mi, jak i małe firmy rodzinne. Jest to moż-
liwe, gdyż podstawowym kryterium oceny 
jest jakość oferowanych produktów i usług,  
a nie wielkość przedsiębiorstwa – twierdzi 
Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły 
Konkursu „Teraz Polska”. – Polscy przedsię-
biorcy budują nowoczesną, innowacyjną 
gospodarkę, zaś ich produkty i usługi zy-
skują zaufanie i lojalność klientów. I dlate-
go najlepszą wskazówką dla wielu pokoleń 
konsumentów jest Godło „Teraz Polska”, bo 
pozwala wybierać produkty i usługi racjo-
nalnie, wskazując najwyższą jakość i krajo-
we pochodzenie – dodaje Michał Lipiński, 
dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

Już po raz drugi podczas Gali „Teraz Pol-
ska” nagrodzono Młodego Promotora Pol-
ski. Spośród nominowanych przez Kapitułę 
wybitnych reprezentantów nauki, kultury 
i sportu wyboru dokonała Pierwsza Dama 
Agata Kornhauser-Duda. Tytuł został przy-
znany Marii Andrejczyk.

Warto wspomnieć, że zakończenie  
32. edycji Konkursu „Teraz Polska” jest 
również momentem, od którego można 
zgłaszać produkty i usługi do 33. edycji. 
– Do czasu oficjalnej inauguracji kolejnej 
edycji Konkursu firma może złożyć ankietę 
rejestracyjną, która jest rodzajem wstępnej 
deklaracji udziału w Konkursie. Po inaugu-
racji, która nastąpi jesienią 2022 r., będzie 
można przejść do drugiego etapu zgłosze-
nia, czyli przesłać ankietę weryfikacyjną  
– tłumaczy Michał Lipiński. Zachęcamy 
firmy do zgłaszania produktów i usług, 
ponieważ Godło „Teraz Polska” jest dla 
klientów najlepszą i uznawaną przez nich 
samych wskazówką, że dany produkt lub 
usługa cechują się najwyższą jakością i pol-
skim pochodzeniem.

Gdy powstaje ten tekst, ona wciąż trwa. 
Pierwszą ofiarą jest naród ukraiński, który 
płaci wielką cenę, nie tylko za swój kraj, 
ale również za Europę. Ale już dziś wiado-
mo, że konsekwencje odczujemy wszyscy.  
I nie bardzo potrafimy je przewidzieć. Aby 
jednak iść w niepewną przyszłość z pod-
niesioną głową i aby być na nią jak najle-
piej przygotowanym, powinniśmy opierać 
się na stabilnych fundamentach. Jeszcze 
zanim wybuchła pandemia, w środowi-
sku zarządzających biznesem popularna 
była teza mówiąca, że zaufanie to waluta 
przyszłości. Dziś chciałoby się powiedzieć 
więcej – że zaufanie jest przyszłością.

Wszystkie organizacje, przedsiębior-
stwa, spółki, których produkty mają prawo 
do posługiwania się Godłem „Teraz Polska”, 
to właśnie niekwestionowani liderzy zaufa-

31. Gala „Teraz Polska”
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LAUREACI GODŁA „TERAZ POLSKA” W KATEGORII PRODUKTY

Medgal Sp. z o.o. pierwsza polska endoproteza całkowita stawu biodrowego 
Medgal-Hip

Zakłady Farmaceutyczne Colfarm SA linia Maxi, w tym: Maxi Krzem i Maxi Krzem + Biotyna,  
Maxi HairUp!

Crystal Sp. z o.o. drzwi zewnętrzne wyprodukowane w technologii AbsiGlass

Bolarus SA szafy laboratoryjne i medyczne serii SL

Gardens-Software Sp. z o.o. system Gardens ERP z własnym środowiskiem rozwoju  
IDE GardensAM 

Decco SA system Decco HST

Gospodarstwo Pasieczne  
„Sądecki Bartnik” Sp. z o.o. seria produktów Cud Miód

Zakład Mięsny Smak-Górno Sp. z o.o. produkty ekologiczne w słojach

Rohhe Sp. z o.o. seria termoizolacyjnych mat lamelowych z wełny mineralnej  
do izolacji kanałów wentylacyjnych r.Flow i r.Heat 

Kurtiak i Ley Wydawnictwo 
Artystyczne książki z rozszerzoną rzeczywistością

Ubojnia Zwierząt Robert Rytel polska półtusza wieprzowa Rytel

LAUREACI GODŁA „TERAZ POLSKA” W KATEGORII INNOWACJE

Politechnika Gdańska, Wydział ETI, 
Katedra Systemów Multimedialnych

inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania 
ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X

Instytut Transportu Samochodowego Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

PID Polska Sp. z o.o. oraz Narodowe 
Centrum Badań Jądrowych

system do bezinwazyjnej inspekcji towarów  
wielkogabarytowych – CANIS
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LAUREACI GODŁA „TERAZ POLSKA” W KATEGORII USŁUGI

Samodzielny Publiczny Szpital  
Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego

żywienie kliniczne – sztuczne żywienie pacjentów z częściową 
lub całkowitą niewydolnością przewodu pokarmowego

Haston City Hotel Sp. z o.o. kompleksowa organizacja konferencji, szkoleń i kongresów

Corab Sp. z o.o. Corab Akademia

Personnel Service SA outsourcing pracowników z zagranicy

Pekao Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych SA

wyspecjalizowane programy inwestycyjne wspierające  
regularne oszczędzanie

Energia Euro Park Sp. z o.o. dystrybucja energii elektrycznej

Arra Group Sp. z o.o. Sp. k. dostawa produktów leczniczych bezpośrednio  
do domu pacjenta

TUZ Ubezpieczenia – TUZ Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bezpieczny Dom – ubezpieczenie domu lub mieszkania,  
rodziny lub bliskich oraz zwierząt domowych

Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o. sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw i produktów pochodnych

WYRÓŻNIENIA

Dico s.c. MÓWik

Data Dynamics Sp. z o.o. LivePrice
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Janusz Kozłowski,  
prezes Colfarm SA

Z a k ł a d y  Fa r m a -
ceutyczne Colfarm 
SA po rozbudowie  
i modernizacji za-
kładu oraz zorgani-
zowaniu nowocze-
snego działu B+R 

przesuwają środek ciężkości swojej ak-
tywności z produkcji suplementów diety 
na wyroby medyczne i produkty lecznicze. 
Po przeprowadzonym procesie wdroże-
nia do produkcji najnowocześniejszych 
technologii i maszyn firma przechodzi 
proces wzbogacenia swojego portfolio  
o najnowsze zdobycze nauk medycznych 
i farmaceutycznych.

Godło „Teraz Polska” to znak o bardzo 
dużym prestiżu. Łączy, a przede wszyst-
kim wyróżnia na rynku firmy z polskim 
kapitałem. Ma bardzo długą historię i bez 
wątpienia mocną pozycję w świadomości 
Polaków. Podjęcie decyzji o starcie w Kon-
kursie „Teraz Polska” było zatem bardzo 
łatwe. Chcielibyśmy, aby Godło towarzy-
szyło wszystkim aktywnościom marke-
tingowym, które będziemy podejmować. 
Materiały reklamowe, takie jak foldery, 
ulotki, oferty handlowe, będą prezento-
wane podczas konferencji, targów czy 
spotkań z klientami. Godło będzie również 
ważnym elementem prowadzonych przez 
nas kampanii w mediach tradycyjnych  
i w Internecie. Liczymy na to, że przyczyni 
się do popularyzacji naszych produktów.

Piotr Zadrożny,  
prezes TUZ Ubezpieczenia

TUZ Ubezpieczenia 
w ostatnich paru 
latach zrobił duży 
skok rozwojowy. Po-
twierdzają to nowe 
produkty, nagrody 
i wyniki finansowe. 

Kolejne wyróżnienia, w tym od Komisji 
Nadzoru Finansowego, pokazują, że jeste-
śmy dla klientów firmą przyjazną.

W Konkursie „Teraz Polska” wystarto-
waliśmy z kilku powodów, z których dwa 
są najistotniejsze. Pierwszy to prestiż Go-
dła „Teraz Polska”, jego rozpoznawalność  
i nasze osobiste, pozytywne doświad-
czenia z produktami i usługami oznaczo-
nymi tym znakiem. Drugim powodem 
była chęć zweryfikowania atrakcyjności 
naszego nowego ubezpieczenia domu 
lub mieszkania przez niezależnych eks-
pertów, oceniających produkty i usługi na 
tle całego rynku, nie tylko finansowego  
i ubezpieczeniowego. Wierzymy w jakość 
naszego produktu i chcieliśmy uzyskać 
potwierdzenie, że Bezpieczny Dom wy-
różnia się również wśród innych dostęp-
nych produktów i usług. Cieszymy się, że 
tak właśnie się stało.

Godło „Teraz Polska” jest jak olimpijski 
złoty medal – będziemy go prezentować 
z dumą. Tym bardziej że jesteśmy polską 
firmą, pracujemy z myślą o mieszkańcach 
Polski i staramy się, aby byli zadowoleni  
z naszych produktów.

Artur Ratajczak,  
prezes Arra Group

W tym roku mija 20 
lat od powstania 
Arra Group. Budują-
ca jest świadomość, 
że polskiej f irmie  
z Głogowa udaje się 
spełniać wizję bycia 

globalnym operatorem farmaceutycznym. 
Pandemia COVID-19 pokazała nam, jak 
ważna jest rola logistyki farmaceutycznej, 
od której jakości i odpowiedzialności za-
leży zdrowie i życie. Za nami ważny okres 
definiowania misji, wizji i wartości. W Arra 
Group ludzie – pracownicy, klienci i part-
nerzy – są najważniejsi. Jesteśmy firmą ro-
dzinną, w której za jakość usług świadczę 
własnym nazwiskiem. To duże zobowią-
zanie i odpowiedzialność. Jestem jednak 
pewien wysokiego poziomu naszego ser-
wisu, którego dowodem są m.in. nagroda 
Operator Logistyczny Roku oraz Godło 
„Teraz Polska”.

Udział w Konkursie jest wynikiem naszej 
dumy z tego, że polska firma może współ-
pracować i konkurować ze światowymi 
graczami na rynku logistycznym, przy-
czyniając się do budowania globalnego 
łańcucha dostaw produktów farmaceu-
tycznych. Nie bez znaczenia jest również 
renoma Godła „Teraz Polska”, która stanowi 
poświadczenie jakości produktów i usług.

Godło pomoże nam budować markę 
oraz zaufanie do niej. A zaufanie jest wa-
lutą przyszłości – to na nim chcemy opie-
rać nasze działania. Dlatego jeszcze w tym 
roku planujemy stworzenie strategii CSR, 
by z odpowiedzialnością myśleć o przy-
szłości, planując nasze działania w duchu 
zasad zrównoważonego rozwoju.

Łukasz Kędzior,  
prezes zarządu Pekao TFI SA

Jesteśmy najdłu-
ż e j  d z i a ł a j ą c y m 
t o w a r z y s t w e m 
f u n d u s z y  i nw e -
stycyjnych na pol-
skim rynku. Od 30 

Zdobyliśmy Godło  
„Teraz Polska”!

Przedstawiciele firm, które zwyciężyły w 32. edycji 
Konkursu „Teraz Polska”, opowiadają o swoim biznesie, 
zwycięskich produktach, usługach i innowacjach oraz 
o tym, jak zamierzają wykorzystywać najlepszy znak 

promocyjny.
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lat nieprzerwanie wspieramy Polaków 
w decyzjach inwestycyjnych. Pierw-
szy fundusz uruchomiliśmy w 1992 r. 
Dzięki niemu Polacy otrzymali możli-
wość pośredniego inwestowania na 
Gie łdzie Papierów War tościow ych  
w Warszawie, która rozpoczęła swoją dzia-
łalność w 1991 r. Obecnie jesteśmy jednym 
z największych TFI w Polsce, a nasza ofer-
ta to blisko 50 funduszy inwestycyjnych  
i szeroka gama różnorodnych programów 
oszczędnościowych. 

Nagrodę „Teraz Polska” otrzymaliśmy 
za wyspecjalizowane programy inwesty-
cyjne wspierające regularne oszczędza-
nie. Dzięki tym rozwiązaniom nasi klienci 
mogą realizować swoje potrzeby poprzez 
systematyczne gromadzenie kapitału. 
Programy oszczędnościowe to również 
idealne rozwiązanie dla zabezpieczenia 
przyszłości dzieci czy zgromadzenia do-
datkowych środków na emeryturę. 

Godło „Teraz Polska” jest jedną z naj-
bardziej prestiżowych nagród przyznawa-
nych na polskim rynku. To dla nas ważne 
wyróżnienie, a zarazem potwierdzenie 
wysokiej jakości programów zarządza-
nych przez Pekao TFI. To jednocześnie 
dowód uznania dla naszej 30-letniej dzia-
łalności. Godło „Teraz Polska” jest dla nas 
motywacją, by jeszcze mocniej promo-
wać wśród Polek i Polaków świadomość 
potrzeby systematycznego oszczędzania.

Krzysztof Inglot,  
założyciel Personnel Service SA

Z a k ł a d a j ą c  Pe r-
sonnel Service, za 
cel postawiliśmy 
sobie najwyższą ja-
kość usług. Na tym 
oparliśmy całość 
działań. Każdego 

dnia udowadniamy klientom, pracow-
nikom i partnerom, że się da. I chodzi tu  
o wiele obszarów. Da się być dobrym 
pracodawcą, czułym na potrzeby pra-
cowników, najlepszym dostawcą usług 
dla klientów, świetnym i merytorycznym 
partnerem, który zna swój sektor najle-

piej. Konsekwentna praca całego naszego 
zespołu sprawiła, że jesteśmy teraz jed-
nym z największych dostawców usług HR 
w Polsce, osiągamy 600 mln zł przycho-
dów rocznie, a już niedługo planujemy 
debiut na giełdzie.

To wszystko wydarzyło się na kanwie 
jakości usług, z których sztandarową jest 
outsourcing pracowników z zagranicy. 
Właśnie ta usługa zdobyła Godło „Teraz 
Polska”. To dla nas ważna nagroda, bo 
potwierdza, że można nam zaufać. Na co 
dzień pracujemy z największymi firmami 
w Polsce, dostarczając im pracowników. 
Robimy to z największym zaangażowa-
niem, co teraz dodatkowo potwierdza 
otrzymane wyróżnienie.

Józef Borowski,  
prezes Medgal

Medgal działa na 
r ynku krajow ym  
i  międz ynarodo -
w ym od 4 0 lat . 
Jesteśmy firmą ro-
dzinną, z własnym 
kapitałem. Rozwija-

my działalność w zakresie produktowym, 
badawczo-rozwojowym i produkcyjnym. 
Sercem naszej firmy są ludzie i techno-
logie. Współpracujemy ze środowiskiem 
medycznym i naukowym. Produkujemy 
szeroką gamę wyrobów do traumatologii 
i ortopedii o kształtach i rozmiarach do-
pasowanych do anatomii układu kostne-
go. Medgal posiada mocną, ugruntowaną 
pozycję na rynku medycznym, co pozwala 
dążyć do dalszego rozwoju. 

Zdobycie Godła „Teraz Polska” było 
jednym z moich celów biznesowych. Jako 
patriota cenię rzetelną pracę i rozwój  
w mojej ojczyźnie. Dążę do produkowania 
zaawansowanych wyrobów medycznych 
tu, w Polsce, aby konkurować z zagranicz-
nymi koncernami. Start w Konkursie był 
więc naturalną decyzją, która wiąże się 
również z realizacją jednego z moich ży-
ciowych marzeń.

Medgal jest pierwszym i jedynym pol-
skim producentem, który opracował, 

wdrożył na rynek oraz uzyskał certyfikaty 
na wytwarzanie endoprotez całkowitych 
i bipolarnych stawu biodrowego. Godło 
„Teraz Polska” wykorzystamy jako wspar-
cie promocji naszych wyrobów. Planujemy 
dalszy rozwój produktowy i technologicz-
ny, zwłaszcza w zakresie implantów stawo-
wych, w tym rewizyjnych oraz implantów 
na miarę, tworzonych dla konkretnego 
pacjenta, produkowanych w technologii 
druku 3D.

Michał Kalinowski,  
prezes zarządu Rohhe

Rohhe to idea utka-
na z marzeń o pięk-
nym świecie. Jako 
grupa pasjonatów 
w 2016 r. ideę tę 
przekuliśmy w fir-
mę produkcyjną, 

oferującą rozwiązania pozwalające na 
oszczędzanie najbardziej deficytowego 
i pożądanego zarazem czynnika rozwo-
ju cywilizacji – energii. W branży termo-
izolacji technicznych jesteśmy jedynym 
producentem mogącym pochwalić się 
posiadaniem w 100 proc. polskiego ka-
pitału. Dzięki temu możemy realizować 
naszą misję jako praktyczny przykład 
polskiej kreatywności, przedsiębiorczo-
ści i myśli technicznej. Owocami naszej 
pracy są systematycznie wdrażane nowe 
technologie i produkty, sprzedawane na 
rynku polskim oraz rynkach eksporto-
wych. Choć rozpoczęliśmy podbój rynku 
niespełna pięć lat temu, oceniamy, że 
obecnie wciąż jesteśmy na początku na-
szej drogi. W poczuciu dumy z naszego 
polskiego pochodzenia postanowiliśmy 
zweryfikować jakość naszych produktów, 
innowacyjność technologii i systemu za-
rządzania oraz mierzony wynikami finan-
sowymi sukces rynkowy poprzez udział 
w Konkursie „Teraz Polska”. Jesteśmy 
przekonani, że posiadając Godło „Teraz 
Polska”, wzmocnimy wizerunek polskich 
produktów i zwiększymy rozpoznawal-
ność marki Rohhe, a przyszłe sukcesy 
zrealizujemy pod hasłem „Teraz Rohhe”.
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Przemysław Paweł 
Szatkowski,  
prezes zarządu Haston City Hotel

Haston City Hotel, 
podobnie jak cały 
sektor, odczuł skutki 
rozprzestrzeniania 
się koronowirusa,  
a nawet doświad-
czył ich ze wzmożo-

ną siłą, jako hotel typowo biznesowy – ze 
względu na zakaz organizowania spotkań. 
Uruchomiliśmy wiele mechanizmów, które 
pozwoliły nam skutecznie przetrwać kry-
zys. Obecna dynamika wskaźników dzia-
łalności hotelu pozwala z optymizmem 
spojrzeć w przyszłość, udoskonalać nasze 
usługi, w czym z pewnością pomoże nam 
Godło „Teraz Polska”. Pomimo kryzysu spo-
wodowanego pandemią i aktualnymi wy-
darzeniami w planach mamy rozbudowę 
hotelu, by w pełni wykorzystać potencjał 
lokalizacji oraz zapotrzebowanie rynku.

Godło „Teraz Polska”, które należy do 
najlepiej rozpoznawalnych logotypów pro-
mocyjnych w Polsce, wyróżni naszą ofer-
tę i markę w sposób wyjątkowy. Jest ono 
niezwykle cennym wyróżnieniem, które 
wzmocni poziom sprzedaży świadczonych 
usług. Godło postrzegane jest jako symbol 
najwyższej jakości, w naszym przypadku 
jakości świadczonych usług kompleksowej 
organizacji szkoleń, konferencji i kongre-
sów. Wyróżnienie zwiększy prestiż hotelu 
oraz wzmocni zaufanie klientów. Godło 
zostanie wyeksponowane we wszelkich 
materiałach i drukach reklamowych oraz 
podczas wydarzeń autorskich.

Tomasz Janik,  
wiceprezes Decco SA

Ostatnie lata to 
okres inwest ycj i  
w bazę produk-
cyjną, logistyczną  
i centrum B+R. Je-
steśmy dzisiaj jedną  
z najlepiej wyposa-

żonych technologicznie firm w naszej bran-

ży. Obsługujemy największych producen-
tów okien w całej Europie. Nasze produkty 
trafiają na rynki czterech kontynentów.

Na przełomie ostatnich dwóch lat Dec-
co SA podwoiło przychody ze sprzedaży, 
głównie dzięki rozwojowi rynków oraz 
wprowadzeniu nowych produktów, m.in. 
takich jak nagrodzony w Konkursie „Teraz 
Polska” system Decco HST. Rozwój sprze-
daży spowodował otwarcie magazynów  
i centrów logistycznych w nowych krajach.

Obecnie poszerzamy naszą ofertę  
o systemy dopasowane do specyfiki po-
szczególnych krajów i klimatów – profile do 
okien dla krajów śródziemnomorskich oraz 
systemy do produkcji okien amerykańskich.

To, co skłoniło nas do wystartowania  
w Konkursie „Teraz Polska”, to rozpozna-
walność i świetna marka Godła. Konsu-
menci utożsamiają je z bardzo dobrą jako-
ścią, co skutecznie zachęca ich do zakupu. 
Oznaczenie systemu Decco HST Godłem 
„Teraz Polska” ułatwi naszym klientom, 
czyli producentom okien, promocję  
i sprzedaż okien przesuwnych w naszym 
systemie.

Krzysztof Kasztelewicz,  
członek zarządu, Sądecki Bartnik

Gospodarstwo Pa-
sieczne „Sądecki 
Bartnik” działa na 
r ynku od 30 lat. 
Pr zez ten ok res 
udało nam się zbu-
dować rozpozna-

walność i dobrą markę. Stoi za nami także 
zaufanie odbiorców. Każdy rok jest dla nas 
wyzwaniem: rozwijamy zaplecze firmy, jej 
infrastrukturę, stale wzbogacamy asor-
tyment produktów, poszerzamy ofertę 
edukacyjną i kulturalną. Naszą ambicją 
jest przekonać lekarzy i farmaceutów do 
popularyzowania apiterapii. Upoważniają 
nas do tego doświadczenia oparte na sta-
łym kontakcie z naukowcami, w tym moni-
torowanie badań naukowych dotyczących 
wartości produktów pszczelich.

Sądecki Bartnik jest polską marką, po-
pularyzującą rodzime produkty z branży 

od tysiącleci związanej z tą częścią Euro-
py, wszak bartnictwo narodziło się ok. IX w.  
właśnie na ziemiach należących dziś do 
Polski. Jako jedna z nielicznych branż mo-
żemy szczycić się tak długą tradycją. Na-
sze produkty, pochodzące z pracy pszczół, 
służą zdrowiu. Sądecki Bartnik jest trzy-
krotnym laureatem Godła „Teraz Polska”.  
W 2022 r. został nominowany do nagrody 
za miody smakowe, tzw. cud miody. Wy-
różnienie Sądeckiego Bartnika Godłem 
„Teraz Polska” za każdym razem traktowa-
liśmy nie tylko jako zaszczyt, ale też wy-
zwanie. To zawsze jest dla nas motywa-
cja do dalszej pracy, wzbogacania oferty 
firmy, popularyzacji ekologii i zdrowego 
stylu życia. Będziemy prezentować Godło 
w materiałach marketingowych i informa-
cyjnych, na stronie internetowej spółki,  
a także używać go do afiliacji przedstawi-
cieli spółki w mediach. Nie wykluczamy 
zgłoszeń naszych produktów do Konkursu 
„Teraz Polska” w przyszłości.

Prof.  Andrzej Czyżewski, 
Politechnika Gdańska, Wydział ETI, 
Katedra Systemów Multimedialnych

Politechnika Gdań-
ska (PG) jest uczel-
nią techniczną, ma 
status uczelni ba-
dawczej. Wydział 
Elektroniki, Teleko-
munikacji i Informa-

tyki (ETI) został laureatem Konkursu „Teraz 
Polska” już po raz drugi. Uprzednio, w 2015 r.,  
otrzymaliśmy Godło za wynalazek Cyber- 
Oko, który pozwala na komunikowanie się 
z osobami niewykazującymi oznak przy-
tomności. W 2021 r. zakończyliśmy prace 
nad inteligentnymi znakami drogowymi, 
które komunikują bezpieczną prędkość 
kierowcom, działając w sposób autono-
miczny, tzn. w oparciu o pomiary ruchu 
drogowego prowadzone za pomocą czuj-
ników wbudowanych w te znaki drogowe 
o zmiennej treści. Oba wyróżnione wyna-
lazki powstały w Katedrze Systemów Mul-
timedialnych, która jest częścią Wydziału 
ETI PG. 
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Godło „Teraz Polska”, przyznawane na 
zasadzie selekcji konkursowej, jest dla nas 
potwierdzeniem wysokiej oceny przydat-
ności naszych opracowań i motywacją 
do podejmowania kolejnych projektów 
badawczo-wdrożeniowych. Korzystając  
z możliwości posługiwania się logotypem 
Godła „Teraz Polska”, promujemy uczel-
nię, macierzysty wydział, a także aspekt 
społecznej przydatności wyników badań 
naukowych.

Leszek Kliś,  
dyrektor Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Klinicznego im. prof.  
W. Orłowskiego, Centrum Medyczne-
go Kształcenia Podyplomowego 

Po okresie pande-
mii szpital prze-
chodzi restruktu-
ryzację. Pierwszy 
krok to stworzenie 
centralnego ośrod-
ka żywienia poza-

jelitowego w Polsce. Oddział Kliniczny 
Chirurgii Ogólnej i Żywienia Kliniczne-
go naszego szpitala to największy tego 
rodzaju ośrodek w Polsce i jeden z naj-
większych w Europie. Szpital jest twórcą 
najwyższych standardów żywienia kli-
nicznego. Posiadamy certyfikat Szpital 
Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego  
– Leczenie przez Żywienie. Uhonorowanie 
szpitala Godłem „Teraz Polska” to podnie-
sienie jego prestiżu i udowodnienie, że je-
steśmy marką samą w sobie. Jest to ważne 
również z punktu widzenia pacjenta, bo 
wzmacnia jego przekonanie, że opieka 
nad nim spełnia najwyższe standardy 
jakości. 

Zatem Godło „Teraz Polska” wykorzy-
stamy do promocji szpitala i świadczo-
nych tu usług. Nasz główny kapitał to 
personel medyczny – jego kompetencje  
i doświadczenie, nie tylko w nagrodzo-
nym zakresie, ale i w pozostałych ob-
szarach funkcjonowania. Realizujemy 
świadczenia medyczne, które z pewno-
ścią mogłyby również kandydować do 
tak prestiżowego wyróżnienia. Może  

w przyszłości zgłosimy do Konkursu „Te-
raz Polska” kolejne usługi – z obszaru in-
nych dziedzin medycyny – które obecnie 
są prowadzone jako projekty pilotażowe.

Elwira Bohdanowicz,  
prezes zarządu Bolarus SA

Firma Bolarus SA 
obchodzi 60-lecie 
istnienia na rynku. 
Od samego począt-
ku zajmuje się pro-
jektowaniem, pro-
dukcją i sprzedażą 

urządzeń chłodniczych i mroźniczych. 
Główne sektory, do jakich trafiają urzą-
dzenia Bolarus, to placówki handlowe, 
HoReCa, stacje benzynowe, jak również 
sektory medyczny i laboratoryjny. Firma 
ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie, 
nowoczesny park maszynowy oraz wy-
kwalifikowaną kadrę. Dzięki temu przed-
siębiorstwo zajmuje znaczącą pozycję na 
rynku chłodniczym. Ponadto firma nie-
ustannie inwestuje w nowe technologie, 
rozpoznaje i rozwija nowe kompetencje 
potrzebne do tego, żeby utrzymywać się 
na rynku w roli lidera.

Impulsem do wystartowania w Kon-
kursie „Teraz Polska” było wprowadze-
nie przez Bolarus SA na rynek nowej linii 
szaf laboratoryjnych – zaawansowanych 
urządzeń wyróżniających się parametra-
mi technicznymi i stylistyką. Uznaliśmy, 
że zdobycie Godła „Teraz Polska” byłoby 
najlepszym podkreśleniem wysokiego 
poziomu wykonania, jaki reprezentu-
ją nasze produkty. Godło jest jednym  
z najlepiej rozpoznawalnych znaków  
w Polsce. Wzbudza zaufanie i dobre 
skojarzenia, a produkty nim oznaczone 
są synonimem wysokiej jakości i świa-
dectwem inwestycji w polską gospo-
darkę. Godło to również informacja dla 
pracowników Bolarus SA, że ich wkład  
i zaangażowanie umożliwiają wyznacza-
nie ambitnych celów i osiąganie ich.

Godło „Teraz Polska” będziemy umiesz-
czać na nagrodzonych urządzeniach,  
a także wykorzystywać w kampaniach re-

klamowych i działaniach promocyjnych. 
Wierzymy, że będzie ono doskonałym 
narzędziem wspomagającym budowa-
nie naszej marki oraz zwiększającym za-
ufanie konsumentów. Z dumą będziemy 
wysyłać urządzenia oznaczone Godłem 
„Teraz Polska” do naszych zagranicznych 
kontrahentów.

Stanisław Grabowski,  
prezes Crystal

Od pięciu lat poszu-
kiwaliśmy materia-
łu, który mógłby 
z  p owo d ze ni e m 
zastąpić tradycyjny 
materiał konstruk-
cyjny używany przy 

produkcji drzwi stalowych i spełniał wy-
mogi drzwi pasywnych, a jednocześnie 
pozwalał zachować ich dotychczasowe 
walory. Dwa lata temu, po wielu próbach, 
stworzyliśmy konstrukcję, którą nazwali-
śmy AbsiGlass – od materiałów, które są 
głównymi składnikami nowego tworzy-
wa. Wprowadzenie produktu na rynek 
wpisuje się idealnie w aktualne trendy, 
takie jak energooszczędność, pasyw-
ność, minimalny ślad węglowy. Zamawia 
go już 50 proc. naszych klientów, a pod 
koniec roku jego udział w całym portfelu 
zamówień może wynieść nawet 75 proc. 
Widać więc, że obrany przez nas kierunek 
jest słuszny. Wierzymy, że rok 2022 będzie 
przełomowy.

Zdajemy sobie doskonale sprawę, jakim 
zaufaniem wśród polskich konsumentów 
cieszy się produkt, który jest laureatem 
Konkursu „Teraz Polska”, ale też wiemy, 
jak trudne jest uzyskanie tego wyróż-
nienia. Ponieważ jednak byliśmy pewni 
naszego produktu, opierając się również 
na wynikach polskich i zagranicznych 
instytutów badawczych, uznaliśmy, że 
nie ma lepszej promocji dla naszej mło-
dej marki Splendoor jak uzyskanie tytułu 
laureata Konkursu „Teraz Polska”. Posiada-
nie Godła „Teraz Polska” to ogromny po-
wód do dumy. Mamy dalekosiężne plany 
związane z jego prezentacją. Pojawi się 
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ono w materiałach promocyjnych i mar-
ketingowych. Będzie można je zobaczyć 
również na naszych profilach w portalach 
społecznościowych, w katalogach, cen-
nikach, ulotkach, a także na produktach 
trafiających do naszych klientów.

Tomasz Tłusty,  
prezes zarządu Energia Euro Park

S p ó ł k a  E n e r g i a 
Euro Park jest obec-
nie na etapie dyna-
micznego rozwoju. 
St aw i a n e  p r z e d 
n a m i  w y z w a n i a 
związane z energe-

tyką oraz koncepcją odnawialnych źródeł 
energii urzeczywistniają nasze plany. Dziś 
jako spółka grupy ARP zyskujemy nowy 
wachlarz możliwości do działania na 
kolejnych płaszczyznach. Innowacyjne 
projekty to ciężka praca mająca na celu 
udoskonalenie naszej oferty oraz zwięk-
szanie potencjału spółki.

Od kilku lat wdrażamy pionierskie roz-
wiązania w zakresie technologii i zarzą-
dzania. Od lat budujemy swoją pozycję 
na rynku energii, opierając się na wielo-
letnim doświadczeniu. Zaangażowanie 
oraz dynamika pracy pozwalają nam na 
podejmowanie nowych wyzwań, w tym 
inicjowanie działań potwierdzających na-
sze osiągnięcia. Nasza spółka reprezentu-
je polski kapitał, więc naturalnym krokiem 
była decyzja o starcie w Konkursie „Teraz 
Polska”, który potwierdza najwyższą jakość 
naszych usług. Godło „Teraz Polska” jest 
dla nas wyjątkowym wyróżnieniem. Przy-
szłość stawia przed nami nowe wyzwania, 
szczególnie w sektorze energetyki. Godło 
„Teraz Polska” jest zwieńczeniem pewnego 
etapu pracy, a zarazem otwarciem nowe-
go rozdziału w naszej historii. Kogenera-
cja, tworzenie koncepcji smart city, a także 
stawianie na odnawialne źródła energii to 
tylko niektóre z zdań, jakie są realizowane 
i wspierane przez naszą spółkę. Stawiamy 
sobie wysoko poprzeczkę i dziś wiemy, że 
tworzymy przyszłość. Przyszłość spod zna-
ku Godła „Teraz Polska”.

Robert Wojtkowski,  
prezes zarządu Gardens-Software

Nasz produkt Gar-
dens ERP jest roz-
poznawalny jako 
pier wsz a polska 
platforma służąca 
do rozwoju syste-
mów informatycz-

nych wspierających zarządzanie średnimi 
i dużymi przedsiębiorstwami, w klasie 
takich systemów jak SAP czy Dynamics. 
Na całym świecie wiadomo, że licencje 
na oprogramowanie produkowane w da-
nym kraju stanowią dobro narodowe, bo 
są wartościami niematerialnymi generują-
cymi zyski netto. Produkcja i rozwój takich 
systemów jak Gardens ERP, który dostarcza 
swój własny, niezależny język programo-
wania i zapewnia nieograniczony rozwój 
przedsiębiorstw przez ich cyfryzację  
i automatyzację, jest dzisiaj sprawą kluczo-
wą. Nasza marka jest już rozpoznawalna  
w Polsce, a ma szansę zdobyć Europę. 

Cała technologia wytwarzania naszego 
oprogramowania, zintegrowane środowi-
sko rozwoju, język programowania czwar-
tej generacji służący do rozwoju i wdrożeń 
systemu ERP, cała metodyka wdrażania 
Gardens ERP powstały w Polsce i powin-
ny nosić Godło „Teraz Polska”. Będziemy 
promować nasze systemy jako produkty 
polskie i niezależne od dostawców zagra-
nicznych, które służą rozwojowi polskiego 
przemysłu.

Stanisław Leski,  
prezes zarządu Gas Trading 
Podkarpacie

Nasza firma znajduje 
się aktualnie w okre-
sie bardzo istotnych 
zmian. Planujemy 
rozbudowę infra-
struktury na terenie 
zakładu, moderni-

zację rozlewni, powiększenie parku zbior-
nikowego, podpisanie ważnych kontraktów, 
dywersyfikowanie dostaw gazu oraz ciągłe 
poszerzanie rynku zbytu. 

Jesteśmy polską firmą z polskim kapita-
łem. Należymy do Grupy Kapitałowej PGNiG, 
firmy o znaczeniu strategicznym dla bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. Dbamy  
o polską tradycję, wspierając lokalne inicja-
tywy, jesteśmy mecenasem kultury i sportu, 
szerzymy polską pamięć historyczną. Chce-
my, aby Godło „Teraz Polska” towarzyszyło 
nam podczas działań, które wspierają lokal-
ną społeczność, oraz wskazywało na jakość 
naszych produktów i usług.

Z pewnością użyjemy Godła „Teraz Pol-
ska” w przekazie marketingowym naszej fir-
my. Znak w polskich barwach narodowych 
będzie podnosić ducha patriotyzmu konsu-
menckiego wśród naszych klientów. Dzięki 
temu będziemy mogli z jeszcze większą siłą 
dbać o wyrażanie polskości w przestrzeni 
publicznej, zachęcając do korzystania z naj-
wyższej jakości polskich produktów i usług.

Prof. Marcin Ślęzak,  
dyrektor Instytutu Transportu 
Samochodowego

ITS to nowoczes- 
na placówka bada- 
wczo-roz wojowa  
z 70-letnią tradycją, 
wywierająca wpływ 
na każdą dziedzinę 
transportu samo-

chodowego. Nasza działalność ma utylitar-
ny charakter i kreuje zaawansowane kie-
runki rozwoju transportu samochodowego  
w kraju. Te kierunki są istotne dla plano-
wania i realizacji polityki państwa, m.in.  
w obszarze bezpieczeństwa publicznego 
oraz poprawy jakości życia obywateli. 

Wiedza, którą tworzy kadra ITS, jest wy-
korzystywana z myślą o przyszłości, na 
przykład do tworzenia właściwych postaw 
i wzrostu świadomości społeczeństwa, także 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Wyrazem tych działań było stworzenie 
Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego (POBR). Mamy świado-
mość, że rzetelna baza danych o zdarze-
niach drogowych jest podstawą do identyfi-
kacji głównych problemów bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, dlatego dane agregowa-
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ne przez POBR stanowią punkt wyjścia do 
planowania działań prewencyjnych.

Godło „Teraz Polska” odzwierciedla naj-
wyższą jakość i należy do najbardziej rozpo-
znawalnych znaków promocyjnych w Pol-
sce, dlatego jesteśmy zaszczyceni nagrodą 
dla Polskiego Obserwatorium Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego. To dla nas wyjąt-
kowe wyróżnienie oraz sukces w wymiarze 
wizerunkowym, który wzmocni prestiż za-
równo Obserwatorium, jak i Instytutu.

Mikołaj Wroniszewski,  
prezes PID Polska

Gdy zaczynaliśmy 
20 lat temu, detek-
tory rentgenowskie 
były niszowym pro-
duktem, używanym 
przez pojedynczych 
producentów. Dziś 

jest to coraz bardziej powszechna techno-
logia. Obecnie stosuje ją już ok. 20 proc. 
firm producenckich. Ponad połowa wszyst-
kich rentgenowskich instalacji skanują-
cych w Polsce została dostarczona przez 
nas. Nasze technologie opracowujemy we 
współpracy z kilkoma krajowymi ośrodka-
mi naukowymi, w tym NCBJ. Z segmentem 
kontroli ładunków w ciężarówkach, wago-
nach kolejowych i kontenerach morskich 
(system MultiControl CANIS) mamy syner-
gię technologiczną. Dostarczony przez nas 
wspólnie z NCBJ system funkcjonuje już np.  
na przejściu granicznym w Kuźnicy Biało-
stockiej, a obecnie realizujemy kolejne in-
stalacje. Nasze systemy kontroli cargo mogą 
być używane w centrach logistycznych, 
zakładach produkcyjnych, przy ochronie 
obiektów i infrastrukturze wrażliwej czy przy 
zabezpieczaniu imprez masowych. Jest to 
segment w coraz większym stopniu przy-
ciągający klientów komercyjnych i rosnący 
równie szybko, jak ten przemysłowy.

Zainteresowanie Konkursem związane 
jest z dobrze kojarzonym i rozpoznawalnym 
w naszym kraju Godłem „Teraz Polska”. Pro-
mocja rodzimych produktów zawsze była 
dobrze odbierana. Uważamy, że posługiwa-
nie się Godłem spotka się z pozytywnym 

odbiorem wśród naszych krajowych klien-
tów i przyczyni się do większej rozpozna-
walności marki MultiControl CANIS. 

Godło „Teraz Polska” będzie pojawia-
ło się na rodzimych instalacjach, które  
w przypadku systemu MultiControl CANIS 
są obecnie budowane głównie na terenie 
kraju. Oczywiście wyjście na rynki euro-
pejskie, które planujemy w najbliższych 
latach, także będzie związane z promocją 
polskiego produktu i podkreśleniem jed-
ności z europejską produkcją.

Edward Ley,  
prezes Wydawnictwa Artystycznego 
Kurtiak i Ley

Wydawnictwo Arty-
styczne Kurtiak i Ley, 
specjalizujące się  
w wydawaniu uni- 
katowych książek ko-
lekcjonerskich i arty- 
stycznym oprawia-

niu całych bibliotek w skórę, wchodzi teraz 
w nowy etap rozwoju. Zastosowaliśmy po 
raz pierwszy nowoczesne techniki wirtual-
ne, mianowicie rozszerzoną rzeczywistość, 
w książkach artystycznych. Wprowadzamy 
technologie i materiały niestosowane dotąd 
w produkcji książek. Książki Wydawnictwa 
Artystycznego Kurtiak i Ley wchodzą rów-
nież w obszary zarezerwowane dotychczas 
dla sztuk pięknych. Ponownie otworzyliśmy 
pracownię introligatorstwa artystycznego  
w Berlinie. Trwa remont nowego obiektu dla 
wydawnictwa i pracowni introligatorskich  
w Koszalinie. Sprowadzane są następne 
maszyny introligatorskie. Przenosiny do no-
wych obiektów nastąpią w czerwcu. W do- 
tychczasowej, zabytkowej siedzibie Wy- 
dawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley po-
zostanie prywatne Muzeum Sztuki Książki.

Udział w Konkursie „Teraz Polska” miał być 
sprawdzianem, czy kierunek nowych działań 
wydawnictwa jest wystarczająco kreatywny 
i innowacyjny. Uzyskanie Godła „Teraz Pol-
ska” jest tego potwierdzeniem. Motywuje do 
dalszego rozwijania innowacyjnych technik 
i technologii zarówno w obszarze tworzenia 
książek, jak i zarządzania firmą.

Łukasz Kotula,  
dyrektor ds. szkoleń w Corab SA

W związku z rosną-
cym zapotrzebo-
waniem na energię 
pozyskiwaną ze źró-
deł odnawialnych 
konstrukcje, pro-
dukty i usługi, jakie 

oferujemy, cieszą się coraz większym zain-
teresowaniem. W odpowiedzi na potrzeby 
rynku sukcesywnie zwiększamy swoje moce 
produkcyjne oraz poszerzamy portfolio ofe-
rowanych wyrobów i urządzeń. 

Jednym z założeń Corab jest otwarte 
dzielenie się wiedzą z profesjonalistami oraz 
zainteresowanymi energią słoneczną. Na-
sza inicjatywa edukacyjna Corab Akademia 
także przyciąga szerokie grono osób. Liczne 
szkolenia, przeprowadzane zarówno przez 
naszych trenerów, jak i partnerów Corab, są 
znaczącym i ważnym elementem aktywno-
ści spółki. Przeszkoliliśmy już ponad 6 tys. 
osób w Polsce, zaczynamy szkolić także 
poza granicami kraju. 

Poprzez uczestnictwo w Konkursie „Te-
raz Polska” chcieliśmy pokazać, że krajowe 
przedsiębiorstwa mogą wyznaczać trendy  
w tak innowacyjnej i strategicznej dziedzi-
nie, jaką jest energetyka. Godło „Teraz Pol-
ska” to dla nas powód do dumy i świadec-
two jakości, którą oferujemy kontrahentom 
i klientom. To ważne tym bardziej, że prak-
tycznie 100 proc. naszej produkcji to tzw. 
local content, a z efektów naszych działań 
korzystają zarówno odbiorcy w kraju, jak  
i za granicą.

Rafał Miazga,  
wiceprezes Zakładu Mięsnego  
Smak-Górno

Zakład przez lata 
wypracował status 
jednej z najbardziej 
znanych i cenionych 
marek w wojewódz-
twie podkarpackim 
dzięki umiejętności 

łączenia walorów tradycji i nowoczesno-
ści w procesie produkcji. W swojej ofercie 
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posiadamy wyroby tradycyjne powstałe  
w oparciu o stare lokalne receptury. Firma 
ze 100-proc. polskim kapitałem stawia 
również na produkcję wykorzystującą pol-
ski surowiec. Prace nad nowymi wdroże-
niami wciąż trwają i zakład w najbliższym 
roku wprowadzi kilka obiecujących i inno-
wacyjnych produktów. Posiadamy szero-
ką ofertę produktów wysokiej jakości, bez 
konserwantów.

Podjęliśmy decyzję o zgłoszeniu do Kon-
kursu „Teraz Polska” ze względu na jego 
wysoką rangę i wysoką rozpoznawalność 
Godła „Teraz Polska” wśród konsumentów 
w kraju i za granicą. Jest to skuteczne na-
rzędzie marketingowe, które pozwoli nam 
się wyróżnić i pomoże w budowaniu po-
zytywnego wizerunku produktów i firmy. 
Obecność w gronie laureatów tegorocznej 
edycji Konkursu „Teraz Polska” to dla nas 
niewątpliwie wielki sukces i zaszczyt. Mamy 
nadzieję, że dzięki rozgłosowi związanemu 
z rangą Godła odznaczone produkty trafią 
do szerokiego grona klientów. Patrząc przez 
pryzmat 30 lat, jesteśmy dumni, że biznes 
rozwija się, a drugie pokolenie ze śmiałością 
realizuje pracę nad dalszą ekspansją.

Robert Rytel,  
właściciel Ubojni Rytel

Ubojnia Zwierząt 
Robert Rytel w Pod-
górzu to rodzinna 
firma, która przez 24 
lata działalności wy-
pracowała znaczącą 
i stabilną pozycję na 

polskim rynku mięsnym. Wartość firmy jest 
efektem pasji, ambicji oraz nieschematycz-
nego myślenia założyciela Roberta Rytela. 
W 2016 r. powstał zupełnie nowy zakład. 
Zastosowane zostały niespotykane dotąd 
w Polsce rozwiązania: automatyzacja pro-
cesów, komputerowe sterowanie sortowa-
niem produktów pod kątem parametrów 
wymaganych przez klienta oraz ekspedycja 
towarów z zakładu praktycznie bez udzia-
łu pracowników. Wartość i jakość produktu 
potwierdzają zadowoleni klienci, a także 
zdobyte certyfikaty – IFS Food oraz certyfi-
kat Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt 
OiE. Ubojnia Rytel jest jedynym w Polsce 

zakładem posiadającym to wyróżnienie, 
co honoruje wysiłek w zakresie utrzymania 
wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt. 
Firma uczestniczy w Systemie Gwarantowa-
nej Jakości Żywności QAFP.

Godło „Teraz Polska” od ponad 30 lat jest 
bez wątpienia najbardziej rozpoznawal-
nym symbolem promującym polskie firmy, 
a przede wszystkim świadczy o zaufaniu 
konsumentów oraz najwyższej jakości ofe-
rowanej przez przedsiębiorstwo. Jakość  
i zaufanie to słowa, z którymi utożsamiamy 
się od początku istnienia firmy, dlatego zna-
lezienie się w gronie wyróżnionych polskich 
przedsiębiorstw jest dla nas niezwykle waż-
nym osiągnięciem, potwierdzającym oraz 
nagradzającym nasze starania i ciężką pracę, 
jaką wkładamy w rozwój firmy. Otrzymanie 
Godła „Teraz Polska” pozwoli nam uzyskać 
jeszcze większą wiarygodność i rozpozna-
walność marki, a także – co dla nas najważ-
niejsze – umożliwi intensywniejszy rozwój 
zakładu i asortymentu. Nasi klienci zyskają 
produkt o potwierdzonym krajowym po-
chodzeniu, co umocni pozycję firmy na 
rynku oraz ułatwi konkurowanie z importo-
waną wieprzowiną. To wyróżnienie wpływa 
również na fundamentalny obszar funkcjo-
nowania każdego przedsiębiorstwa, czyli na 
ludzi, którzy je tworzą.

WYRÓŻNIENI

Konrad Szmalec,  
prezes Data Dynamics

Rozwijam i tworzę 
aplikację LivePrice 
od 2018 r. Każdy 
kwartał przynosi 
sukces w postaci 
nowych, zadowolo-
nych klientów. Ten 

rok jest dla nas przełomowy, ponieważ 
planujemy ekspansję na rynki zagraniczne. 
Dodatkowo na rodzimym gruncie rozpo-
czynamy współpracę z największą platfor-
mą usług internetowych dla e-sklepów. 
Chcemy pokazać, że polskie usługi mogą 
odnosić sukcesy i dumnie reprezentować 
biało-czerwone barwy.

Godło „Teraz Polska” to dla naszej firmy 
synonim najwyższej jakości usług. Budzi 

zaufanie i wzmacnia estymę przedsiębior-
stwa, które się nim posługuje. W moich 
oczach system LivePrice koreluje z warto-
ściami, które reprezentuje ten prestiżowy 
znak. Niezwykle ważnym dla mnie aspek-
tem jest podkreślenie patriotyzmu kon-
sumenckiego. Prowadzę firmę w Polsce,  
a budowa marki trwa nieprzerwanie. Apli-
kacja, którą stworzyłem, świadczy usługi  
w środowisku e-commerce na najwyższym 
poziomie. Dążymy do ciągłego wzrostu za-
dowolenia klientów. Potwierdzają to nasi 
partnerzy biznesowi, którzy po wdroże-
niu systemu notują wzrost zysków nawet  
o 70 proc.

Sebastian Szufa,  
prezes Dico

Od momentu po-
wstania 11 lat temu 
firma dynamicznie 
się rozwija. Głów-
ne obszary rozwo-
ju skupiają się na 
f u n k c j o n a l n o ś c i  

i doskonaleniu produktu podstawowego, 
jakim jest polski program MÓWik, oraz na 
wprowadzaniu nowych produktów, takich 
jak pomoce dydaktyczne i inne aplikacje 
stworzone na bazie naszych autorskich 
symboli MÓWik. Najważniejszym zasobem 
naszej firmy są ludzie, dlatego też ciągle 
powiększamy zespół i wzmacniamy jego 
kompetencje. W ciągu następnych kilku 
lat planujemy ekspansję międzynarodową. 

Konkurs „Teraz Polska” jest rozpoznawal-
nym i docenianym przez klientów wyróż-
nieniem, zarówno na rynku polskim, jak  
i międzynarodowym. Dzięki Konkurso-
wi możemy znacznie wzmocnić markę 
MÓWik i zwiększyć jej rozpoznawalność. 
Udział w nim stanowi też dla nas doskona-
ły sposób na promocję na rynku polskim 
i międzynarodowym. Uważamy, że pro-
dukty polskie, innowacyjne i spełniające 
ważną społecznie rolę w pełni zasługują 
na posługiwanie się tym znakiem. 

Informacja o wyróżnieniu w Konkursie 
będzie umieszczana we wszystkich materia-
łach marketingowych, mediach społeczno-
ściowych oraz prezentacjach i szkoleniach 
prowadzonych przez specjalistów MÓWika. 
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W ychodząc z założenia, że najlepszymi ambasado-
rami Polski są jej obywatele, Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego od 2017 r. przyznaje tytuły 
Promotora Polski i wyróżnia w ten sposób osobi-

stości, które są aktywne w regionach, działają na rzecz społeczno-
ści lokalnych, a ich postawa zawodowa i społeczna przyczynia się 
do umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju. Podczas 
regionalnych wydarzeń gospodarczych, takich jak Europejski Kon-
gres Gospodarczy w Katowicach czy Welconomy Forum w Toruniu, 
wyróżniono dotychczas wiele osób ze Śląska, Kujaw i Pomorza, 
Podlasia oraz Małopolski. Nawiązując do programu Promotor Pol-
ski, skierowanego do osób dojrzałych o ugruntowanej pozycji za-
wodowej, Fundacja postanowiła wprowadzić wyróżnienie Młody 
Promotor Polski – za wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze lub 

O nagrodzie  
Młody Promotor Polski

Gala „Teraz Polska” jest stosowną okazją do wręczenia, już po raz drugi,  
nagrody Młody Promotor Polski tym, którzy dzielą się swoim osobistym sukcesem  

– dla dobra wspólnego i prestiżu kraju.

sporcie – które przyznaje Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. 
Kandydatów nominuje kapituła nagrody. W roku ubiegłym do 
tytułu nominowano: prof. Marcina Porębę, chemika (w katego-
rii nauka); Piotra Alexewicza, pianistę (w kategorii kultura); Jana 
Krzysztofa Dudę, szachistę (w kategorii sport). Młodym Promo-
torem Polski 2021 został Piotr Alexewicz.

Nominowani do tytułu Młodego Promotora Polski 2022 zostali: 
Anna Sułkowska-Migoń, dyrygentka (w kategorii kultura); 
prof. Michał Grąt, lekarz (w kategorii nauka); Maria Andrej-
czyk, lekkoatletka, oszczepniczka (w kategorii sport).

Decyzją Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy Młodą Promo-
tor Polski 2022 została Maria Andrejczyk. Uroczystość wręczenia 
statuetki odbyła się 9 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim podczas 
Gali „Teraz Polska”.
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Anna Sułkowska-Migoń urodziła się  
w Krakowie. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w szkole pod-
stawowej, grając na skrzypcach. Jako instrumentalistka ukończyła 
studia magisterskie (specjalność altówka) na Uniwersytecie Mu-
zycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Studia licencjackie na 
kierunku dyrygentura symfoniczno-operowa realizowała w kla-
sie prof. dra hab. Piotra Sułkowskiego w Akademii Muzycznej im.  
F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obecnie jest studentką studiów 
magisterskich Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Kra-
kowie na dwóch kierunkach: dyrygentura symfoniczna (w klasie 
dra hab. Łukasza Borowicza) oraz edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej (specjalność dyrygentura chóralna, w klasie prof. 
dr hab. Lidii Matynian i dra Andrzeja Korzeniowskiego). 

Anna Sułkowska-Migoń jest zwyciężczynią konkursu dyry-
gentek La Maestra w Paryżu (marzec 2022 r.) oraz laureatką 
Taki Alsop Fellowship Award Recipient 2022–2024. Jako sty-
pendystka programu „Dyrygent-rezydent” Narodowego In-
stytutu Muzyki i Tańca pełni funkcję dyrygenta-rezydenta  
w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. J. Semkowa. 
W poprzednim sezonie artystycznym (2020/2021) pro-
gram ten realizowała w Filharmonii Dolnośląskiej. W ra-
mach stypendium współpracowała z wieloma dyrygenta-
mi, m.in. M. Pijarowskim, P. Przytockim, M. Błaszczykiem,  
M. Caldim, M. Wroniszewskim, S. Makowskim. Wyjątkowym wyróż-
nieniem było dla niej asystowanie maestro Jerzemu Maksymiuko-
wi podczas przygotowań do koncertów wraz z Polską Orkiestrą 
Sinfonia Iuventus (listopad 2021 r.) i Orkiestrą Polskiego Radia 
w Warszawie (grudzień 2021 r.) oraz maestro Antoniemu Wito-
wi podczas koncertu realizowanego w Filharmonii Krakowskiej  
im. K. Szymanowskiego (marzec 2021 r.). Młoda dyrygentka jest 

finalistką Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów Chóralnych 
„Romano Gandolfi” w Parmie (listopad 2021 r.) oraz konkursu dy-
rygenckiego Lanyi Conducting Competition (2021 r.), laureatką na-
grody dla najlepszego dyrygenta przyznanej przez chór Symfonia 
Śpiewaków w ramach dyrygenckiego konkursu organizowanego 
przez Ogólnopolskie Forum Chóralistyki „Wrocław Miastem Muzyki” 
(październik 2021 r.), stypendystką Noel Minet Fund Scholarship 
dla młodych chórmistrzów (2021 r.). Została zakwalifikowana, jako 
jedyna Polka, do mistrzowskich kursów dyrygentury chóralnej  
z hiszpańskim dyrygentem Josepem Vila i Casanasem w Malmo 
(sierpień 2021 r.) oraz do warsztatów online Leadership & Manage-
ment Workshop for Conductors, które prowadzili m.in. Simon Rattle, 
Paavo Järvi, Brett Dean (kwiecień–czerwiec 2021 r.). W ostatnim 
czasie uczestniczyła w międzynarodowych kursach dyrygenckich, 
szkoląc się pod okiem dyrygentów: M. Economu, A. Bebbingtona 
i R. Borgera. Współpracowała z takimi zespołami, jak Paris Mozart 
Orchestra, Athens Philharmonia Orchestra, Filharmonia Warmiń-
sko-Mazurska, Filharmonia Dolnośląska, Polska Orkiestra Sinfonia 
Iuventus, Filharmonia Podkarpacka, Kameralna Orkiestra Akademii 
Muzycznej w Krakowie (w trakcie 7. Krakowskiej Wiosny Wiolon-
czelowej). Dodatkowo w maju 2021 r., jako jedna z ośmiu osób  
z całej Polski, uczestniczyła w mistrzowskich kursach dyrygenckich 
z Marin Alsop i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. 
W sierpniu 2021 r. została zaproszona do poprowadzenia warszta-
tów chóralnych dla Młodzieżowego Chóru Filharmonii Krakowskiej, 
zakończonych koncertem. Jest dyrygentką kameralnego chóru  
Ars Cameralis, z którym koncertuje głównie w Krakowie, oraz Chóru 
Akademii Ignatianum w Krakowie.  W listopadzie 2021 r. na zapro-
szenie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca dyrygowała koncer-
tem podczas gali Koryfeusze, transmitowanej w TVP Kultura.

Nominacja w kategorii kultura
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Prof. Michał Grąt
Już od początku studiów lekarskich zainteresowa-

nia naukowe prof. Michała Grąta skoncentrowane były 
na chirurgii wątroby i dróg żółciowych. Pierwsze arty-
kuły naukowe dotyczące resekcji i transplantacji tego 
narządu publikował jeszcze w czasie studiów. Badania 
będące podstawą rozprawy doktorskiej, którą obro-
nił w niecały rok po zakończeniu studiów, pozwoliły 
na sformułowanie nowych międzynarodowych kry-
teriów kwalifikacji do transplantacji wątroby, znacznie 
poszerzając dostęp do tej formy leczenia dla tysięcy 
chorych. Zaprojektował i przeprowadził liczne nowa-
torskie badania nad leczeniem oraz patogenezą nowo-
tworów i marskości wątroby, których wyniki publikował  
w najbardziej prestiżowych czasopismach. Po raz pierw-
szy na świecie udowodnił bezpośredni związek pomiędzy 
uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym wątroby 
oraz ryzykiem nawrotu raka wątrobowokomórkowego 
po operacji. Wprowadził w Polsce nowatorską metodę 
perfuzji pobranych narządów przed przeszczepieniem 
wątroby, opartą na hipotermii i oksygenacji.

Prof. Grąt jest autorem wielu pionierskich operacji oraz 
metod leczenia nowotworów i marskości wątroby. Od 
podstaw stworzył laparoskopowy program rozległych 
operacji wątroby wykonywanych ze wskazań onkologicz-
nych. Ale to nie tylko światowej klasy wybitny chirurg 
wykonujący rozległe operacje wątroby, w tym transplan-
tacje, lecz także znakomity naukowiec – jego dorobek 
prac naukowych przekracza 220 punktów IF. Jako jeden 
z zaledwie kilku polskich chirurgów w historii publikował, 

jako pierwszy autor, w najbardziej prestiżowym czasopi-
śmie chirurgicznym na świecie – „Annals of Surgery”. Na 
prowadzone badania uzyskał granty w wysokości blisko 
3 mln zł. Kierował projektami naukowymi finansowanymi 
przez Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo Edukacji  
i Nauki. Projekty te dotyczą niezwykle istotnych aspektów 
chirurgii, a ich wyniki mają szansę wpłynąć między innymi 
na poprawę rezultatów leczenia operacyjnego chorych 
na nowotwory wątroby i dróg żółciowych czy zwiększyć 
liczbę wykonywanych transplantacji wątroby. Od 2020 r. 
jest dyrektorem Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego, w której wprowadził nowy pro-
gram kształcenia ukierunkowany na metodologię badań 
w naukach o życiu.

Za swoje osiągnięcia uzyskał szereg nagród i wyróżnień, 
m.in. Nagrodę im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich 
Fundacji Kościuszkowskiej, Nagrodę Naukową „Polityki”, 
Medal Młodego Uczonego Politechniki Warszawskiej 
oraz nagrody International Liver Transplantation Society, 
Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Towarzystwa Chirurgów 
Polskich czy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkolo-
gicznej. Dotychczas pełnił funkcję promotora w dwóch 
przewodach doktorskich, promotora pomocniczego  
w jednym przewodzie doktorskim oraz recenzenta  
w dziewięciu przewodach doktorskich i postępowaniach 
habilitacyjnych. Był wielokrotnie zapraszany przez redak-
cje międzynarodowych czasopism naukowych do recen-
zji nadesłanych prac.

Nominacja w kategorii nauka
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Maria Magdalena Andrejczyk
(ur. 9 marca 1996 r. w Suwałkach) – polska lekkoatletka specjali-
zująca się w rzucie oszczepem, dwukrotna olimpijka (2016, 2020), 
wicemistrzyni olimpijska.

Medalistka mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wie-
kowych oraz ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Rekordzistka 
Polski seniorek (71,40 m; 9 maja 2021 r. w Splicie, trzeci wynik  
w historii światowej lekkoatletyki) i juniorek (62,11 m; 1 sierpnia 
2015 r. w Cetniewie). 

Treningi lekkoatletyczne rozpoczęła w piątej klasie szkoły 
podstawowej pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego 
Karola Sikorskiego. W Liceum Ogólnokształcącym w Sejnach łą-
czyła naukę i grę w siatkówkę z treningami lekkoatletycznymi. 
Absolwentka filologii angielsko-rosyjskiej w PWSZ w Suwałkach 
(2019 r.).

W 2015 r. na zawodach w Eskilstunie została mistrzynią Europy 
juniorów. W czerwcu 2016 r. zdobyła pierwsze miejsce w mistrzo-
stwach Polski seniorów, a 16 sierpnia na igrzyskach olimpijskich  
w Rio de Janeiro wynikiem 67,11 m ustanowiła nowy rekord Pol-
ski w rzucie oszczepem, wygrywając eliminacje. Dwa dni później  
w konkursie finałowym zajęła czwarte miejsce, przegrywając o 2 cm 
rywalizację o brązowy medal. W 82. Plebiscycie na 10 Najlepszych 
Sportowców Polski 2016 r. uznano ją za Odkrycie Roku. W październi-
ku 2018 r. zdiagnozowano u niej kostniakomięsaka, którego szybko 
wyleczono. 23 sierpnia 2019 r. po raz drugi zdobyła mistrzostwo 
Polski seniorów wynikiem 59,00 m. 9 maja 2021 r. podczas Pucharu 
Europy Miotaczy w Splicie ponownie pobiła rekord Polski wynikiem 
71,40 m. Był to trzeci wynik w historii tej dyscypliny i najlepszy wynik 
w ciągu dziesięciu lat. Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 r.  
zdobyła srebrny medal. W tym samym roku odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
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dyrektorem jest były oszczepnik. Mimo że Finlandia ma nieco 
chłodniejszy klimat niż Polska, to warunki treningowe są takie  
– o czym świadczy choćby specjalna hala dla oszczepników  
– że możemy rzucać cały rok. A w rzucie oszczepem najważniej-
sze są technika i rzucanie. Trzeba wykonać kilkadziesiąt tysięcy 
rzutów rocznie, żeby w ogóle organizm mógł się przystosować do 
takich przeciążeń. Do tego dochodzą trening siłowy, szybkościo-
wo-skocznościowy oraz oczywiście periodyzacja treningów, czyli 
im bliżej sezonu, tym więcej eksplozywności i dynamiki. Dopiero 
teraz poznaję zalety w pełni profesjonalnego podejścia do przy-
gotowań. Trener Piironen ma także potężne zaplecze naukowe,  
z którego korzystamy podczas treningu. Mamy bardzo dużo ba-
dań biomechanicznych, z którymi nigdy wcześniej się nie spo-
tkałam. Nie ma co ukrywać – jestem zafascynowana nową sytu-
acją, oby przełożyła się na wyniki sportowe. Obecny sezon może 
mieć różny przebieg, bo zależy od wielu czynników. Przyszłam 
do Petteriego z kontuzjami, z jakimiś błędami z lat poprzednich 
– musimy je razem wyprostować i znaleźć właściwe rozwiązania. 
Jeszcze parę ładnych lat rzucania przede mną, więc jestem do-
brej myśli, choć obecny sezon jest dla mnie niewiadomą. 

KB: Cała Polska sportowa podziwia pani wyniki,  
tym bardziej że są one okupione bólem i wyrzeczeniami. 
Czy w sytuacji kontuzji, z którą trzeba się zmagać i którą 
trzeba pokonać, jest pani w stanie zaufać sztabowi medycz-
nemu i sportowemu, że ból i wysiłek nie pójdą na marne?
MA: Aby trening był skuteczny, trzeba w niego wierzyć, inaczej 

podejmowanie walki nie ma sensu. W program nowego trenera,  
w jego pomysły i sposób myślenia o moim rzucaniu bardzo 
wierzę. Po pierwsze dlatego, że muszę, a po drugie – chcę, bo 
mnie samej wiele rzeczy już układa się w głowie. Mam swoje 
wyobrażenie, najlepiej znam odczucia swojego ciała, jestem  
w końcu doświadczoną zawodniczką i wiem, co na mnie dobrze 
działa, a co nie. Dlatego będziemy realizować wspólny plan dzia-
łania, dyskutując i razem sprawdzając, która droga będzie dla 
mnie najlepsza. Rzut oszczepem jest bardzo nienaturalny. Tak 
jak wcześniej mówiłam, żeby być w dyspozycji startowej, trzeba 
oddać kilkadziesiąt tysięcy rzutów, a to przekłada się na zmęcze-
nie organizmu i jego dużą eksploatację. Mój organizm bardzo 
wcześnie był mocno eksploatowany, a jednocześnie nie był od-
powiednio zabezpieczony do rekordowych rzutów. Wszystko 

Kamil Broszko: Niedawno kibiców sportowych sparaliżo-
wała wiadomość, którą ogłosiła pani w swoich mediach 
społecznościowych, o przeprowadzce do Finlandii,  
a tym samym zakończeniu współpracy z dotychczasowym 
trenerem Karolem Sikorskim i klubem LUKS  
Hańcza Suwałki. Czy oznacza to, że będzie pani startować 
pod dwiema flagami? 
Maria Andrejczyk: Nigdy w życiu. Dom jest tylko jeden i jest 

nim Polska. Inna opcja nawet by mi przez myśl nie przeszła, i to się 
nie zmieni. Natomiast pracuję teraz z nowym trenerem. Jest nim 
Petteri Piironen, związany z fińskim ośrodkiem w Kuortane, który 
przypomina polski COS OPO w Cetniewie. Nie przeprowadziłam 
się tam na stałe, ale będę jeździć – tak jak do tej pory – na zgrupo-
wania, choć zajmą one pewnie większą część roku, bo zaplecze 
treningowe jest tam wprost kosmiczne. Ośrodek w Kuortane jest 
jakby stworzony dla oszczepników, począwszy od tego, że jego 

Z Marią Andrejczyk  
rozmawia Kamil Broszko.

l Dorastałam w domu z czterema  
młodszymi braćmi, więc walka  
i rywalizacja były na porządku  
dziennym.
l Zanim odkryje się talent do sportu,  
ważne są warunki, w jakich się wzrasta.
l Dopiero teraz poznaję zalety  
w pełni profesjonalnego podejścia  
do przygotowań. Nie ma co ukrywać  
– jestem zafascynowana nową sytuacją.
l Żeby być w dyspozycji startowej,  
trzeba oddać kilkadziesiąt tysięcy  
rzutów, a to przekłada się na zmęczenie  
organizmu i jego dużą eksploatację.

Gdyby nie silny charakter,  
już dawno pożegnałabym się 

ze sportem

99nr 1 (37), 2022



więc wysiadało w nim, jedno po drugim, jak w dominie. Gdybym 
nie miała silnego charakteru, to już dawno pożegnałabym się 
ze sportem, ale jestem obrzydliwie upartą osobą i jak sobie coś 
zaplanuję, to choćby wszystko wokół paliło się i waliło, to będę 
chciała chociaż spróbować dopiąć swego. 

KB: Czasem zawodnicy, również mistrzowie, przyznają, 
 że można być świetnie przygotowanym fizycznie,  
ale gdy psychika nie wytrzymuje – wszystko może się 
posypać. Czy mocna psychika, ów upór w dążeniu  
do celu, jest pani siłą?
MA: To prawda, że przygotowanie fizyczne i przygotowanie 

mentalne nie zawsze idą w parze. A w kluczowych momentach 
najistotniejsza jest psychika. Oczywiście, kiedy jesteśmy w for-
mie, zdrowi, a na treningach wszystko dobrze idzie, to głowa 
sama nastawia się na zwycięstwo i funkcjonujemy jak mistrzowie. 
Ale są takie lata, że jest trudniej, coś się gubi, sportowiec czegoś 
się boi – ja właśnie teraz mierzę się z taką sytuacją. Współpraca  
z psychologiem jest bardzo istotna, ale czasem i ona nie skutkuje. 
Wtedy potrzeba czasu i spokoju. Ja potrafię walczyć, bo jestem 
uparta, a poza tym dorastałam w domu z czterema młodszymi 
braćmi, więc walka i rywalizacja były na porządku dziennym. 

KB: Kto odkrył pani talent do sportu? 
MA: Zanim odkryje się talent do sportu, ważne są warunki,  

w jakich się wzrasta. Od najmłodszych lat moi rodzice dbali o to, 
abyśmy z braćmi uczestniczyli w zajęciach pozaszkolnych i każdą 
wolną chwilę spędzali nie w domu, ale na zabawie na świeżym 
powietrzu. Zatem ruch był dla mnie naturalną aktywnością. Na-
tomiast talent sportowy odkrył mój pierwszy trener – Karol Sikor-
ski. To z nim przepracowałam 14 lat i wspólnie dochodziliśmy do 
sukcesów. Trzeba mieć szczęście do ludzi i wsparcie otoczenia: 
rodziców, przyjaciół, znajomych, którzy razem z tobą pójdą na 
treningi, pojadą na zawody, będą przeżywać sukcesy i porażki. 
Sport musi dawać frajdę młodemu człowiekowi. Na wczesnym 
etapie nie można traktować go jako potencjalnej kariery spor-
towca profesjonalnego, bo można się szybko wypalić. Dla mnie 
sport jest zawsze czystą zabawą i chciałabym, żeby tak zostało 
do końca mojej kariery.

KB: Sportowcy przechodzą na emeryturę w różnym wieku. 
Od czego to zależy? 
MA: Od zdrowia. U kobiet dochodzi jeszcze kwestia macie-

rzyństwa, rodziny, wychowania dzieci. Każda kobieta ma inne 
potrzeby, więc można przejść na emeryturę w wieku 30 lat,  
a można – jak obecna rekordzistka świata – rzucać po czterdzie-
stce. Dopóki rzucanie daje frajdę, warto to robić. Choć przyznam, 
że również bardzo lubię grać w siatkówkę, która była moją pierw-
szą sportową miłością. Często w Finlandii od siatkówki zaczyna-
my rozgrzewkę.

KB: Rzut oszczepem to antyczna dyscyplina.  
Czy to czyni oszczepników elitą sportu? 
MA: Raczej nie, choć rzut oszczepem z trybun wygląda napraw-

dę spektakularnie, więc warto wybrać się na zawody lekkoatle-
tyczne, aby zobaczyć ich piękno. Wprawdzie rzut oszczepem jest 
jedną z najtrudniejszych technicznie konkurencji lekkoatletycz-
nych, jednak na zawodowym poziomie uprawiania sportu każda 
dyscyplina jest równie trudna. Każda ma swoje cechy i właściwości, 
a jej zawodnicy, przygotowując się do zawodów, mistrzostw czy 
igrzysk olimpijskich, w równym stopniu wylewają siódme poty na 
treningach. Każdy z nas chce osiągnąć sukces, każdy z nas pracuje 
na 150 proc.

KB: Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Polska  
po raz pierwszy w historii otrzymała możliwość  
organizacji tak ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest 
Diamentowa Liga. Impreza odbędzie się 6 sierpnia br.  
na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wstęp dla 
 publiczności będzie darmowy. 
MA: To historyczne wydarzenie. Wcześniej powierzano nam 

organizację halowych mistrzostw świata czy Europy, ale pierwszy 
raz odbędą się w naszym kraju zawody lekkoatletyczne o tak 
wielkiej renomie. Pokłony należą się organizatorom Memoriału 
Kamili Skolimowskiej, czyli Maciejowi Rosengartenowi, moje-
mu menedżerowi i narzeczonemu, oraz Piotrkowi Małachow-
skiemu, mojemu dobremu przyjacielowi, który jest dyrektorem 
Diamentowej Ligi w Chorzowie. Należy docenić trud wszystkich 
wspaniałych ludzi, którzy pracowali przez lata, w dzień i w nocy, 
aby ten mityng urósł do rangi Diamentowej Ligi. Mam nadzieję, 
że kibice dopiszą, a polscy sportowcy dostarczą wielu wrażeń 
własnej publiczności. Ja na to czekałam bardziej niż na mistrzo-
stwa świata, Europy czy na igrzyska olimpijskie. Diamentowa 
Liga w Polsce, przed polskimi kibicami – to jest spełnienie moich 
lekkoatletycznych marzeń.

KB: To będzie też ogromna szansa, aby wypromować 
nasz kraj na arenie międzynarodowej w porze najlepszej 
oglądalności. 
MA: Oczywiście, ale pod warunkiem, że pokażemy się z bardzo 

dobrej strony, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i spor-
towym. Z tego, co wiem, wszyscy pracują jak wół wokół Diamen-
towej Ligi, więc jestem pewna sukcesu organizacyjnego. Spośród 
mityngów na świecie, w których brałam udział, niewiele jest tak 
profesjonalnie przygotowanych jak Memoriał Kamili Skolimow-
skiej, podczas którego zawodnik czuje się jak najprawdziwszy VIP. 
Miejmy nadzieję, że cykl Diamentowej Ligii już na stałe zagości  
w Polsce i cały świat się dowie, jak dobrze organizujemy mityngi. 
Jestem pewna, że zawodnicy dadzą z siebie wszystko, aby nie 
zawieść polskich kibiców.

100
nr 1 (37), 2022

G
A

L
A

 „
T

E
R

A
Z

 P
O

L
S

K
A

”



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MC_PekaoTFI 30lat_prasa 205x280 2_print.pdf   1   18/05/2022   12:31

















Polskie Obserwatorium Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogo-
wego  Instytutu Transportu 
Samochodowego (POBR) 

powstało w 2013 roku i zajmuje się 
zbieraniem, gromadzeniem, analizo-
waniem i upowszechnianiem danych  
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Dane te służą m.in. do oceny sku-
teczności podejmowanych działań, kre-
owania polityki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i podnoszenia świadomo-
ści społeczeństwa w obszarze zagrożeń  
w ruchu drogowym.

Głównym celem Polskiego Obser-
watorium Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego jest zmniejszenie liczby 
ofiar wypadków drogowych w Polsce. 
Kluczem do osiągnięcia tego celu jest 
dostarczanie danych o zagrożeniach na 
polskich drogach i rozpowszechnianie 
wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

Rzetelna baza danych o zdarzeniach 
drogowych jest podstawą do identy-
fikacji głównych problemów bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, punktem 
wyjścia dla planowania działań prewen-
cyjnych i źródłem informacji w procesie 
oceny wdrożonych przedsięwzięć. Od 
zakresu oraz jakości zbieranych danych 
i ich analiz w dużej mierze zależy traf-
ność podejmowanych decyzji, a tym 
samym poprawa stanu bezpieczeństwa 
na drogach.

www.obserwatoriumbrd.pl

Reklama drogowa ok.indd   1Reklama drogowa ok.indd   1 29.05.2022   17:53:0529.05.2022   17:53:05



Od niemal 20 lat oferujemy kompleksowe rozwiązania logistyczne w obszarze farmacji   
i zdrowia. Specjalizujemy się w transporcie leków i produktów wymagających warunków 
temperatury kontrolowanej od -25°C do +25°C. 
Działamy na rynku krajowym i międzynarodowym, a świadczone przez nas usługi obejmują 
najwyższej jakości spedycję drogową, kolejową, morską oraz lotniczą. 

Arra Group Sp. z o. o.  
ul. Piastowska 5, 67-200 Głogów 
Polska 

kontakt: Michał Kawczyński
tel.: +48 509 345 476
e-mail: michal.kawczynski@arra-group.com

Jeszcze w pierwszym kwartale 2020 r. 
dostawy leków z aptek szpitalnych  
do pacjentów były niemożliwe. 

3 kwietnia 2020 r. Główny Inspektor 
Farmaceutyczny (GIF) wydał specjalny 
komunikat dotyczący dostaw produktów 
leczniczych bezpośrednio do domu 
pacjentów objętych programami lekowymi  
w ramach leczenia szpitalnego 
i korzystających z chemioterapii w trybie 
ambulatoryjnym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, 
Arra Group uruchomiła nowy rodzaj usługi, 
jaką jest bezpośrednia dostawa produktów 
leczniczych z apteki szpitalnej do pacjenta 
domowego w ramach świadczenia 
programów lekowych.  

Dla niepełnosprawnych pacjentów, zwłaszcza 
w czasie pandemii COVID-19, dostawy 
produktów leczniczych bezpośrednio 
do domu pozwalają zachować 
bezpieczeństwo i zdrowie.

Jesteśmy dumni ze swojej misji 
ochrony ludzkiego zdrowia 
i dbania o drugiego człowieka.

Naszą drogę wytyczają dostawy 
farmaceutyków nie tylko 
w Polsce, ale i na całym świecie.

Dostawy Produktów 
Leczniczych 
Bezpośrednio 
Do Domu Pacjenta 

arra-group.com 





















Polski producent 
systemów okiennych z PVC
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tel. (22) 58-41-400, fax (22) 58-41-257

www.szpital-orlowskiego.pl, szpital@szpital-orlowskiego.pl, 

Facebook: @SzpitalOrlowskiego

Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. prof. Witolda Orłowskiego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Ż Y WIENIE  K LINIC ZNE 

OFERUJEMY

Szpital dysponuje bazą 245 łóżek. Udziela świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych  
i innych niż szpitalne, w tym  wysokospecjalistycznych w zakresie: diagnostyki i leczenia bólu,  
chirurgii ogólnej, onkologicznej i bariatrycznej, chirurgii plastycznej, chorób wewnętrznych 
i gerontokardiologii, neonatologii, neurologii i epileptologii, okulistyki, ginekologii onkolo-
gicznej i położnictwa, urologii oraz chirurgii ogólnej i żywienia klinicznego. 
Bierze udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych CMKP.

ZAANGAŻOWANY,  
ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY  
ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW

WYTWARZANIE PRODUKTÓW  
ŻYWIENIOWYCH W OPARCIU  
O NAJWYŻSZE STANDARDY

DOŚWIADCZENIE  
W NAJTRUDNIEJSZYCH  
POWIKŁANIACH MEDYCZNYCH

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia 
Klinicznego Szpitala prowadzi żywienie dojelito-
we i pozajelitowe w warunkach szpitalnych oraz 
w warunkach domowych. Jest największym i głów-
nym tego rodzaju ośrodkiem w Polsce i jednym  
z największych w Europie. Pracownia Żywienia Po-
zajelitowego, która przygotowuje mieszaniny dla 
pacjentów żywionych dożylnie, spełnia najwyższe 
standardy przygotowywania takich mieszanin. Ze 
sztucznego żywienia w domu pod opieką naszego 
Szpitala korzystają pacjenci z terenu całego kraju.

Szpital Orłowskiego jest twórcą najwyższych 
standardów żywienia klinicznego, uhonorowa-
nych w 2021 r. certyfikatem „Szpital Dobrej Praktyki 
Żywienia Klinicznego – Leczenie przez Żywienie” 
(najlepszy wynik w Polsce). Wyróżnienie to zostało 
przyznane przez zespół ekspertów trzech Nauko-
wych Towarzystw Żywienia Klinicznego. Leczymy w 
szczególności chorych z niewydolnością przewodu 
pokarmowego – z zespołem krótkiego jelita, z ze-
społem wielopoziomowej niedrożności, z powikła-
niami pooperacyjnymi, z zaburzeniami wchłaniania, 
z zespołem krańcowego wyniszczenia. 

OFERUJEMY
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