
a 09Gazeta Wrocławska 
Czwartek, 25.10.2018 Nasz Region

Wrocław 

W poniedziałek, 22 październi-
ka, w Narodowym Forum Muzy-
ki po raz piętnasty wręczono na-
grody w konkursie „Dolnośląski 
Gryf – Nagroda Gospodarcza”. 
Statuetki przyznano w ośmiu  
kategoriach, ale nie tylko... 

Na gali obecni byli m.in. woje-
woda Paweł Hreniak, marszałek 
Cezary Przybylski i prezydent 
Rafał Dutkiewicz, który kończy 
właśnie swoje 16-letnie rządy. 
Gości powitał Grzegorz Dzik, 
przewodniczący Rady Zachod-
niej Izby Gospodarczej-Praco-
dawcy i Przedsiębiorcy. 

Specjalnymi statuetkami 
Gryfa uhonorowano marszałka 
Cezarego Przybylskiego i prezy-
denta Rafała Dutkiewicza. 

– Nagroda Dolnośląski Gryf 
ma już 15 lat. Przez ten cały czas 
prezydent Rafał Dutkiewicz 
zawsze nas wspierał – mówił 
wzruszony Grzegorz Dzik, dzię-
kując prezydentowi. 

– Dolny Śląsk jest jednym 
z najdynamiczniej rozwijających 
się regionów Unii Europejskiej. 
To Państwa zasługa – zwrócił się 
Cezary Przybylski do zgroma-
dzonych na widowni przedsię-
biorców. 

Statuetki Specjalne dla Patro-
nów 15-lecia Konkursu odebrali 
w imieniu Wyższej Szkoły Ban-
kowej Marek Natalii – kanclerz  
uczelni, przyznaną PZU – Małgo-
rzata Kosierkiewicz (przed sta -
wiciel PZU Życie S.A., regionalny 
dyrektor sprzedaży korporacyj-
nej), a wyróżnienie dla IMPEL 
GROUP trafiło do rąk Moniki 

Chudobskiej, wiceprezesa za-
rządu Impel S.A.  

Statuetkę Specjalną dla Mece-
nasa 15-lecia Konkursu, przy-
znaną firmie mBank, odebrał Ra-
fał Kocisze wski, dyrektor Od-
działu Korporacyjnego mBank 
Wrocław. 

–   To coś fantastycznego, że to, 
co robisz, ma sens – powiedział 
Wojciech Jeznach z Fantasy Expo 
– agencji gamingowej, zwycięzcy 
w kategorii „Nagroda za innowa-
cyjny pomysł na biznes/rozwój”.  

W imieniu firmy Genomtec 
wyróżnionej w kategorii „Start -up 
Roku” nagrodę odebrał Konrad 
Krajewski.  

– Naszym celem jest ratowanie 
życia. To laboratorium to przełom 
w diagnostyce i tego przełomu 
dokonaliśmy tutaj, we Wrocławiu 
– mówił Konrad Krajewski. 

„Ambasadorem Dolnego Ślą-
ska” została spółka ZOO Wroc-
ław. Nagrodę w kategorii „Dolno-
śląski Produkt Roku” odebrał 
Mieczysław Kaczmarczyk, pre-
zes Solgaz Sp. z o.o. – świdnickiej 
firmy produkującej płyty gazowe 
bez płomieni. 

Dolnośląskiego Gryfa dla sa-
morządów otrzymała gmina 
Stronie Śląskie, a odebrała go 
pełnomocniczka burmistrza 
Sara Pawłowska. 

Tytułem „Przedsiębiorstwa 
Społecznego Roku” może po-
chwalić się firma PANATO.  

– Nagroda jest dowodem, że 
można łączyć działalność spo-
łeczną z działalnością gospodar-
czą i osiągnąć sukces – przyznała 
Paulina Ograbisz z PANATO. 

Uroczystość uświetnił wy-
stęp Krzysztofa Kiljańskiego.

Wielka Gala Biznesu już za nami.  
Dolnośląskie Gryfy rozdano 15. raz

Była to piętnasta, a więc kryształowa edycja konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Nagrody przyznano w ośmiu kategoriach. Wręczono także statuetki specjalne
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Nagroda gospodarcza zyskuje prestiż i odzwierciedla rozwój gospodarki w regionie

KATEGORIE: 
A INNOWACYJNY POMYSŁ 
NA BIZNES: Fantasy Expo,  
A START-UP ROKU: Genomtec, 
A AMBASADOR DOLNEGO ŚLĄSKA: 
ZOO Wrocław, 
A PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 
ROKU: Spółdzielnia Socjalna 
PANATO,  
A NAGRODA DLA SAMORZĄDÓW: 
Stronie Śląskie,  
A NAGRODA DLA PIONIERA WIEKU 
CYFROWEGO:  
Dash Dot Creations,  
A DOLNOŚLĄSKI PRODUKT ROKU: 
Solgaz,  
A SUKCESJA Z SUKCESEM:  
Grupa Wróbel.  

A STATUETKA SPECJALNA  
DLA MECENASA 15-LECIA 
KONKURSU:  
mBANK  

A STATUETKI SPECJALNE  
DLA PATRONÓW 15-LECIA 
KONKURSU:  
Wyższa Szkoła Bankowa  
PZU  
IMPEL GROUP  

A HONOROWE GRYFY: 
Cezary Przybylski – marszałek 
województwa dolnośląskiego 
Rafał Dutkiewicz – prezydent 
miasta Wrocławia.

LAUREACI XV EDYCJI KONKURSU
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Konkurs „Dolnośląskie Gryfy – 
Nagrody Gospodarcze” ma już 
piętnaście lat. Przez ten czas 
konkurs okrzepł, zyskał prestiż 
i stał się gwarancją jakości dla 
laureatów i uczestników.  
Historia Gryfów to także historia 
rozwoju dolnośląskiego biznesu 
i dolnośląskich samorządów.  

Dzisiaj, z perspektywy piętnastu 
lat, widać, jak często trafnie typo-
wali członkowie Kapituły Na-
grody i jak dla wielu laureatów 
Gryf był potwierdzeniem słusz-
ności wybranej przez nich drogi 
i wstępem do jeszcze większych 
sukcesów.  

Pierwsze Gryfy wręczano 
w 2004 r. Wtedy otrzymała go 
m.in. Wyższa Szkoła Bankowa 
we Wrocławiu za największy 
wkład w dziedzinie edukacji 
na rzecz gospodarki dolnoślą-
skiej. W tamtym czasie WSB do-
piero od pięciu lat funkcjonowała 
na wrocławskim rynku eduka-
cyjnym, walcząc z liczną konku-
rencją i spadającą liczbą absol-
wentów liceów. Dzisiaj to naj-
większa prywatna, czyli niepub-
liczna, uczelnia biznesowa 
na Dolnym Śląsku z dwudziesto-
letnią historią. Oferuje studia I i II 
stopnia, jednolite magisterskie, 
podyplomowe, studia MBA oraz 
ma uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora nauk ekono-
micznych w dyscyplinie ekono-
mia. Poprzez aktywną współ-
pracę ze środowiskiem bizneso-
wym WSB we Wrocławiu jest 
również ważnym uczestnikiem 
życia gospodarczego regionu.  

W 2006 r. Gryfa za szczególne 
osiągnięcia w rozwoju przedsię-
biorstwa średniego i dużego 
otrzymała Fabryka Mebli „Bo -
dzio”. Funkcjonująca od 1985 r. 
rodzinna firma osiągnęła przez 
ostatnie 12 lat nieprawdopo-
dobny sukces. Stała się jednym 
z największych producentów 
mebli w kraju, dysponuje siecią 
ponad 320 salonów meblowych 
w Polsce i zatrudnia ponad 2350 
branżowych specjalistów. Śred-
nia dzienna wielkość  produkcji 
to ponad 1000 gotowych kom-
pletów mebli. Sieć dystrybucji 
obsługiwana jest przez flotę 300 
pojazdów dostawczych. Dolno-
śląska marka „Bodzio” stała się 
znana w całym kraju. A przecież 
nie musiało tak być, rynek meb-
larski jest bardzo wymagający 
i wiele firm zaliczyło na nim rów-
nie spektakularne klapy jak Fa-
bryka Mebli „Bo dzio” sukces.  

W 2007 r. Gryfa dla najbardziej 
przedsiębiorczej/efektywnie za-
rządzanej niepaństwowej pla-
cówki służby zdrowia na Dolnym 
Śląsku otrzymało EMC Instytut 
Medyczny S.A. Historia tej firmy 
rozpoczęła się w 2001 r. we Wroc-
ławiu, gdzie powstał ich pierwszy 
prywatny szpital. EMC nie tylko 
przetrwało 17 lat na niezwykle 
trudnym rynku prywatnych 
usług medycznych, ale stało się 
spółką giełdową, która z małej lo-

kalnej inicjatywy przekształciła 
się w ogólnopolską grupę przy-
chodni i szpitali. Twórcy tego 
przedsięwzięcia od początku wie-
rzyli, że opieka medyczna wyso-
kiej jakości może być dostępna dla 
każdego i jak się okazało mieli ra-
cję. Członkowie Kapituły Na-
grody już 11 lat temu docenili ich 
działalność, a Gryf stał się klu-
czem do jeszcze większego suk-
cesu. Teraz spółce wsparcia me-
rytorycznego i kapitałowego 
udzielili nowi inwestorzy 
PENTA Investments i PZU SA co 
otworzyło przed nią dalsze możli-
wości rozwoju. 

W 2010 r., za szczególne osiąg-
nięcia w rozwoju przedsiębior-
stwa średniego i dużego, Gryfa 
otrzymała Piekarnia Familijna. To 
kolejny świetny strzał członków 
Kapituły Nagrody. Firma pow-
stała w 1991 r. i przez 27 lat z lokal-
nej piekarenki rozrosła się do  po-
tentata. Na  Dolnym Śląsku nie ma 
chyba nikogo, kto nie znałby tej 
marki i nie wiedział, że wypieki 
pochodzą z pięknych okolic Do-
liny Baryczy. Ich chleby, bułki, cia-
sta i ciasteczka można kupić prak-
tycznie wszędzie. Firma posiada 
też sieć około 20 firmowych 
punktów sprzedaży. 

W 2016 r., czyli dwa lata temu, 
Kapituła Nagrody przyznała 
Gryfa dla Ambasadora Dolnego 
Śląska Zakładom Ceramicznym 
Bolesławiec. To kolejny strzał 
w dziesiątkę. Produkcja tradycyj-
nej, opatrzonej ludowymi, ręcz-
nie malowanymi wzorami, cera-
miki była w latach dziewięćdzie-
siątych skazywana na zagładę. 
Polacy zachłystywali się wtedy 
„nietłukącymi się” produktami 
z zachodu Europy. Na całe szczęś-
cie byli ludzie, którzy wierzyli, że 
produkcja tradycyjnej ceramiki 
ma sens ekonomiczny i stanowi 
formę zachowania dziedzictwa 
tych ziem. I udało się. I to jak! 
Obecnie grubo ponad dziewięć-
dziesiąt procent produkcji trafia 
za granicę.  

Za oceanem wyroby z Boles -
ławca to prawdziwy hit. Praktycz-
nie każdego dnia w mieście 
można spotkać autobusy z baz ar-
mii amerykańskiej w Niemczech, 
z rodzinami żołnierzy, które chcą 
kupić hurtowe ilości ceramiki. Dla 
nich Bolesła wiec i tamtejsza cera-
mika to jedyny kontakt z Polską!  

To tylko pięć z dziesiątek przy-
kładów sukcesów, których pod-
sumowaniem na różnych eta-
pach rozwoju był Gryf. Od pierw-
szej edycji w szranki konkursu 
„Dolnośląskiego Gryfa – Nagrody 
Gospodarczej” stanęło już ponad 
1350 dolnośląskich firm i samo-
rządów, które poddały się wnikli-
wej ocenie Kapituły Konkursu, 
w skład której wchodzi obecnie 
30 osób reprezentujących środo-
wiska biznesowe, naukowe i lo-
kalnej polityki.  

W czternastu edycjach kon-
kursu statuetkę przyznano 76 fir-
mom, 22 samorządom oraz 10 
Osobowościom Dolnego Śląska. 

Gryfy: historia sukcesów 
dolnośląskich firm W jubileuszowej edycji konkursu przyznano  

także specjalne statuetki Dolnośląskich Gryfów

Laureaci specjalnych statuetek Dolnośląskiego Gryfa: Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, oraz Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, w towarzystwie honorowych członków Kapituły Konkursu: Grzegorza Dzika oraz Witolda Orłowskiego

Przedstawiciele firm nominowanych w kategorii Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 

Rafał Kociszewski, dyrektor Oddziału Korporacyjnego mBanku Paulina Ograbisz ze spółdzielni PANATO 

Małgorzata Kosierkiewicz,  
przedstawiciel PZU Życie SA, 
nie kryła wzruszenia
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W jubileuszowej edycji konkursu przyznano  
także specjalne statuetki Dolnośląskich Gryfów

Laureaci specjalnych statuetek Dolnośląskiego Gryfa: Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, oraz Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, w towarzystwie honorowych członków Kapituły Konkursu: Grzegorza Dzika oraz Witolda Orłowskiego
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Wojciech Jeznach z firmy Fantasy EXPO

Firma Genomtec i nominowani do tytułu Start-up Roku

W imieniu Impel Group statuetkę odebrała Monika Chudobska

Marek Pasztetnik,  
prezes Zarządu ZIG – Praco-
dawcy i Przedsiębiorcy, prze-
wodniczący komitetu organi-
zacyjnego konkursu.  

Dolnośląski Gryf – Nagroda 
Gospodarcza obchodzi ju-
bileusz piętnastolecia, a to 
zwykle czas podsumowań. 
Co według pana jest naj-
większą wartością tego 
konkursu?  
Z pewnością ludzie i re-

prezentowane przez nich fir-
my oraz samorządy, które 
biorą udział w konkursie. To 
oni rok po roku czynią Dolny 
Śląsk coraz lepszym miej-
scem do życia. I to nie jest pu-
ste hasło, to fakty potwier-
dzone przez statystyki Unii 
Europejskiej. Poza tym wiel-
ką wartością są nasi patroni 
i mecenas, dzięki którym 
konkurs może przez tyle lat 
trzymać wysoki poziom. 

No właśnie, w tym roku 
zdecydowaliście się przy-
znać dodatkowe nagrody. 
To wydarzenie bez prece-
densu w dotychczasowej 
historii Gryfów. 
Piętnaście lat to bardzo 

długo, dlatego chcieliśmy 
podkreślić naszą wdzięcz-
ność grupie osób i firm, które 
są z Dolnośląskimi Gryfami 
od pierwszych edycji. Wyra-
zem naszych podziękowań 
był Honorowy Gryf, którym 
Prezydium Kapituły postano-
wiło docenić  prezydenta 
Wrocławia Rafała 
Dutkiewicza oraz marszałka 
województwa Cezarego 
Przybylskiego. Marszałek 
Przybylski jest członkiem Ka-
pituły od 12 lat, a Urząd Mar-
szałkowski jest współorgani-
zatorem konkursu i bardzo 
ważnym partnerem. Nato-

miast prezydent Dutkiewicz, 
jako członek Kapituły, od kil-
kunastu lat wspierał wybór 
najlepszych firm i samorzą-
dów, a jubileuszowa edycja 
konkursu to najlepsza okazja 
do podsumowań i podzięko-
wań, które chcieliśmy złożyć 
panu prezydentowi, zwłasz-
cza że misja prezydenta 
Dutkiewicza jako gospodarza 
miasta dobiegła końca.  

Nagrodziliście także patro-
nów, wręczając im Statuet-
ki Specjalne 15-lecia Kon-
kursu. 
Tak. Chcieliśmy podzięko-

wać naszym długoletnim pa-
tronom, którzy od wielu lat 
wspierają Dolnośląskie Gryfy. 
Na tę okazję przygotowane 
zostały specjalne statuetki. 
Nasze podziękowania kieru-
jemy przede wszystkim 
do Mecenasa Konkursu firmy 
mBank, który otrzymał sta-
tuetkę Mecenasa Piętnastole-
cia, a także do Wyższej Szko-
ły Bankowej, PZU S.A. oraz 
IMPEL GROUP, które zostały 
uhonorowane statuetką Pa-
trona Piętnastolecia. Wkład 
naszych partnerów w sukces 
konkursu oraz prestiż nagro-
dy jest nie do przecenienia. 

Co teraz? 
Jak zwykle. Dzień, dwa 

odpoczynku i zaczynamy 
pracować nad szesnastą edy-
cją konkursu.
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15. edycja konkursu „Dolnośląski Gryf  
- Nagroda Gospodarcza“ w liczbach

8 kategorii konkursowych 
157 uczestników konkursu 
24 nominowane firmy i samorządy 
712 gości Wielkiej Gali Biznesu

106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113 

to numery  
tegorocznych  

statuetek  
Dolnośląskich Gryfów
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