
Drodzy Czytelnicy,
z olbrzymią satysfakcją oddajemy w Państwa ręce listę 100 Najbardziej Wpływowych 
Dżentelmenów w Polsce. Tradycyjnie już pominęliśmy w niej prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej - a to z uwagi na funkcję, jaką sprawuje pan Bronisław 
Komorowski, gwarantującą mu z urzędu przewodzenie rankingowi takiemu jak nasz. 
Są jednak też nowości.
W tym roku, dokonując wyboru „100”, po raz pierwszy skorzystaliśmy z nowoczesnych 
metod konsultacji. Za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, 
poprosiliśmy fanów magazynu o wysunięcie kandydatur i głosowanie na nie. 
Wiele z nich znalazło się w naszym zestawieniu, co pozwala nam wierzyć, że podzielą 
Państwo nasz ostateczny wybór.

100
NAJBARDZIEJ 

WPŁYWOWYCH 
DŻENTELMENÓW 

W POLSCE
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100 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH DŻENTELMENÓW W POLSCE

Nr 1

Pierwszy polski premier 

wybrany na drugą kaden-

cję z  rzędu. Od wyborów 

systematycznie traci jed-

nak poparcie. Złożyły się na 

to: kontrowersje związane 

z  przyjęciem ACTA, pro-

blemy w  przygotowaniach 

do Euro 2012, ale przede 

wszystkim forsowanie re-

formy emerytalnej, której 

skutkiem będzie wydłuże-

nie okresu pracy Polaków.

Jego rządy przypadają na 

czas wielkich wyzwań: kry-

zys gospodarczy, wizja roz-

łamu w  Unii Europejskiej, 

Euro 2012 organizowane 

wspólnie z Ukrainą. 

Od wielu lat nie schodzi z list najbogatszych 

Polaków. Przedsiębiorca, inwestor, wizjoner. 

Jest właścicielem i ojcem pierwszej w Polsce 

telewizji publicznej – Polsatu. Jego ostatni 

duży zakup to spółka telekomunikacyjna Pol-

komtel – operator sieci Plus. To największa od 

lat transakcja na europejskim rynku telekomu-

nikacyjnym i jednocześnie jedna z bardziej ry-

zykownych inwestycji Solorza. Dzięki Polkom-

telowi chce zbudować silną sieć szybkiego 

mobilnego internetu w technologii LTE i tym 

samym połączyć media z telekomunikacją.

LESZEK 
CZARNECKI

Nr 2 DONALD 
TUSK

100 NAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJBARDZIEJ WPŁ

Jeden z  najbogatszych polskich inwestorów, 

większościowy udziałowiec sześciu spółek no-

towanych na warszawskiej giełdzie. Niedaw-

no wszedł na rynek windykacji z  nową spół-

ką getBack. Ale na działalności inwestycyjnej 

nie poprzestaje – od 2009 prowadzi projekt 

„Przedsiębiorczość”, który ma ułatwić młodym 

ludziom wejście do świata biznesu. Oprócz 

tego wydał w 2011 r. dwie 

książki: poradnik dotyczą-

cy biznesu oraz analizę 

sposobów zarządzania ry-

zykiem. Ostatnio otworzył 

też galerię handlową w bu-

dowanym przez siebie wie-

żowcu Sky Tower.

ZYGMUNT 
SOLORZ – ŻAK

Nr 
3
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Nr 5

Nr 4

Rok 2011 nie był dobrym rokiem dla prezesa 

największej partii opozycyjnej. Najpierw odbyły 

się wybory parlamentarne, w których PiS prze-

grał z Platformą, później doszło do konfl iktu ze 

Zbigniewem Ziobrą i rozłamu w partii. Mimo to 

pozostaje jednym z najważniejszych graczy na 

polskiej scenie politycznej, a jego ugrupowanie 

cieszy się około 30-proc. poparciem Polaków.

JAROSŁAW 
KACZYŃSKI

Jeden z najbardziej opiniotwórczych dzien-

nikarzy. Od 2008 nieprzerwanie prowadzi 

na antenie TVP 2 program „Tomasz Lis na 

żywo”. W styczniu 2012 r. został zwolniony ze 

stanowiska redaktora naczelnego tygodnika 

„Wprost”, ale już dwa miesiące później objął 

taką samą funkcję w „Newsweek Polska”, co 

tylko potwierdza jego pozycję. W lutym ru-

szył też stworzony przez dziennikarza portal 

informacyjny natemat.pl.

Karierę ekonomisty zaczynał 

jako wykładowca w Wielkiej 

Brytanii. Od 2007 roku był 

ministrem fi nansów w rzą-

dzie Donalda Tuska, osobą 

mającą największy wpływ 

na polską gospodarkę. 

To między innymi dzięki 

zwiększaniu przez niego 

inwestycji publicznych Pol-

ska jako jedyny kraj podczas 

kryzysu nieprzerwanie notu-

je wzrost gospodarczy. Ceną 

za to jest jednak znaczny 

wzrost defi cytu budżeto-

wego i  długu publicznego, 

za co Rostowski spotyka 

się z  krytyką ekonomistów. 

Cieszy się dużym zaufaniem 

Donalda Tuska. 

czynał

Wielkiej 

ku był

rzą-

obą

yw 

rkę. 

zięki 

ego

h Pol-

odczas

notu-

. Ceną

naczny

dżeto-

znego,

potyka

mistów.

aniem

Nr 
6

JAN 
VINCENT 

ROSTOWSKI

TOMASZ 
LIS
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100 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH DŻENTELMENÓW W POLSCE

Czołowy polski ekonomista, niekwestionowa-

ny autorytet w sprawach gospodarki. Był wi-

cepremierem, ministrem fi nansów i prezesem 

NBP, a od kilku lat działa na obrzeżach polityki. 

Jeden z najsurowszych krytyków rządu Do-

nalda Tuska, radykalny i bezkompromisowy. 

Nie zgodził się na ściągnięcie licznika długu 

publicznego wiszącego w centrum Warszawy. 

W 2008 roku założył fundację Forum Rozwoju 

Obywatelskiego, która ma na celu budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Nr 
7

LESZEK 
BALCEROWICZ

Nr 
8

MAREK 
BELKA

Były premier i  minister fi -

nansów, w 2010 roku objął 

stanowisko prezesa NBP 

w bardzo trudnym dla Pol-

ski okresie. Na początku 

zażegnał konfl ikt w  Radzie 

Polityki Pieniężnej. Podczas 

Były ofi cer wywiadu w latach 70. i 80., wielo-

krotnie odznaczony, jeden z twórców i pierwszy 

dowódca elitarnej jednostki GROM. Specjalista 

od dalekiego rozpoznania i dywersji, brał udział 

w wielu tajnych operacjach zagranicznych. Rok 

przed katastrofą smoleńską skierował do pre-

miera pismo o fatalnym stanie polskiego lotnic-

twa. Po katastrofi e krytykował byłego ministra 

obrony narodowej Bogdana Klicha i postawę 

premiera w jego sprawie. 

Nr 
10

GEN. 
SŁAWOMIR
PETELICKI

JAN 
KULCZYK

Obecnie uznawany za najbogatszego Polaka, 

przedsiębiorca, właściciel fi rmy Kulczyk Hol-

ding oraz międzynarodowej grupy inwesty-

cyjnej Kulczyk Investments. Choć już odniósł 

tak wielki sukces, nie poprzestaje na tym 

i planuje nowe inwestycje. Jedną z nich jest 

inwestycja w duży projekt infrastrukturalny 

w Kolumbii. Złożył też wniosek o udzielenie 

koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż 

węgla kamiennego na Śląsku. Budowany 

przez niego fragment autostrady A2 został 

oddany do użytku pół roku przed terminem.

gdy w strefi e euro szalał kryzys, udało mu się 

rozsądną polityką monetarną i  współpracą 

z  ministrem fi nansów uspokoić inwestorów. 

Nieprzerwanie stara się hamować infl ację 

podnosząc stopy procentowe. Autorytet 

w sprawach fi nansowych również poza grani-

cami Polski.
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R E K L A M A

JAN KRZYSZTOF 
BIELECKI

Były premier, ekonomista, do niedawna pre-

zes zarządu Banku Pekao SA, a obecnie prze-

wodniczący Rady Gospodarczej Premiera. Pod 

względem wpływów jest na szczycie listy naj-

ważniejszych osób w rządzie. Donald Tusk ma 

do niego olbrzymie zaufanie i to z nim konsul-

tuje najważniejsze zmiany, choćby takie jak 

ubiegłoroczną reformę OFE. 

To on zasugerował premiero-

wi mianowanie ministerem 

fi nansów Jacka Rostowskie-

go. Był polskim kandydatem 

na szefa Europejskiego Banku 

Odbudowy i Rozwoju.

Nr 
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100 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH DŻENTELMENÓW W POLSCE

Nr 12 PROF. STANISŁAW 
GOMUŁKA

Jeden z  najbardziej szanowanych polskich 

ekonomistów. Był konsultantem Międzynaro-

dowego Funduszu Walutowego, Komisji Euro-

pejskiej oraz OECD, doradcą w  wielu instytu-

cjach fi nansowych oraz podsekretarzem stanu 

w Ministerstwie Finansów. W latach 1989-2002 

był w  Polsce doradcą kolejnych ministrów fi -

nansów, a przez 35 lat był również wykładowcą 

na London School of Economics. Obecnie jest 

głównym ekonomistą Business Centre Club, 

Urodził się w  1959 roku w  Białymstoku.

Ukończył studia wyższe w Filii Uniwersytetu 

Warszawskiego w  Białymstoku na wydziale 

historii. W latach 80. był działaczem opozycji 

demokratycznej. Za swoją działalność był re-

presjonowany w stanie wojennym. W latach 

90. współtworzył struktury Urzędu Ochrony 

Państwa pierwszej cywilnej służby specjal-

nej w demokratycznej Polsce. Po odejściu ze 

służby państwowej w  2001 roku pracował 

w  sektorze telekomunikacyjnym i  banko-

wym. W  latach 2006 - 2007 był ekspertem 

Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Był 

wielokrotnie odznaczany wysokimi odzna-

czeniami państwowymi. Od 16 listopada 

2007 roku pełni funkcję Szefa Agencji Bez-

pieczeństwa Wewnętrznego. 

Od 2009 r. szef Centralne-

go Biura Antykorupcyjne-

go. Zanim zaczął kierować 

CBA, pracował w Central-

nym Biurze Śledczym 

i w Scotland Yardzie, 

rozpracowywał pod 

przykryciem gru-

py przestępcze. 

Ostatnio spotkał 

się z zarzutami 

o inwigilację ze 

strony opinii pu-

blicznej, po tym, 

jak wyszło na 

jaw, że służby spe-

cjalne aż dwa miliony 

razy sięgały po billingi 

Polaków. Tłumaczy, że 

zwalczanie przestęp-

czości musi odbywać 

się kosztem ograni-

czenia praw i wolno-

ści obywatelskich. 

największej w  kraju organiza-

cji prywatnych pracodawców. 

Prowadzi aktywny lobbing 

gospodarczy na rzecz rozwoju 

gospodarki wolnorynkowej, 

tworzenia dobrego prawa 

i  obrony interesów polskich 

przedsiębiorców. Z  jego zda-

niem liczą się wszyscy decy-

denci w Polsce. 

Nr 
13

KRZYSZTOF 
BONDARYK
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Jeden z  najbogatszych Polaków. Kontroluje 

spółkę Prokom Investment i  za jej pośrednic-

twem prowadzi interesy, inwestując w  bu-

downictwo, fi nanse, biotechnologię i przemysł 

wydobywczy. Sponsoruje zespół koszykarski 

Asseco Prokom Gdynia, w którym do niedawna 

grał jego syn Aleksander. Od 2007, kiedy zo-

stał oskarżony o składanie fałszywych zeznań, 

borykał się z  problemami, jednak niedawny 

wzrost akcji jego spółek wskazuje na to, że po-

woli wychodzi na prostą.

Jeden z bogatszych inwestorów na warszaw-

skiej giełdzie, największy akcjonariusz spółek 

Cersanit (wyposażenie łazienek), Echo Invest-

ment (obrót nieruchomościami), Barlinek (pro-

ducent desek podłogowych) i Synthos (pro-

ducent tworzyw sztucznych). Jest mistrzem 

restrukturyzacji przejmowanych spółek. Choć 

w zeszłym roku część z nich zanotowała słabe 

wyniki, to jednak Sołowow już wielokrotnie 

udowodnił, że umie wyciągnąć fi rmy z fi nan-

sowego dołka. Jego pasja to motoryzacja, jest 

dwukrotnym wicemistrzem Polski i Europy.

Choć były prezydent ofi cjalnie nie pełni już żad-

nej funkcji w państwie, to jednak nadal pozosta-

je wpływowym politykiem. Aktywnie angażuje 

się w życie lewicy, prowadzi rozmowy zarówno 

z SLD, jak i z Ruchem Palikota. Ma ambicje, żeby 

zjednoczyć polską lewicę i stworzyć realną al-

ternatywę dla Platformy Obywatelskiej, jednak 

na przeszkodzie stoi konfl ikt z Leszkiem Mille-

rem. Jego wypowiedzi na tematy bieżące są 

chętnie cytowane w  mediach. Ostatnio znów 

trafi ł na pierwsze strony gazet w  sprawie do-

mniemanych więzień CIA w Polsce.

Nr 
15
Nr 
15 Nr 16

MICHAŁ SOŁOWOW
RYSZARD 
KRAUZE

ALEKSANDER 
KWAŚŚNIEWSKI

Nr 
15
Nr 
17

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie, w  2010 roku wybrany na dru-

gą kadencję. Nazywany Żelaznym Ludwi-

kiem ze względu na zdecydowane poglądy 

i  odważne decyzje. Zmienił lokalną giełdę 

w  prężny i  znany w  Europie ośrodek przy-

ciągający emitentów i  inwestorów z  całego 

świata. Za jego kadencji GPW uruchomiła 

NewConnect, rynek obligacji Catalyst i rozpo-

częła obrót energią. W ciągu ostatnich dwóch 

lat  wprowadziła własne akcje na giełdę i wy-

emitowała obligacje w  celu sfi nansowania 

nabycia TGE, a  w  listopadzie br. wprowadzi 

nowy system transakcyjny – UTP. 

Nr 
18

LUDWIK 
SOBOLEWSKI
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100 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH DŻENTELMENÓW W POLSCE

Dziennikarz, showman i  saty-

ryk, karierę zaczynał w Radiu 

Zet. W  zeszłym roku z  ra-

mówki TVN zszedł nadawa-

ny od 2005 roku „Szymon 

Majewski Show”, w którym 

przeprowadzał wywiady 

z gwiazdami i parodiował 

polską scenę polityczną. 

Zamiast niego ruszył pro-

gram „Szymon na żywo”, 

który jednak nie dorów-

nuje oglądalnością po-

przedniemu. W  radiu Eska 

prowadzi poranny program 

„Szymorning”. W  ubiegłym 

roku zajął pierwsze miejsce 

w  corocznym rankingu „For-

besa” na najbardziej pożąda-

nych przez branżę reklamową 

gwiazdę polskiego show-biz-

nesu. Jest twarzą kampanii re-

klamowej banku PKO BP.

Nr 19 KUBA 
WOJEWÓDZKI

arz, showman i  saty-

rę zaczynał w Radiu 
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iemu. W  radiu Eska
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DZKI

SZYMON 
MAJEWSKI

Nr 
20

Idol wielu młodych (i nie tyl-

ko) ludzi. Wygadany, ironicz-

ny, błyskotliwy, prześmiew-

czy. Osobowość telewizyjna 

i medialna. W TVN od ponad 

5 lat prowadzi swój autorski 

program „Kuba Wojewódz-

ki”. Do swojego show za-

prasza artystów, polityków 

i celebrytów. Powoli zyskuje 

miano zawodowego jurora; 

oceniał uczestników najpierw 

w  polsatowskim „Idolu”, 

potem w „Mam Talent” na 

antenie TVN, a  obecnie, 

także w TVN, w programie 

„X Factor”, pomaga wykre-

ować nowe gwiazdy muzyczne. 

Oprócz tego prowadzi z  Michałem Figurskim 

audycję „Poranny WF” w Radiu ESKA ROCK oraz 

publikuje felietony w „Polityce”, gdzie bezlito-

śnie wyśmiewa polską popkulturę.

fo
t.

: O
N

S 
/ 

D
a

n
ie

l W
ys

o
ck

i

fo
t.

: O
N

S 
/ 

P
a

w
eł

 K
ib

it
le

w
sk

i

Dzien

ryk,

Zet.

mó

ny

Ma

pr

z

g

k

nu

prz

prow

„Szym

roku

w  co

besa” 

nych

gwiaz

nesu. 

klamo

M

fo
t.

: O
N

S 
/ 

P
a

w
eł

 K
ib

it
le

w
sk

i



21czerwiec 2012 21

Guru polskiej dobroczyn-

ności, założyciel i  prezes 

zarządu Fundacji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Po-

mocy, jednej z największych 

fundacji charytatywnych 

w Polsce. Chyba każdy Polak 

kojarzy charakterystyczne 

serduszko - logo fundacji. 

Co roku podczas fi nału WOŚP 

udaje się zebrać kilkadzie-

siąt milionów złotych, które 

przeznacza na zakup sprzętu 

medycznego i ratowanie ży-

cia dzieciom. Twórca jednej 

z  największych cyklicznych 

imprez muzycznych - Przy-

stanku Woodstock.

Holenderski producent, reżyser i  scenarzysta 

programów telewizyjnych, właściciel i  prezes 

fi rmy medialnej Rochstar, Rochstar Events 

i Rochstar Management. To on stoi za progra-

mami takimi jak „Szymon Majewski Show”, 

„Gwiazdy tańczą na lodzie”, „Jak oni śpiewają” 

czy „Mamy cię!”, a ostatnio „The Voice of Poland” 

które niezmiennie przyciągają przed ekran mi-

liony Polaków, promują nowe gwiazdy i pozwa-

lają utrzymać popularność celebrytom. Jest też 

menadżerem wielu gwiazd.

Nr 
23

RINKE 
ROOYENS

Kiedyś działacz opozycyjny, obecnie czołowy 

publicysta polskiej prawicy, były prezes zarzą-

du Telewizji Polskiej S.A., później prowadził na 

jej antenie swój autorski program „Bronisław 

Wildstein przedstawia” do jego zdjęcia z ramów-

ki w  2011 r. Współpracuje z  „Rzeczpospolitą”, 

w  której pełni rolę komentatora politycznego. 

Od zeszłego roku publikuje w coraz bardziej po-

czytnym tygodniku „Uważam Rze”. Jeden z naj-

chętniej czytanych prawicowych publicystów 

i nieustępliwy krytyk obecnego rządu.

Nr 22 BRONISŁAW 
WILDSTEIN

Nr 21 JERZY
OWSIAK

fo
t.

: W
O

ŚP
 /

 J
u

ra
s 

Łu
ka

sz
_

W
id

zi
sz

o
w

sk
i

fo
t.

: w
ik

ip
ed

ia
.p

l



22 czerwiec 201222

100 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH DŻENTELMENÓW W POLSCE

Wybitny polski aktor, nieza-

pomniany Adaś Miauczyński 

z fi lmów Marka Koterskiego. 

W 2007 roku zakończył ka-

rierę aktorską i zajął się bizne-

sem: wraz z synem prowadzi 

rozwijającą się sieć sklepów 

Winarium, dzięki czemu łączy 

pracę z pasją – winiarstwem. 

Pomysłowa kampania rekla-

mowa ING z jego udziałem 

została świetnie przyjęta 

przez klientów banku. Kry-

Twórca i założyciel Spółdzielczych Kas Oszczęd-

nościowo-Kredytowych w Polsce, od 11 lat jest 

członkiem Światowej Rady Unii Kredytowych, 

a w zeszłym roku został wybrany jej pierwszym 

wiceprzewodniczącym. W 2010 prezydent 

Lech Kaczyński powołał go w skład Narodowej 

Rady Rozwoju. W wyborach parlamentarnych 

w 2011 wystartował do Senatu jako kandydat 

bezpartyjny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości 

i uzyskał mandat.

Nr 
25

MAREK 
KONDRAT

tyczny wobec polskiej rzeczywistości, nadal ma 

duży wpływ na opinię publiczną.

GRZEGORZ 
BIERECKI

Nr 
26

Nadzieja polskiego futbolu, jeden z bardziej obie-

cujących młodych piłkarzy. Były zawodnik Lecha 

Poznań, obecnie odnosi spektakularne sukcesy, 

grając w drużynie mistrza Niemiec Borussii Dort-

mund. Został uznany najlepszym piłkarzem Bun-

desligii sezonu 2011/2012. Zdobył najwięcej bra-

mek w Pucharze Niemiec 2011/2012, a dziennik 

„Bild” wybrał go do najlepszej jedenastki sezonu. 

Niedługo dostanie szansę wykazania się podczas 

mistrzostw Europy 2012.

Nr 
24

Nad

cują

Pozn

graj

mun

desl

mek

„Bild

Nied

mist

ROBERT 
LEWANDOWSKI
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Jeden z  najbogatszych polskich przedsię-

biorców, w latach 80. wszedł na rynek z fi rmą 

Colgate-Palmolive. Właściciel Polpharmy, naj-

większej polskiej fi rmy farmaceutycznej. Tylko 

w ciągu ostatniego roku przejął: turecką Ce-

novapharmę, kazachski Chimpharm, prusz-

kowski Herbapol, producenta herbat Bio-Ac-

JERZY 
STARAK

Nr
27

tive i Polfę Warszawa, zyskując 

coraz mocniejszą pozycję na 

rynku farmacji. Trzyma się 

z daleka od giełdy i jak ognia 

unika kredytów, a mimo to – 

a może właśnie dlatego - od-

nosi wielkie sukcesy.

Duszpasterz akademicki, kapłan ludzi bizne-

su oraz prezes Stowarzyszenia Wiosna. Jego 

specjalnością są niekonwencjonalne kazania 

i  happe ningi, m.in. postawienie konfesjonału 

przed galerią handlową w Krakowie czy rozda-

wanie chleba z popiołem w środę popielcową. 

Pomysłodawca Szlachetnej Paczki, ogólno-

polskiej akcji świątecznej pomocy, w  której 

darczyńcy odpowiadają na potrzeby ubogich 

i potrzebujących. W 2012 r. za działalność spo-

łeczną otrzymał nagrodę im. Jana Wejcherta. 

Nr 
28

KS. STANISŁAW 
STRYCZEK

Marek Doniec
mistrz Polski freestyle ski

Victor Borsuk

20+ 30+
40+

50+
Sebastian Kawa

Piotr Pustelnik
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Nr 
31

Redaktor naczelny tygodnika „Gazeta Polska”, 

ostoi prasy prawicowo-konserwatywnej. Od 

2011 roku wydaje też dziennik „Gazeta Polska 

Codziennie”, mający charakter tabloidu, który 

jednak jak na razie nie sprzedaje się zbyt do-

brze. Kiedyś działacz polityczny, obecnie skupia 

się na dziennikarstwie. Sakiewicz sympatyzu-

je z  PiS-em, jest krytyczny wobec rządzących 

i głównego nurtu medialnego.

Legenda polskiej opozycji antykomunistycz-

nej, założyciel i  wieloletni redaktor naczelny 

„Gazety Wyborczej”, jednej z  najbardziej po-

czytnych i  opiniotwórczych gazet w  Polsce. 

Mimo że nie bierze już czynnego udziału 

w redagowaniu, nadal ma na nią duży wpływ, 

wciąż w niej publikuje, często wypowiada się 

na forum publicznym w sprawach bieżących. 

Przez niektórych uważany za obrońcę polskiej 

demokracji, przez innych ostro krytykowany, 

wzbudza wciąż duże emocje.

Polska”,

ej. Od

Polska

u, który 

byt do-

e skupia

patyzu-

dzących

Nr 
30

TOMASZ 
SAKIEWICZ

ADAM 
MICHNIK

Nr 29 EDWARD 
MISZCZAK

Współtwórca stacji RMF FM, po dopro-

wadzeniu jej do świetności odszedł, by 

w 1998 r. zostać dyrektorem programowym 

TVN-u. Jest nim do dziś i nie ma w tym nic 

dziwnego, bo jest ojcem sukcesu tej stacji. 

Jego pomysłem było sprowadzenie do Pol-

ski programów reality show,  jak również 

produkcja programów na 

zagranicznej licencji –„Tańca 

z  gwiazdami”, „You can dan-

ce” czy „X-Factor”. To w dużej 

mierze dzięki niemu telewi-

zja TVN ma tak wysoką oglą-

dalność.
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Jedyny Polak grający obecnie w NBA i zarazem 

jedyny Polak w  ogóle, który zagrał w  fi nale 

NBA. Najlepszy polski koszykarz pochodzi 

z  Łodzi, ze sportowej rodziny. Odkąd zaczął 

odnosić sukcesy, Polacy od razu zaczęli bar-

dziej interesować się koszykówką. Założył fun-

dację, która ma promować sport i zdrowy tryb 

życia wśród młodzieży. W 2010 roku przeszedł 

z  Orlando Magic do Phoenix Suns i  gra tam 

obecnie na pozycji środkowego. Ma pseudo-

nim Polish Hammer – Polski Młot, ze względu 

na: imponującą posturę – ma 214 cm wzrostu, 

sporą siłę i imponujący wsad.

Nr 32

Nr 33 KRZYSZTOF 
PENDERECKI

Nr 
34

Wybitny polski pianista i  kompozytor, praw-

dziwa legenda muzyki fi lmowej, wielokrotnie 

nagradzany i odznaczany za swoje osiągnięcia. 

Skomponował muzykę do ponad 140 fi lmów, 

współpracował z takimi reżyserami jak Andrzej 

Wajda, Krzysztof Kieślowski, Roman Polański 

czy Francis Ford Coppola. Co roku przy dźwię-

kach jego poloneza miliony licealistów zaczy-

nają bal studniówkowy. W  tym roku na Festi-

walu Muzyki Filmowej w  Krakowie świętował 

swoje 80 urodziny.

WOJCIECH 
KILAR

Country Manager i członek zarządu fi rmy Jero-

nimo Martins Dystrybucja, właściciela sieci skle-

pów Biedronka. Pod jego rządami liczba placó-

wek sieci w Polsce wzrosła kilkukrotnie i wynosi 

obecnie ponad 1900. Tylko w  2011 roku sieć 

Biedronka zwiększyła sprzedaż o  ponad 

24 proc. Już dawno nie jest typowym dyskon-

tem, stała się za to konkurencją dla wszystkich 

innych sieci handlowych. Sieć współpracuje 

z ponad 500 najlepszymi polskimi producenta-

mi. To jeszcze nie koniec: da Silva zapowiedział, 

że do 2015 r. sieć Biedronka ma urosnąć do 

3 tys. sklepów w Polsce. Grupa Jeronimo Mar-

tins rozgląda się też za nowymi rynkami zbytu.

Nr 
35

Jeden z  najwybitniejszych 

polskich artystów, kompozy-

tor i  dyrygent, laureat niezli-

czonych nagród, honorowy 

członek kilkunastu akademii 

artystycznych i  naukowych. 

Razem z  żoną promują kul-

turę i  młodych artystów. Nie-

przerwanie daje koncerty na 

cały świecie i  absolutnie nie 

zamierza przejść na muzyczną 

emeryturę. Niedawno nagrał 

płytę z  gitarzystą Radiohead 

Jonnym Greenwoodem, który 

zaprezentuje na festiwalu He-

ineken Open’er utwory pocho-

dzące z tej płyty.

MARCIN 
GORTAT

PEDRO 
PEREIRA DA SILVA
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Były premier i przewod-

niczący Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej w latach 

2001-2004, po ustąpieniu 

z urzędu zrezygnował z członkostwa SLD, pod-

jął nieowocną próbę założenia własnej partii 

politycznej (Polska Lewica). Szybko jednak 

wrócił do SLD i zrobił to z rozmachem: najpierw 

w 2011 uzyskał mandat poselski, a następnie 

został ponownie wybrany przewodniczącym 

partii. Musi poradzić sobie z konkurencją w po-

staci Ruchu Palikota, który systematycznie od-

biera Sojuszowi poparcie. Uparcie sprzeciwia 

się zjednoczeniu polskiej lewicy, co proponują 

niektórzy politycy.

Nr 
37

LESZEK 
MILLER

Z wykształcenia ekonomista, z sektorem ban-

kowym związany od ponad 20 lat. Był mene-

dżerem, dyrektorem i prezesem m.in. w Citi-

banku czy Lukas Banku. Od 2005 roku pracuje 

w Europejskim Funduszu Leasingowym, z cze-

go od sześciu lat w fotelu prezesa zarządu. 

Od 2009 także przewodniczy Komitetowi Wy-

konawczemu Związku Polskiego Leasingu. 

Od kilku lat krąży pomiędzy Wrocławiem, 

Warszawą a Paryżem, zarządzając największą 

fi rmą leasingową w Polsce.

ANDRZEJ 
KRZEMIŃSKINr 38

Razem z żoną jest właścicielem fi rmy kosme-

tycznej Oceanic i  dystrybutora kosmetyków 

Euro Fragrances. Ich marka kosmetyków AA, 

przeznaczona dla osób ze skórą wrażliwą 

i  skłonną do podrażnień, odniosła duży suk-

ces; jej ambasadorkami są takie gwiazdy jak 

Kayah czy Monika Brodka. Firma, świętująca 

Nr 36 WOJCIECH 
SOSZYŃSKI

w tym roku swoje 30-lecie, ma 

silną pozycję nie tylko w Pol-

sce, ale też na Słowacji, Litwie 

i  Białorusi. Soszyński duży 

nacisk kładzie na badania na-

ukowe i  inwestycje w  nowe 

technologie.
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WIESŁAW 
WŁODARSKINr 39

Twórca FoodCare Group zaczął podbijać ry-

nek już w latach 80, sprzedając desery pod 

marką Gellwe. Od tamtej pory systematycz-

nie poszerza asortyment: produkuje napo-

je energetyczne i  izotoniczne m.in. Black, 

a  także produkty śniadaniowe Fitella. Od-

ważną decyzją ze strony Włodarskiego oka-

zało się odkupienie w  2011 roku kultowej 

marki Frugo, o której powrót od dłuższego 

R E K L A M A

czasu zabiegali internauci. 

Napój spotkał się ze znako-

mitym przyjęciem, osiągając 

świetne wyniki sprzedaży 

i  podnosząc obroty fi rmy. 

FoodCare planuje dalszą 

ekspansję: przygląda się ryn-

kowi wody mineralnej oraz 

przecierów.
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G

Reżyser i  scenarzysta fi lmowy, ekspert od 

fi lmowych adaptacji klasyki polskiej litera-

tury, uwielbiany przez kinomanów za sfi l-

mowanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. 

W 2011 roku weszło na ekrany jego najnow-

sze dzieło „Bitwa Warszawska 1920” - pierw-

szy polski fi lm zrealizowany w  technologii 

3D, który przyciągnął do kin miliony Pola-

ków. W tym roku otrzymał też tytuł naszego 

magazynu Gentleman 2011 Roku. 

Człowiek, na którego zwró-

cone są oczy wszystkich 

Polaków w związku z nad-

chodzącymi Mistrzostwami 

Europy w piłce nożnej. Odno-

sił sukcesy jako trener m.in. 

Widzewa Łódź czy Legii War-

szawa, a od 2009 roku jest 

selekcjonerem reprezentacji 

Polski. Wszyscy z zapartym 

tchem czekają na ogłoszenie 

składu kadry na Euro. Może 

przejść do historii jako pierw-

szy trener, z którym Polska 

wyszła z grupy na Mistrzo-

stwach Europy.

Nr 
41

FRANCISZEK 
SMUDA JERZY 

HOFFMAN

Nr 
42
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Nr 
40

Polski poeta, dramaturg i  eseista, ostatnio 

znany przede wszystkim z  zaangażowania 

politycznego. Wspiera Prawo i  Sprawiedli-

wość, wchodził w  skład komitetu poparcia 

Jarosława Kaczyńskiego w  wyborach prezy-

denckich 2010. Słynie z  radykalnych opinii, 

niedawno sąd nakazał mu przeprosić Agorę 

za wypowiedź, w  której nazwał redaktorów 

„Gazety Wyborczej” duchowymi spadko-

biercami Komunistycznej Partii Polski. Został 

uhonorowany tytułem Człowieka Roku 2011 

przez „Gazetę Polską” za „niezłomną postawę 

w obronie wolności słowa i polskiej duszy”.

JAROSŁAW MAREK 
RYMKIEWICZ
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Radca prawny, partner za-

rządzający Kancelarii Praw-

nej Skarbiec - największej 

polskiej fi rmy specjalizującej 

się w  międzynarodowym 

planowaniu podatkowym. 

Jest jednym z  najczęściej 

przywoływanych w  polskiej 

prasie specjalistów z  zakre-

su międzynarodowej opty-

malizacji podatkowej. Tylko 

w  ciągu 3 ostatnich lat jego 

Kancelaria pozyskała ponad 

tysiąc klientów, reprezentu-

jąc ich w sporach sądowych 

ROBERT NOGACKINr 43

i pozasądowych o łącznej wartości ponad 6 mi-

liardów złotych. Aktualna wartość aktywów mię-

dzynarodowych struktur holdingowych, którymi 

zarządza Robert Nogacki, wynosi obecnie ponad 

2,5 miliardów złotych i ciągle rośnie.

Dziennikarz radiowy i telewizyjny, konferan-

sjer, od wielu lat związany z telewizją TVN. 

Kiedyś jej rzecznik prasowy, popularność zy-

skał prowadząc dwie edycje programu „Big 

Brother”. Obecnie wraz z Magdą Mołek prowa-

dzi program „Dzień Dobry TVN”, a na antenie 

TVN24 jako fi lmoznawca recenzuje i ocenia 

fi lmy w programie „Multikino”, który kreuje 

wyobrażenie Polaków o wielu produkcjach.

Nr 
44

ANDRZEJ 
SOŁTYSIK

  

Gentleman 205x135 indd 1 31 05 12 11:55
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Podczas gdy wiele fi rm i kancelarii prawnych 

zaczęło notować straty wraz z nadejściem 

kryzysu, Pana interesy przeżywały okres 

prosperity. Czego to zasługa?

Usługi, które oferujemy, wykraczają poza zwykłe 

doradztwo prawne. Klienci szukają u nas przede 

wszystkim wsparcia w długofalowym planowa-

niu strategicznym dla swoich fi rm i zarządzaniu 

sytuacjami kryzysowymi, zaś tego rodzaju usługi 

są zawsze szczególnie poszukiwane w okresach 

gwałtownych transformacji.  Duża część naszych 

klientów to osoby, których dorobek życia jest 

zagrożony przez bezprawne działania admini-

stracji państwowej, przedsiębiorcy, którym nagle 

wypowiedziano umowy kredytowe, utracili płyn-

ność, zostali oszukani przez nieuczciwych kontra-

hentów, wspólników. Jesteśmy w stanie zaofero-

wać im bardzo unikatowe usługi, począwszy od 

zmiany rezydencji podatkowej, a skończywszy na 

zaawansowanych usługach z zakresu wywiadu 

i kontrwywiadu gospodarczego.

Prowadzi Pan działalność publicystyczną, 

której następstwem jest wzrost świadomości 

społecznej w zakresie przestępstw 

dokonywanych przez „ludzi w białych 

kołnierzykach”. Czy myślał Pan kiedyś o tym, 

że, gdyby nie był tak gorliwym etykiem, to 

kontrahentów byłoby jeszcze więcej?

Z uwagi na specyfi kę usług, które oferujemy na-

szym klientom, są one w dużej mierze oparte na 

zaufaniu nie tylko do naszej wiedzy i doświadcze-

nia, ale przede wszystkim do naszej rzetelności 

i uczciwości. Klienci rozmawiają z nami o spra-

wach, o których nigdy nie powiedzieliby swoje-

mu fi rmowemu prawnikowi i w pierwszej kolej-

ności oczekują od nas poczucia, że wiedza, którą 

powierzają, jest w dobrych rękach. Ponadto, do 

tematu selekcji klientów podchodzimy bardzo 

ostrożnie i staramy się, aby unikatowe możli-

wości, które oferujemy, nie były nadużywane 

do podejmowania wątpliwych prawnie działań. 

Dlatego też klient, któremu przeszkadza nasze 

zaangażowanie w zwalczanie przestępczości 

gospodarczej, to nie jest osoba, o której względy 

chcielibyśmy zabiegać.

Czy władzom udało się uszczelnić system 

podatkowy, czy raczej optymalizacja 

podatkowa w niektórych państwach wciąż 

może mieć charakter negatywnego uchylania 

się od płacenia podatków?

Nielegalne uchylanie się od płacenia podatków 

i pranie brudnych pieniędzy zawsze jest domeną 

rozwiązań lokalnych, ponieważ zwracają one na 

siebie mniejszą uwagę, a  pieniądze nielegalne 

giną w masie pieniędzy legalnych. Natomiast ne-

gatywny szum informacyjny wokół rajów podat-

kowych to skoordynowana akcja marketingowa 

kartelu państw o  wysokich podatkach wymie-

rzona w  wolność ekonomiczną ich obywateli. 

Dlatego też obecne działania międzynarodo-

we mają niewiele wspólnego ze zwalczaniem 

nielegalnego uchylania się od płacenia podat-

ków. Jest to oparta na brutalnej sile przymusu 

państwowego próba obrony przed odpływem 

kapitału do krajów o  bardziej 

atrakcyjnym systemie podat-

kowym, zaś cała ideologia, 

która jest dorabiana do tych 

działań, to nic więcej jak tylko 

wymysł spin doktorów.

Jak na tym tle wygląda 

obecnie proces uciekania 

przedsiębiorców do rajów 

podatkowych?

Obecnie informacje o zmierz-

chu rajów podatkowych są 

głównie faktem prasowym. 

Przeniesienie kontroli nad ma-

jątkiem do państwa o wiary-

godnym systemie prawnym 

skutecznie chroni ten majątek 

przed przypadkami bezprawia 

urzędniczego, ponieważ w rela-

cji z zagraniczną administracją 

polski urzędnik jest zwykłym 

petentem, który musi przed-

stawić wiarygodne dowody za-

sadności swoich działań. Rów-

nież zmiany wprowadzane do 

umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania nie chronią 

fi skusa przed odpływem kapi-

tału – ochronę taką mogłyby 

stanowić wyłącznie niskie po-

datki, prosty system prawny 

i uczciwi urzędnicy.

Raje podatkowe mają się dobrze
Mecenas Robert Nogacki 
dzięki konsekwentnym 
działaniom na rynku 
optymalizacji podatkowej 
i ochronie majątku po raz 
pierwszy znalazł się na liście 
„100 Najbardziej Wpływowych 
Gentlemanów w Polsce”. 
W rozmowie z Jerzym Mosoniem 
opowiada o przyczynach 
sukcesu prowadzonej 
przez niego Kancelarii 
Prawnej Skarbiec, walce 
z przestępczością gospodarczą 
i rajach podatkowych. 
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Naukowiec, specjalista z zakre-

su mechaniki i informatyki, od 

2007 r. prezes Polskiej Akade-

mii Nauk, w 2011 r. wybrany na 

drugą kadencję. W ostatnich 

latach zajmuje się problematy-

ką prorozwojowej polityki pań-

stwa, a w szczególności stra-

tegią rozwoju edukacji, nauki 

i innowacyjności gospodarki. 

Jego autorytet uznają wszyscy 

niezależnie od reprezentowa-

nej opcji politycznej: w latach 

2001-2005 był ministrem nauki 

i szkolnictwa wyższego, póź-

niej sprawował funkcję dorad-

cy społecznego prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego ds. kon-

taktów z nauką.

PROF. MICHAŁ 
KLEIBERNr 46

Objął funkcję prokuratora generalnego po tym, 

jak prokuratura została oddzielona od funkcji mi-

nistra sprawiedliwości. Przed objęciem stanowi-

ska był sędzią w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, 

gdzie zyskał opinię świetnego fachowca, spra-

wiedliwego i rzetelnego. Uparcie walczy o przy-

znanie prokuraturze niezależnego budżetu, co 

ANDRZEJ 
SEREMETNr 47

Prawicowo-konserwatywny publicysta, au-

tor programów telewizyjnych. Przez wiele 

lat prowadził na antenie TVP program „Warto 

rozmawiać”, w którym razem z zaproszonymi 

gośćmi dyskutował na trudne tematy z życia 

społecznego w Polsce. Program dzielił opinię 

publiczną na zagorzałych wielbicieli i  zażar-

tych przeciwników, dopóki nie został zdjęty 

z ramówki. Od listopada 2011 r. Pospieszalski 

tworzy audycję o identycznej formule zatytu-

łowaną „Bliżej”, emitowaną w TVP Info. Wraz 

z  Ewą Stankiewicz nakręcił budzący kontro-

wersje dokument „Solidarni 2010”.

Nr 
45

JAN 
POSPIESZALSKI

uwolniłoby ją od nacisków po-

litycznych, jednak rząd na razie 

skutecznie blokuje jego zamia-

ry. Niedawno został wybrany 

na stanowisko Prezydenta Sie-

ci Prokuratorów Generalnych 

Unii Europejskiej.
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Nr 
48

IGOR 
JANKE

Dziennikarz, publicysta i komentator poli-

tyczny, redaktor „Rzeczpospolitej”, ostatnio 

pisuje także do „Uważam Rze”. Jego najwięk-

szym sukcesem jest założenie w 2006 roku 

z żoną serwisu Salon24.pl. Jest  to serwis 

blogowy, na którym wypowiedzieć się może 

każdy: politycy, dziennikarze, ale też osoby 

prywatne. Pod koniec 2011 roku notował 

12-13 milionów odsłon miesięcznie. Portal 

rozrasta się, uruchamia nowe serwisy o zróż-

nicowanej tematyce.

Nr 
50

Karierę zawodową zaczynał w  latach 80. 

w  Niemczech. Na początku lat 90. wrócił do 

Polski i  stworzył tu od podstaw rynek windy-

kacji. Wizjoner, zawsze o krok wyprzedzał swój 

czas. Bazując na niemieckich pomysłach stwo-

rzył Krajowy Rejestr Długów, najpopularniej-

szy ogólnopolski system wymiany informacji 

o dłużnikach. Jest twórcą i właścicielem takich 

fi rm, jak Kaczmarski Inkasso czy Rzetelna Firma. 

Najbardziej znany polski projektant 

mody, guru polskich stylistów. Jego 

kreacje wybierają na czerwony dywan 

takie gwiazdy jak Grażyna Torbicka, Ju-

styna Steczkowska czy Małgorzata Ko-

żuchowska. Laureat wielu prestiżowych 

nagród świata mody. Jego kolekcje są szero-

ko komentowane przez media. Ostatnio pod-

bija nowe rynki, zajmuje się projektowaniem 

wnętrz i mebli.

Nr 
49

MACIEJ 
ZIEŃ

nt 
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Ju-
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wych 

są szero-

atnio pod-

ktowaniem 

MACIEJ 
KACZMARSKI

Przedsiębiorcy, którzy mieli 

kłopoty z  odzyskaniem na-

leżności, znają go jako pomy-

słodawcę corocznej kampanii 

społecznej pod nazwą „Wielkie 

wiosenne sprzątanie długów”, 

dzięki której mogli bezpłatnie 

odzyskać swoje pieniądze od 

dłużników.
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Nr 52

Ekonomista i publicysta, dok-

tor habilitowany nauk ekono-

micznych. Zajmował wysokie 

stanowiska w wielu bankach 

komercyjnych, przez 4 lata 

był wiceprezesem NBP, był 

członkiem Komisji Nadzoru 

Finansowego i  wiceguber-

natorem Banku Światowego, 

doradzał kilku rządom. Pu-

blikuje w  czasopismach pol-

skich i  międzynarodowych. 

W  2011 bez powodzenia 

kandydował do senatu. Od 

2010 roku jest profesorem 

i  rektorem Uczelni Vistula, 

w  lutym założył fundusz Eu-

rogeddon, który zarabia wte-

dy gdy pogłębia się kryzys 

w  strefi e euro. Eurogeddon 

osiągnął w  kwietniu najlep-

sze wyniki ze wszystkich fun-

duszy w Polsce.

KRZYSZTOF 
RYBIŃSKI

Jeden z najbardziej poczytnych polskich pisarzy, 

idol miłośników fantastyki, autor sagi o  Wiedź-

minie i  trylogii „Narrenturm” oraz niezliczonych 

opowiadań, wielokrotny laureat nagrody im. 

Janusza A. Zajdla. Jego książki zostały przetłuma-

czone na wiele języków, a na podstawie sagi po-

wstała święcąca ostatnio triumfy gra „Wiedźmin”. 

Na początku roku zapowiedział na antenie Radia 

Gdańsk nową powieść o Wiedźminie, co wzbu-

dziło radość wśród wiernych czytelników.

ANDRZEJ 
SAPKOWSKINr 53

Jeden z  pierwszych polskich milionerów, 

twórca i  właściciel Curtis Group. Inwestuje 

w  branże farmaceutyczną, lotniczą, hote-

larską i  w  budownictwo. Jego największą 

pasją jest lotnictwo. Jest twórcą pierwszych 

prywatnych linii lotniczych w  Polsce i  po-

mysłodawcą Międzynarodowego Pikniku 

Lotniczego, który do 2010 odbywał się na 

lotnisku w Góraszce oraz prezesem fundacji 

Polskie Orły, która ma na celu popularyzację 

tradycji polskiego lotnictwa. Jest również 

prezesem zarządu Polskiej Rady Biznesu 

i należy do Business Center Club.

Nr 
51

ZBIGNIEW 
NIEMCZYCKI
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Jeden z najbardziej znanych 

poza granicami kraju pol-

skich artystów. Mimo mło-

dego wieku może pochwalić 

się wieloma osiągnięciami: 

jego prace znajdują się w tak 

prestiżowych galeriach jak 

Tate Modern w  Londynie, 

Centrum Pompidou w Pary-

żu czy Museum of Modern 

Art w Nowym Jorku. W swo-

ich pracach czerpie z takich 

kierunków jak surrealizm, 

pop art czy kubizm, inspi-

ruje go też muzyka. Oprócz 

malarstwa tworzy także pro-

jekty fi lmowe. 

Nr 
54

WILHELM 
SASNAL

Prezydent Wrocławia, w 2010 roku został wy-

brany na trzecią kadencję miażdżąc konku-

rencję przewagą 72 proc. głosów w pierwszej 

turze. Dzięki niemu we Wrocławiu odbywa się 

wiele imprez kulturalnych, co poskutkowało 

uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Kul-

tury 2016. Kolejnym jego sukcesem jest uzy-

skanie dla Wrocławia statusu miasta gospo-

darza Euro 2012 i World Games 2017. Z jego 

inicjatywy powstał w 2011 roku komitet wy-

borczy, który wystawił własnych kandydatów 

do Senatu: Unia Prezydentów – Obywatele 

do Senatu. Dzięki temu Wrocław jako jedyne 

miasto ma swojego senatora.

Nr 55 RAFAŁ 
DUTKIEWICZ

Wiceprezes Grupy Radiowej Time, prezes telewi-

zji muzycznej ESKA TV, od 2005 roku prezes Radia 

ESKA - największej w kraju sieci lokalnych rozgło-

śni radiowych (39 stacji). Stacja dopasowuje swo-

ją ofertę programową do potrzeb ludzi młodych, 

realizując format CHR (Contemporary Hit Radio 

- wszystkie hity na czasie). Konsekwentnie budu-

je swój wizerunek i poszerza zasięg nadawania, 

dzięki czemu utrzymuje wiodącą pozycję na pol-

skim rynku radiowym. Ponadto ESKA organizuje 

„Hity Na Czasie” - cykl letnich imprez z udziałem 

gwiazd muzyki oraz przyznaje nagrody muzycz-

ne „ESKA Music Awards”.

Nr 
56

LESZEK 
KOZIOŁ
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Przez wiele lat decydował o  gustach mu-

zycznych Polaków jako dyrektor programo-

wy, redaktor naczelny, a  następnie prezes 

Radia ZET aż do 2009 roku. Był pomysło-

dawcą wielu audycji i  założycielem Radia 

Chilli ZET. Wybierał muzykę do wielu pol-

skich fi lmów, w  kilku innych zagrał, jest 

współproducentem muzycznych hitów 

Twórca i prezes zarządu spółki Zbyszko Com-

pany, producenta takich napojów jak Polo Cola, 

3 Cytryny i Veroni Mineral. Jeden z liderów 

rodzimego rynku napojów gazowanych. Do-

skonałą decyzją znacznie zwiększającą obroty 

spółki okazała się reaktywacja marki Polo Coc-

ta (pod nazwą Polo Cola). Ostatnio wpuścił na 

rynek Polo Colę Slim z dodatkiem stewii, natu-

ralnego słodzika.  

ROBERT 
KOZYRA

Nr 
57

ZBIGNIEW 
BOJANOWICZ

Nr 
58

WOJCIECH 
SZCZĘSNYNr 59

Ten zaledwie 22-letni piłkarz jest dowodem 

na to, że dla polskiej piłki nożnej jest nadzieja. 

Jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia od-

nosił sukcesy w rozgrywkach juniorów, dzięki 

czemu został zauważony przez klub Arsenal 

Londyn. Zastąpił tam w bramce swojego ro-

daka Łukasza Fabiańskiego po jego kontuzji. 

Dzięki świetnym występom w  Premier Le-

ague szybko awansował do pierwszego skła-

du. Jest jednym z naszych asów w rękawie na 

Euro 2012. fo
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m.in. Patrycji Markowskiej 

i  Natalii Kukulskiej. Słynie 

z  ciętego języka, nigdy nie 

bał się ostro skrytykować 

gwiazd rodzimego showbiz-

nesu. Zastąpił Kubę Woje-

wódzkiego jako juror w pro-

gramie TVN „Mam Talent”.
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Nr 62

Choć na początku 2011 

roku z  powodów formal-

nych musiał pozbyć się 

swoich akcji spółki Sfi nks 

Polska, to już w  sierpniu 

tego samego roku po raz 

drugi został jej prezesem. 

TADEUSZ 
GOŁĘBIEWSKI

Nr 
61

Swój biznes otworzył jeszcze 

w  latach 80., produkując wy-

sokiej jakości kolorowe ko-

smetyki. Prezes zarządu Inglot 

Cosmetics nie boi się trudnych 

decyzji – prawie z  dnia na 

dzień wycofał swoje kosmety-

ki z  drogerii, sprzedając je od 

tego czasu tylko we własnych 

sklepach. Jak ognia unika kre-

dytów, nie prowadzi kampanii 

reklamowych, nie zatrudnia 

nawet specjalisty od marke-

tingu, a jednak ma rzeszę wier-

nych klientek. Ma więcej skle-

pów za granicą niż w  Polsce, 

jego marka jest popularna 

m.in. w  Stanach Zjednoczo-

nych i w Arabii Saudyjskiej.

WOJCIECH 
INGLOTNr 60

SYLWESTER 
CACEK

Zarządza teraz popularnymi restauracjami 

Sphinx, Wook i Chłopskie Jadło. Cacek wdraża 

obecnie w  spółce strategię rozwoju, ma am-

bicje, by jego sieć restauracji zyskała zasięg 

międzynarodowy. Oprócz tego działa też na 

rynku kapitałowym i  jest właścicielem klubu 

piłkarskiego RTS Widzew Łódź.

Choć dorobił się na produkcji słodyczy zakłada-

jąc Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego 

Tago, to znany jest raczej jako polski hotelarz 

obejmujący największą część tego rynku. Jako 

pierwszy w Polsce stworzył własną sieć hoteli. 

I dalej inwestuje w nowe – niedawno po prze-

budowie otworzył ponownie olbrzymi kom-

pleks wypoczynkowy w Karpaczu. Planuje też 

otworzyć nowy hotel w Białymstoku. 

TADEUSZ 
GOŁĘBIEWSKI

Nr 
61Nr 60
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Pieszczotliwie nazywani przez fanów Fryta 

i Matka są obok Agnieszki Radwańskiej gwiaz-

dami polskiego tenisa. Każdy z nich próbował 

grać indywidualnie, grali też z  innymi tenisi-

stami, jednak szybko okazało się, że tylko ra-

zem tworzą świetny duet: jeden lewo-, drugi 

praworęczny, jeden opanowany, drugi gra 

agresywnie, na korcie idealnie się uzupełnia-

ją. Kilka ostatnich lat stanowi dla nich pasmo 

sukcesów, i to w tak prestiżowych turniejach 

jak US Open, Masters Cup czy Puchar Davisa. 

Utrzymują czwartą pozycję na świecie w ran-

kingu ATP deblistów. Obecnie przygotowują 

się do Igrzysk Olimpijskich w  Londynie, na 

których mają nadzieję na medal.

Do „Solidarności” wstąpił na początku lat 90. 

i szybko awansował w strukturach związku. Po 

pełnieniu przez jakiś czas roli skarbnika został 

niemal jednogłośnie wybrany szefem regionu 

śląsko-dąbrowskiego. W  2010 roku zastąpił 

w  roli przewodniczącego związku Janusza 

Śniadka. Ostatnio znajduje się w centrum uwa-

gi ze względu na ustawę emerytalną, przeciw-

ko której związkowcy stanowczo protestują. 

Nr 63-64

PIOTR 
DUDA

Nr 
65

MARIUSZ 
FYRSTENBERG 

I MARCIN 
MATKOWSKI
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Podróżnik, dziennikarz, satyryk. Popular-

ność zyskał dzięki programowi „WC Kwa-

drans”, w którym prezentował swoje rady-

kalne konserwatywno-liberalne poglądy. 

Jego największą pasją są podróże: przeszedł 

Puszczę Amazońską, dotarł do najbardziej od-

ciętych od świata indiańskich wiosek. O swo-

ich podróżach pisze książki i kręci reportaże 

uwielbiane przez widzów i czytelników. Wielki 

propagator muzyki country. Pisze felietony do 

gazet, prowadzi audycje w radiu i telewizji.

Nr 
66

WOJCIECH 
CEJROWSKI

Współzałożyciel i  członek rady nadzorczej 

Domu Aukcyjnego Abbey House. Na początku 

wydawało się, że w Polsce inwestycje w sztukę 

nie są zbyt popularne. Jednak Makowski wie-

rzył, że rynek dóbr luksusowych, dziś jeszcze 

w powijakach, rozwinie się. I miał rację – po tym 

jak jego spółka pierwsza z  branży weszła na 

giełdę, jej akcje błyskawicznie skoczyły w górę. 

Firma promuje młodych artystów i przyczynia 

się do rozwoju sztuki nowoczesnej w  Polsce. 

Jej olbrzymi sukces świadczy o tym, że ten dość 

młody rynek jest bardzo chłonny.

Naczelny rabin Polski urodził się w  Stanach 

Zjednoczonych w żydowskiej rodzinie o pol-

skich korzeniach. W  latach 90. przybył do 

Polski, a od 2005 roku ma podwójne obywa-

telstwo: polskie i  amerykańskie. Aktywnie 

działa na rzecz pojednania polsko-żydowskie-

go i  chrześcijańsko-żydowskiego. Za swoją 

działalność w tym zakresie został odznaczony 

Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski 

oraz Missio Reconciliationis. 

PAWEŁ 
MAKOWSKI

Nr 67

MICHAEL JOSEPH 
SCHUDRICH

Nr 
68
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Izraelski polityk i  dyplomata, profesor nauk 

politycznych. Urodził się w  województwie 

lwowskim, ale już jako  dziecko wyemigrował 

z rodziną do Izraela, gdzie został posłem, a póź-

niej przewodniczącym Knesetu (izraelskiego 

parlamentu).W  latach 2000-2003 był ambasa-

dorem Izraela w Polsce. Publikował w tygodni-

ku „Wprost”, obecnie pisze do „Uważam Rze”. 

Za umacnianie stosunków polsko-izraelskich 

został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu 

Zasługi RP. Wciąż jest jednym z  ważniejszych 

działaczy żydowskich w Polsce.

SZEWACH 
WEISSNr 69

Bracia Likusowie wzbogacili się na prze-

łomie lat 80. i 90., w  rodzącym się kapitali-

zmie. Zawsze krok przed rynkiem, umieją 

przewidzieć, jaka inwestycja przyniesie 

zysk. Zaczęli od sprzedaży komputerów, 

do których części najstarszy Wiesław spro-

wadzał z  Azji. Kiedy ten rynek zaczął się 

kurczyć, zainwestowali w towary akcyzowe: 

papierosy i piwo. Jednak wobec narastającej 

konkurencji ze strony międzynarodowych 

koncernów postanowili jeszcze raz zmienić 

branżę. Zainwestowali w branżę hotelarską, 

co okazało się świetną decyzją. Bracia mają 

też restauracje, sklepy Likus Concept Store, 

niedawno otworzyli w Warszawie dom han-

dlowy VitkAc, w którym można znaleźć skle-

py takich marek jak Gucci czy Marc Jacobs. 

Ich atutem jest rodzinny charakter biznesu: 

sami wszystkim zarządzają, w fi rmie pracu-

ją też żona Leszka i dzieci Wiesława. Dzięki 

temu łatwo jest utrzymać dyscyplinę i  po-

dejmować ważne decyzje. Kiedy kupują nie-

ruchomość, Wiesław załatwia fi nansowanie, 

Tadeusz dba o wykonawców, Leszek o spra-

wy operacyjne.

Nr 70-72

WIESŁAW LIKUS 
TADEUSZ LIKUS 

LESZEK LIKUS

Nr 73

Twórca i  właściciel Kolporte-

ra, największego dystrybuto-

ra prasy w  Polsce i  jednego 

z największych dystrybutorów 

tzw. produktów szybkozby-

walnych. Klicki łączy sprzedaż 

hurtową i  detaliczną: obsłu-

guje fi rmy, ale ma też własne 

salony prasowe i  sieć super-

marketów Dobry Wybór. Jesz-

cze niedawno zamierzał wpro-

wadzić swoje spółki na giełdę, 

ale zrezygnował z tych planów 

z  powodu kiepskiej sytuacji 

fi nansowej na giełdzie. Dzięki 

swoim inwestycjom jest jed-

nym z najbogatszych Polaków.

KRZYSZTOF 
KLICKI
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Współzałożyciel przedsiębiorstwa CD-Projekt, 

zajmującego się dystrybucją, a ostatnio też  

produkcją gier komputerowych. To w otwar-

tej w 2002 roku jednostce fi rmy CD Projekt 

RED powstała najlepsza polska gra kompu-

terowa ostatnich lat - Wiedźmin, oparty na 

fabule powieści Andrzeja Sapkowskiego. Suk-

ces gry sprowokował Kicińskiego do wydania 

drugiej części gry. Pomysł ten okazał się strza-

łem w dziesiątkę – gra okazała się być hitem 

nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Kiciński 

planuje dalszą ekspansję za granicę z nowy-

mi grami. W 2012 r. otrzymał od Polskiej Rady 

Biznesu nagrodę im. Jana Wejcherta za „wizję 

i innowacyjność”.

Firmę Bakalland Owerko założył w  latach 90. 

z kolegami ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzię-

ki przemyślanym akwizycjom fi rma rozwijała 

się dynamicznie, weszła na rynek zdrowej żyw-

ności. Od dawna praktycznie każdy rok kończy 

z  zyskiem netto. Akcje, które spadły w  czasie 

kryzysu w 2009 r., teraz systematycznie rosną. 

Bakalland jest liderem swojej branży, z 24-proc. 

udziałem w rynku bakalii. Owerko jest też wice-

prezesem zarządu Polskiej Rady Biznesu.

Nr 
74

MICHAŁ 
KICIŃSKI

Nr 
75

MARIAN 
OWERKO

Odkąd w  2003 r. wygrał ca-

sting i  zaczął poprowadzić 

w  telewizji TVP1 kulinarny 

program „Kuchnia z Okrasą”, 

stał się jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych mistrzów 

kuchni w naszym kraju. Z go-

towania uczynił prawdziwą 

sztukę zarówno w  aspekcie 

medialnym jak i smakowym, 

a potrawy serwowane w re-

stauracji Platter by Karol 

Okrasa mają już zwolenni-

ków na całym świecie.

KAROL
OKRASA

Nr 
76
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Jeden z  najbogatszych najbardziej efektyw-

nych biznesowo przedsiębiorców zaczynał 

na rynku roznoszenia ulotek, bo tym właśnie 

zajmowała się fi rma Integer, którą założył 

jeszcze na studiach. Odniosła taki sukces, że 

Brzoska zaczął rozglądać się za nowymi inwe-

stycjami. Jego pomysł na to, by wejść na rynek 

usług pocztowych, wydawał się niedorzeczny. 

Ale młody biznesmen wiedział, jak konkuro-

wać z monopolem Poczty Polskiej na przesyłki 

o  wadze do 50 gram: obciążał swoje koperty 

metalową blaszką. Jego fi rmie InPost udało się 

w zaledwie 5 lat odebrać Poczcie Polskiej kilka-

naście procent udziału w rynku, a postawione 

przez niego paczkomaty do całodobowego 

odbioru przesyłek stoją niemal w  każdym 

mieście w Polsce. Do końca 2016 roku z 16 tys. 

urządzeń będą też mogli korzystać mieszkańcy 

niemal całej Europy. W  przyszłym roku, kiedy 

skończy się monopol Poczty Polskiej, spółka ma 

szansę na bardzo dynamiczny rozwój.

RAFAŁ 
BRZOSKA

Nr 
77

Prezydent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa 

im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, potocz-

nie nazywanej po prostu Uczelnią Łazarskiego. 

Przez kilkanaście lat istnienia uczelnia wypraco-

wała silną pozycję wśród wyższych szkół nie-

publicznych w Polsce. Szczególnie popularna 

Nr 78 JULIUSZ 
MADEJ

jest wśród obcokrajowców, 

głównie dzięki rozwiniętym 

programom międzynarodo-

wym i ofercie studiów w języku 

angielskim.

Nr 79 PROF. ANDRZEJ 
KOŹMIŃSKI

Polski ekonomista, profesor nauk ekonomicz-

nych, specjalista w zakresie zarządzania. W 1993 r.

 założył Akademię Leona Koźmińskiego, która 

nosi imię jego nieżyjącego ojca, również wybit-

nego ekonomisty. Do zeszłego roku był też jej 

rektorem, obecnie sprawuje urząd prezydenta. 

Uczelnia rozwija się bardzo dynamicznie, po-

siada prestiżowe międzynarodowe akredytacje 

AMBA i EQUIS, co roku zajmuje wysokie miejsca 

w rankingach uczelni niepublicznych, a ostatnio 

też w rankingu „Financial Times”.
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Nr 82

Wielokrotny mistrz Polski 

w tańcach towarzyskich, po 

zakończeniu kariery został 

choreografem. Założył szko-

łę tańca Egurrola Dance Stu-

dio i grupę taneczną Volt. To 

w  dużej mierze jego zasługa, 

że Polacy tak bardzo fascynu-

ją się tańcem: od kilku lat jest 

jurorem w programie TVN „You 

Can Dance”, głównym cho-

reografem programu „Taniec 

z  gwiazdami”, odpowiada też 

za choreografi ę wielu festiwali 

i programów telewizyjnych.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych prawni-

ków w Polsce, profesor zwyczajny, wykładow-

ca Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista 

z  zakresu prawa karnego, członek Naczelnej 

Rady Adwokackiej. Jest znany z prowadzenia 

najtrudniejszych, najbardziej kontrowersyj-

nych spraw. Po sprawie Sławomira Sikory, 

którą prowadził, powstał znany fi lm, pt. „Dług”. 

Reprezentował też Zytę Gilowską w postępo-

waniu lustracyjnym i  Ryszarda F. w  procesie 

o korupcję w PZPN.

Jest prezesem Edipresse Polska, a od 2007 r. 

także prezesem grupy Edipresse na Europę 

Wschodnią. Od lat konsekwentnie buduje mar-

kę i wzmacnia pozycję na rynku prasy dla ko-

biet, odpowiada za takie tytuły jak „Viva”, „Party”, 

„Pani Domu” czy „Mamo, to ja”. Pod względem 

Dziennikarz prasowy i telewizyjny, specjalizu-

je się w tematyce religijnej, politycznej i histo-

rycznej. Przez jakiś czas publikował w tygodni-

ku „Wprost” (od kwietnia 2006 r. do stycznia 

2007 r. szef działu krajowego, później szef 

działu historia). Później rozpoczął współpracę 

z „Rzeczpospolitą”. Od 2011 r. można czytać 

jego artykuły także w „Uważam Rze”.

Nr 
80

AGUSTIN 
EGURROLA
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Nr 
83

CEZARY 
GMYZ 

ZBIGNIEW 
NAPIERAŁA

MECENAS 
PIOTR 
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sprzedaży Edipresse zajmuje 

drugą pozycję na polskim ryn-

ku. Wciąż rozwija fi rmę – od 

zeszłego roku w ofercie wy-

dawnictwa pojawił się nowy 

magazyn o gwiazdach „Flesz”.
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Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy, 

współzałożyciel i  długoletni prezes Krajowej 

Izby Gospodarczej. Był posłem i  ministrem 

w rządzie Hanny Suchockiej. Od wielu lat nie-

ustannie działa na rzecz rozwoju gospodar-

czego i  umocnienia pozycji polskich przed-

siębiorców oraz promocji Polski na arenie 

międzynarodowej. Autor licznych publikacji 

i artykułów na tematy gospodarcze.

Prezes organizacji World Trade Center Warsaw, 

członka globalnej WTC Association. Od 20 lat 

działa z  sukcesem na rzecz promocji polskich 

fi rm na rynkach światowych, jak również poma-

ga fi rmom międzynarodowym wejść na rynek 

polski. Bardzo efektywny jako doradca strate-

giczny w przygotowywaniu i fi nalizacji między-

narodowych projektów inwestycyjnych. Dużo 

wysiłku wkłada we wprowadzenie fi rm na rynki 

krajów rozwijających się, a w szczególności do 

Chin. Współzałożyciel prestiżowego Ambassa-

dors Club. Ceniony przez wielu przedstawicieli 

korpusu dyplomatycznego. Aktywnie uczest-

niczy w  życiu kulturalnym i  gospodarczym. 

Jest też przewodniczącym Międzynarodowej 

Organizacji ds. Turystyki i Wymiany Kulturalnej. 

Z zamiłowania kolekcjoner sztuki.

Prezes zarządu i  współzało-

życiel fi rmy KRUK, zaczynał 

jako autor i  wydawca książek 

o  charakterze prawniczym, 

windykacją zajął się przypad-

kiem, ale był to bardzo szczęśli-

wy przypadek: dziś spółka jest 

niekwestionowanym  liderem 

rynku zarządzania wierzytel-

nościami w Polsce, a ma ambi-

cje, by podbić też rynki Europy 

Centralnej (jest już w Rumunii 

i Czechach). Krupa zrewolucjo-

nizował rynek windykacji, kie-

dy po badaniach społecznych 

rynku okazało się, że  obecnie 

ludzie nie zalegają z  długami 

z powodu nieuczciwości, a po 

prostu dlatego, że nie mają 

pieniędzy  na ich spłatę. Od tej 

pory fi lozofi a biznesowa fi rmy 

oparta jest na tzw. strategii 

pro-ugodowej i  umożliwieniu 

uregulowania długu w  ratach 

możliwych do spłaty. Strzałem 

w dziesiątkę okazał się też pro-

duct placement fi rmy w popu-

larnym serialu „M jak Miłość”.

Nr 84 ANDRZEJ 
ARENDARSKI

Nr 
85

JACQUES 
TOUREL

Nr 86 PIOTR 
KRUPA
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W Platformie Obywatelskiej 

skupia wokół siebie skrzydło 

prawicowo-konserwatyw-

ne, był autorem projektu 

kompromisowej ustawy 

in vitro, znane są też jego po-

glądy na kwestię aborcji czy 

legalizacji małżeństw homo-

seksualnych. Jego wybór na 

ministra sprawiedliwości dla 

wielu był zaskoczeniem z po-

wodu jego małego doświad-

czenia w dziedzinie prawa. 

Za cel obrał sobie deregula-

cję – zaczął od stopniowego 

uwalniania zawodów, czym 

jedni są oburzeni, a od in-

nych zbiera wyrazy uznania.

Nr 87 JAROSŁAW 
GOWIN

Znany prawnik. Choć deklaruje narodowość 

żydowską, to również o Polsce wyraża się 

z sympatią. Młodość spędził na emigracji. Stu-

diował w Stanach Zjednoczonych, Moskwie 

i w Paryżu. Do Polski wrócił już jako prawnik po 

1989 r. Obecnie pracuje w kancelarii prawni-

czej Greenberg Traurig Grzesiak (do niedawna 

Dewey & LeBoeuf Grzesiak). 

Jako prezes Mlekovity zapewnił jej czołową 

pozycję w branży mleczarskiej, skutecznie po-

konując międzynarodowe koncerny. Systema-

tycznie konsoliduje branżę przejmując swoich 

rywali i zwiększa wpływy z eksportu. Zeszły rok 

był dla fi rmy rekordowy – osiągnęła przychód 

przekraczający 2,9 mld, co stanowi 16-procen-

towy wzrost w porównaniu z rokiem 2010. Nie-

wiele mu brakowało, by zdobyć nagrodę w kon-

kursie Przedsiębiorca Roku 2011, przegrał tylko 

z Michałem Kicińskim, twórcą CD-Projektu.

Nr 
88

LEJB 
FOGELMAN
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Jeden z wiodących polskich 

przedsiębiorców w  czasie 

studiów wahał się między 

biznesem a karierą naukową. 

Wybrał biznes, co zaowoco-

wało niesamowitym sukce-

sem: współtworzona przez 

niego grupa Maspex, której 

jest też prezesem, zajmu-

je wiodącą pozycję wśród 

producentów żywności nie 

tylko w  Polsce, ale w  całej 

Europie Środkowej. Sokami 

Kubuś i Tymbark czy maka-

ronami Lubella delektują się 

zgodnie między innymi Cze-

Od lat zagląda Polakom do 

sypialni i walczy o to, by seks 

nie był tematem tabu, jest au-

torem wielu książek popular-

nonaukowych i  poradników. 

Z  wykształcenia psychiatra, 

konsultant krajowy w  zakre-

sie seksuologii. Jest też bie-

głym sądowym, bierze udział 

w  sprawach dotyczących 

przestępstw na tle seksu-

alnym. Jego publiczne wy-

powiedzi w  mediach burzą 

bariery obyczajowe w Polsce.

Prezes spółki KGHM Polska Miedź, najbogatszej 

polskiej fi rmy, która z roku na rok notuje rekor-

dowe przychody. Pod jego rządami KGHM stało 

się spółką prawdziwie globalną: jest jednym 

z czołowych producentów miedzi i srebra na 

świecie. Ma strategiczne znaczenie dla polskiej 

gospodarki. Wszystko dzięki Wirthowi, który nie 

boi się dużych inwestycji: niedawno przejął ka-

nadyjską spółkę Quadra FX za prawie dziesięć 

miliardów złotych. Nie zraża się nawet nowym 

podatkiem od kopalin.

Nr 
92Nr 90 KRZYSZTOF 

PAWIŃSKI

Nr 
91

LEW 
STAROWICZ
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Ernst & Young Przedsiębiorca Roku za „zaangażo-

wanie, konsekwencję, odporność na kryzys oraz 

mistrzowską umiejętność gry zespołowej”.



48 czerwiec 201248

100 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH DŻENTELMENÓW W POLSCE

Żyłkę do biznesu ma w  genach, a  odziedzi-

czył ją po matce Annie Podniesińskiej, która 

jest siłą napędową rodzinnego imperium. Bo-

gusław Peter Podniesiński odpowiada w nim 

za stronę prawną i rozwój nowych przedsię-

wzięć, w  tym biznesu gazowego. Podczas 

studiów prawniczych oraz wieloletniego po-

bytu w USA nawiązał kontakty z partnerami 

z branży naftowo-gazowej. Obecnie jest pre-

zesem grupy fi rm Mazovia Energy Resources. 

Planuje zająć się wydobyciem ropy i  gazu 

łupkowego, który ma szansę stać się przy-

szłością polskiej energetyki. Wyniki pierw-

szych wierceń są bardzo obiecujące. Jego 

fi rmy pozyskały już koncesje poszukiwawcze 

w kilku regionach Polski, a obecnie starają się 

Nr 93 BOGUSŁAW PETER 
PODNIESIŃSKI

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej ma duże 

doświadczenie w  zarządzaniu: był wicepre-

zesem fi rmy Polkomtel, ministrem łączności 

w rządzie Hanny Suchockiej, zasiadał w radach 

nadzorczych dużych fi rm. Jako szef PGE, naj-

większej grupie sektora elektroenergetycznego 

w Polsce, stoi przed ważnym wyzwaniem – do-

stosowaniem polityki fi rmy do wytycznych Unii 

Europejskiej, ograniczeniem emisji CO
2
 i przej-

ściem na alternatywne źródła energii.

Jako prezes spółki Bauer Media Polska w du-

żej mierze zarządza rynkiem mediów w Pol-

sce. Poprzez holding medialny Bauer Media 

Group kontroluje Grupę RMF, Grupę INTERIA.

PL oraz wydawnictwo Bauer, które wydaje 

33 tytuły, m.in. „Twój Styl”, „Tinę”, „Tele Tydzień” 

i „Życie na gorąco”. W każdej z tych trzech 

branży kontroluje znaczną część rynku. 

Za elastyczność i szybką reakcję na zmiany 

na rynku wydawnictwo Bauer uzyskało tytuł 

Wydawcy Roku przyznawany przez redakcję 

„Media Marketing Polska”.

W zarządzaniu ma wielolet-

nią praktykę. Były prezes fi r-

my Vistula&Wólczanka zna-

jomość branży odzieżowej 

wykorzystał tworząc kiero-

waną do mężczyzn markę 

RageAge. Jest też prezesem 

funduszu inwestycyjnego 

Black Lion NFI i spółki Scan-

med, zajmującej się branżą 

medyczną, wydawcą ma-

gazynu „MaleMen”, twórcą 

Soho Factory. Prowadzi też 

blog, w  którym komentuje 

bieżące wydarzenia.
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bałtyckim. Interesuje się rów-

nież innymi surowcami i ubie-

ga o koncesje na poszukiwa-

nie m.in. złóż ołowiu i  cynku 

oraz metali szlachetnych.
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zaczynał od publicystyki. 

Jako twórca prozy zadebiu-

tował zbiorem opowiadań  

w  1962 roku. Jego twór-

czość wpisuje się w  tzw. 

nurt chłopski. Nagrodzona 

powieść „Pióropusz” opisuje 

powojenną rzeczywistość 

jego rodzinnej wsi Siedlików. 

W  laudacji przewodnicząca 

jury opisała ją jako „szorst-

ką, zuchwałą, oszałamiającą, 

zamaszystą i  kunsztowną”. 

Pisarz nie spoczywa na lau-

rach – w  tym roku wydał 

nową powieść „Pantałyk”.

Założyciel i  były prezes spółki Optimus, którą 

później sprzedał. Po bezprawnym aresztowaniu 

w 2002 roku zaczął walkę o zmianę prawa i od-

biurokratyzowanie działalności gospodarczej, 

jednak w dużej mierze bezskutecznie. Obecnie 

prowadzi fi rmę Prawdziwe Jedzenie, produku-

jącą luksusowe sery dojrzewające i zajmuje się 

eksperymentalnym wytwarzaniem biopaliw 

z lnicznika siewnego. Kładzie nacisk na znacze-

nie etyki w  biznesie i  ekologiczną produkcję. 

Angażuje się w działalność fi lantropijną.

Prezes spółki PZ Cormay działającej na rynku 

diagnostyki. Dzięki dobrze trafi onym przeję-

ciom w krajach Europy Zachodniej i odważnym 

inwestycjom z  malutkiej fi rmy zrobił prawdzi-

wego giganta. Stawia przede wszystkim na in-

nowacyjność: jego zespół naukowców stworzył 

przełomowy analizator krwi, który ma wejść na 

rynek w  2013 r. Dzięki przemyślanej strategii 

spółka rozwija się błyskawicznie, fi rma jest dziś 

wyceniana na wyceniany na 452,9 mln zł.
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Jest dziedzicem fortuny i  synem Zbignie-

wa,  który zbudował współczesną potęgę 

rodziny znanej z  produkcji lodów. Adam 

Grycan nie kontynuuje jednak tej tradycji, 

choć również pracuje w  branży cukierni-

czej. Adam wraz z żoną Martą Grycan pro-

wadzą inną fi rmę A. Grycan Cukiernia Marta 

Grycan. I  trzeba przyznać, że radzą sobie 
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ADAM 
GRYCAN

znakomicie. Sukcesy cukier-

ni przekładają się na popu-

larność córek Grycanów: 

Weroniki i  Wiktorii, które 

nie znikają z  pierwszych 

stron gazet. Zapewne nie-

bawem dołączy do nich naj-

młodsza Gabriela. 
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