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Magdalena Grądzka i Tisa Żawrocka-Kwiatkowska z Orłami WPROST w Łodzi 

 

Prezes firmy Amii Magdalena Grądzka i prezes Fundacji Gajusz Tisa Żawrocka-Kwiatkowska zostały wyróżnione Orłami 

„Wprost” w województwie łódzkim. Uroczysta gala odbyła się w piątek w łódzkim hotelu Holiday Inn. Nagrody 

wręczył Jacek Pochłopień, p.o. redaktora naczelnego „Wprost”.    

    

Magdalena Grądzka została wyróżniona statuetką „Kobiety biznesu” woj. łódzkiego. Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, 

prezes Fundacji Gajusz otrzymała nagrodę dla „Ambasadora regionu”.  

 

W kategorii najlepsze wyniki finansowe Orła „Wprost” otrzymała firma Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska 

Sp. z o.o. 

 

Orły Tygodnika „Wprost” to nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat 

(2012-2014), a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw 

zostało opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode.  

Patronat honorowy nad projektem Orły Tygodnika „Wprost” sprawuje Ministerstwo Rozwoju. Partnerem 

strategicznym jest PKO Bank Polski. Partnerem projektu jest także Bisnode. 

Do tej pory „Wprost” wyróżnił najlepsze firmy na Dolnym Śląsku (24 października), w Kujawsko-Pomorskiem (18 

października), na Śląsku (Piekary Śląskie, 20 września),  w Lubelskiem i na Podlasiu (Lublin, 13 września) w 

Wielkopolsce (Poznań, 28 czerwca), w Małopolsce i na Podkarpaciu (Kraków, 27 czerwca)  na Mazowszu (Warszawa, 

8 czerwca), na Pomorzu (Sopot, 18 kwietnia) oraz w woj. zachodniopomorskim (Szczecin, 21 marca). 

Orły Tygodnika „Wprost” nawiązują do wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki od 

Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w swojej codziennej działalności dowiódł, że prowadząc 

biznes, można wysoko nieść biało-czerwoną flagę, być patriotą i działać na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało 

się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – z londyńskiej siedziby emigracyjnego rządu polskiego 

(więcej: http://goo.gl/KvKQmA). 
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