
25/25, czyli dwudziestu pięciu Laureatów 

XXV edycji Konkursu „TERAZ POLSKA”

8 czerwca  w Teatrze  Wielkim –  Operze  Narodowej  w  Warszawie  odbędzie  się  Gala 

wieńcząca  XXV  edycję  Konkursu  „Teraz  Polska”.  Podczas  wydarzenia  poznamy 

tegorocznych Laureatów Godła „Teraz Polska” oraz Konkursu „Wybitny Polak”.

W tym roku już po raz 25. zostaną wręczone statuetki „Teraz Polska”. 15 produktów, 

6 usług, 2 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 2 gminy zostaną nagrodzone Godłem „Teraz 

Polska”. W tym roku wyjątkowo wręczone zostaną także dwa wyróżnienia.  

-  Nagroda „Teraz Polska” z roku na rok cieszy się  coraz większą popularnością.  

Nieustannie  rośnie  przy  tym  poziom  jakości  i  innowacyjności  zgłoszeń. –  mówi  Michał 

Lipiński, Dyrektor Konkursu „Teraz Polska”. – W tegorocznej, XXV edycji 97% produktów i  

100%  usług  zostało  ocenione  pozytywnie.  Poziom  jest  wyjątkowo  wysoki.  Ponad  40% 

przedsiębiorstw uzyskało  podczas  oceny  jakości  wynik  wyższy  niż  900 punktów (na  1000 

możliwych). Rywalizacja była więc wyjątkowo zacięta. 25 Laureatów XXV edycji Konkursu  

„Teraz Polska” to świadectwo najwyższej jakości polskich produktów, usług, przedsięwzięć  

innowacyjnych  i  gmin.  To  dowód  na  to,  że  to  właśnie  wysoka  jakość  jest  fundamentem  

polskiej gospodarki. – dodaje Lipiński.

W trakcie uroczystości  w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej ogłoszeni  zostaną 

także tegoroczni  laureaci  Konkursu „Wybitny Polak”.  W tym roku trzy osoby dołączą do 

zacnego grona osób propagujących swoją działalnością i dokonaniami pozytywny wizerunek 

Polski i Polaków na świecie. 

Uroczysta Gala XXV edycji Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się 8 czerwca br. o 

godz. 18:45 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. 
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Uroczystość poprzedzona zostanie konferencją prasową, która odbędzie się 8 czerwca 

br.  o  godz.  11.00  (konieczność  akredytowania  się  do  3  czerwca  2015  r.),  w  Holu 

Głównym Teatru Wielkiego. Rejestracja rozpoczyna się o godz. 10:30.

Podczas  konferencji  prasowej  można  będzie  uzyskać  akredytację  i  wejściówki  na  Galę 

Konkursu „Teraz Polska”. 

Akredytacji udziela: Anna Tatarewicz, e-mail:a.tatarewicz@terazpolska.pl 
 

PATRONI MEDIALNI KONKURSU:

Biuro Prasowe: Anna Tatarewicz, a.tatarewicz@terazpolska.pl, 
tel: +48 22 201 26 93, kom: 48 506 000 253, ul. Górskiego 1, 00-033 Warszawa

mailto:a.tatarewicz@terazpolska.pl

