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OSOBOWOŚĆ ROKU 2015

Jak co ro ku Ka pi tu ła na gro dy „Od kry cia Ro -
ku MPI Po land” mia ła trud ne za da nie. Trze -
ba by ło wy brać wła ści wą oso bę, któ ra jest na
po cząt ku swo jej dro gi za wo do wej. Oso bę,
któ ra kie dyś, w przy szło ści, zo sta nie li de rem
ma to miejsce w przypadku po przed nich
laureatów tej na gro dy. Nie ukry wam, że dys -
ku sja nad wy bo rem by ła dłu ga, bo i kan dy da -
ci bar dzo in te re su ją cy. 

Z peł nym prze ko na niem mo gę jed nak po -
wie dzieć, że Ka ro li na Wi daw ska jest zde cy -
do wa nie wła ści wym wy bo rem! Mi mo że nie
tak daw no za czę ła swo ją przy go dę z bran ża,
to już dzi siaj z po wo dze niem pro wa dzi sa mo -
dziel nie du że even ty, kon fe ren cje i kon gre sy.

Ga la Am ba sa do rów Kon gre sów Pol skich, In -
ter na tio nal Con fe ren ce for Plant Mi to chon -
dria Bio lo gy czy wy da rze nia cy klicz ne dla
Mi cro so ftu to jed ne z jej pierw szych zna czą -
cych wy da rzeń. Wiel kie za an ga żo wa nie Ka -
ro li ny w to co ro bi, chęć ucze nia się i zdo by -
wa nia wie dzy są god ne po dzi wu. Pa sja, nie
tyl ko do tej pra cy, ale też fascynacja Ka to -
wicami, z któ rymi zwią za ła się za wo do wo,
da ją jej nie sa mo wi tą si łę. Je stem pew na, że to
wy róż nie nie bę dzie dla Ka ro li ny Wi daw skiej
ogrom nym mo to rem do dal szych ak tyw nych
dzia łań i że za ja kiś czas zo ba czy my ją na li -
ście no mi no wa nych do Oso bo wo ści Ro ku
MI CE Po land.

AGNIESZKA FARACIK-LEŚNIAK
prezes, MPI Poland Chapter

Pra ca w bran ży MI CE przy no si jej ogrom ną
sa tys fak cję – jest tym, o czym ma rzy ła od
dzie ciń stwa. Już w pierw szej kla sie szko ły
pod sta wo wej wraz z ko le żan ka mi da wa ła
kon cer ty pio se nek ze spo łu Spi ce Girls.
Oprócz ro li jed nej z wo ka li stek, by ła „plan ne -
rem” tych że wy stę pów na osie dlu. Z bie giem
cza su kon cer ty za mie ni ły się w szkol ne i miej -
skie ak cje cha ry ta tyw ne. W li ceum wy szła z
ini cja ty wą or ga ni za cji ba lów i spo tkań dla ab -
sol wen tów. Na stu diach spo tka ła gru pę my -
ślą cych po dob nie, kre atyw nych lu dzi z któ ry -
mi za czę ła two rzyć ko lej ne, po waż niej sze
pro jek ty. Póź niej roz po czę ła pra cę w agen cji
even to wej Gru pa Man ta w Kra ko wie Jak sa -
ma przy zna je, cho ciaż cza sa mi wy da je jej się,
że pra ca w bran ży MI CE to szczę śli wy przy -
pa dek, to jed nak bieg zda rzeń wska zu je na
pew ną lo gi kę jej dzia łań, de ter mi no wa nych
przez po dą ża nie śla dem wła snych za in te re so -
wań i pa sji.  

Ostat ni rok dał Ka ro li nie Wi daw skiej moż li -
wość nie sa mo wi te go roz wo ju, któ ry ma za -
miar kon ty nu ować. W Bu si ness Se rvi ce Ga -
lop zaj mu je się or ga ni za cją kon fe ren cji i kon -
gre sów me dycz nych. Jed nym z jej naj waż niej -
szych pro jek tów by ła mię dzy na ro do wa kon fe -
ren cja 9th In ter na tio nal Con fe ren ce for Plant
Mi to chon dria Bio lo gy, w któ rej wzię ło udział
250 na ukow ców z ca łe go świa ta (m.in. z
USA, In dii, Au stra lii, Ja po nii, Chin, Fran cji,
Nie miec, Hisz pa nii i Ro sji). Im pre za od by ła
się w ma ju 2015 r. we Wro cła wiu i by ła
pierw szą edy cją te go wy da rze nia w Pol sce.
Po nad to Wi daw ska w ca ło ści przy go to wa ła 
i zre ali zo wa ła ubie gło rocz ną Ga lę Am ba sa -
do rów Kon gre sów Pol skich, która tym ra zem
go ści ła w Ka to wi cach.  

Po za bie żą cy mi obo wiąz ka mi za wo do wy -
mi, chęt nie uczest ni czy w bran żo wych kon fe -
ren cjach – za rów no w Pol sce, jak i za gra ni -
cą. Bie rze ak tyw ny udział w wy da rze niach
or ga ni zo wa nych przez MPI (EMEC) i MPI
Po land Chap ter a tak że w im pre zach ogól no -
bran żo wych, m.in. Me etings We ek Po land.

Re pre zen tu je także fir mę na tar gach, m.in.
ibtm world w Bar ce lo nie i IMEX we Frank -
fur cie nad Me nem. Jest również człon kiem
ko mi te tu ko mu ni ka cyj ne go MPI Po land
Chap ter, w któ rym sku pia się na dzia ła niach
in for ma cyj nych i pro mo cyj nych te go sto wa -
rzy sze nia. (mk)

EVENTY TO JEJ PASJA
ODKRYCIE ROKU MPI POLAND

Przygodę z eventami rozpoczęła na początku studiów. Od ponad roku pracuje w Business Service Galop 
w Katowicach, gdzie zajmuje się kompleksową organizacją konferencji i kongresów medycznych.

KAROLINA WIDAWSKA
specjalista ds. organizacji konferencji, Business Service Galop

O WY RÓŻ NIE NIU:
Na gro da „Od kry cie Ro ku MPI Po land” ma na
ce lu wy róż nie nie osób, któ re w cią gu ostat nich
12 mie się cy, dzię ki swo jej kre atyw no ści i po -
nad prze cięt ne mu zaan ga żo wa niu, za ist nia ły na
are nie pol skiej bran ży spo tkań. Cho dzi o wska -
za nie jed no stek wy jąt ko wych, o du żym po ten -
cja le. Ty tuł ma być dla lau re atów mo ty wa cją
do dal sze go roz wo ju i kon ty nu owa nia pod ję tej
dro gi ka rie ry za wo do wej. Po przez wy róż nie nie
sto wa rzy sze nie chce po ma gać przy szłym li de -
rom. De cy zję o przy zna niu na gro dy „Od kry cie
Ro ku MPI Po land” po dej mu je Ka pi tu ła, w skład
któ rej wcho dzą człon ko wie Za rzą du MPI 
Po land Chap ter i przed sta wi ciel mie sięcz ni ka
MI CE Po land. Ka pi tu ła do ko nu je wy bo ru spo -
śród osób no mi no wa nych, wska za nych przez
człon ków MPI Po land Chap ter. Na gro da przy -
zna wa na jest od 2011 ro ku. 


