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27 września 2018 r. w Hotelu Gołę-
biewski w Wiśle odbyła się jubile-
uszowa uroczystość, w której uczestni-
czyli partnerzy firmy, przedstawicie-
le władz samorządowych, organizacji
branżowych oraz Wydziału Wzornic-
twa Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie, a także dziennikarze prasy bu-
dowlanej i pracownicy AIB. Była to do-
skonała okazja do wzmocnienia wza-
jemnych relacji, zgodnie z hasłem AIB
„Chemia między nami”.

Obchody 25-lecia firmy rozpoczęły
się od zawodów AIB RACE, polegają-
cych na tym, że podzieleni na 12 drużyn
uczestnicy konstruowali oryginalne po-
jazdy, które następnie uczestniczyły
w wyścigu. Zawody prowadził i zagrze-
wał drużyny do sportowej rywalizacji
Tomasz Zimoch.

Wieczorem odbyła się uroczysta Ga-
la, podczas której Prezes Zarządu AIB
Maciej Ślączka podsumował 25 lat
działalności firmy. Zaczynaliśmy w ga-
rażu jako niewielka firma, a obecnie jest
to prężnie rozwijające się przedsiębior-
stwo, którego wyroby z powodzeniem

konkurują na wymagającym europej-
skim rynku. Gdyby połączyć wszystkie
wytwarzane przez AIB uszczelki, taśmy
i wstęgi butylowe produkowane co roku,
to można by nimi opasać naszą plane-
tę. W ciągu 25 lat wyprodukowaliśmy
ok. 800 000 km wyrobów. To mniej więcej
dwukrotna odległość Ziemi od Księżyca.
AIB ma szansę na dalszy rozwój i eks-
pansję na rynku światowym, gdyż zgro-
madziliśmy ogromny kapitał ludzki, któ-
ry jest tego gwarantem – podkreślił Pre-
zes Ślączka. Nie zabrakło również cie-
płych słów skierowanych do partnerów
przedsiębiorstwa. Obecna pozycja AIB
jest m.in. Państwa zasługą i łączącej nas
chemii. Ciepłe podziękowania kieruję więc
do wszystkich, których zaangażowanie
i wsparcie na różnych etapach przyczyniło
się do powstania i rozwoju marki AIB. Wy-
rażam nadzieję, że dzisiejszy dzień wzmoc-
ninaszerelacje.Żeporazkolejnypojawi się
„Chemia między nami”, na której wciąż
opierać będziemy partnerską współpracę
– zakończył prezes AIB.

Gala była doskonałą okazją do uho-
norowania partnerów firmy i uczestni-
ków zawodów AIB RACE. Ponadto
ogłoszono wyniki konkursu DESIGN
LAB.SZTUKATWORZONAZCHEMII,
zorganizowanego przez AIB oraz Wy-
dział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Zadaniem konkurso-
wym było zaprojektowanie przedmio-
tów sztuki użytkowej z wykorzystaniem
wybranych wyrobów z oferty AIB.

Fotel ogrodowy, biżuteria, maty sen-
soryczne wykonane z uszczelek, to tyl-
ko niektóre z dziesięciu finałowych
prac, przygotowanych przez studentów
Wydziału Wzornictwa warszawskiej
ASP. Z wyrobów AIB, które na co dzień
uszczelniają i izolują, powstały innowa-
cyjne projekty, prezentujące nowator-
skie podejście do sposobu wykorzysta-
nia uszczelek. Spośród dziesięciu prac
finałowych, które zaprezentowano pod-
czas Gali na specjalnej wystawie, jury
nagrodziło trzy najlepsze.

Pierwsze miejsce w konkursie DE-
SIGN LAB. SZTUKA TWORZONA
Z CHEMII zdobyła Izabella Kraw-
czyk, za projekt „AIB to coś więcej niż
uszczelki”. Laureatka zaprojektowała
m.in. biżuterię, podkładki pod napoje,
poszetki do męskich marynarek oraz
oryginalne lampy, które mogą stać się
elementem wyposażenia wnętrz.

Drugą nagrodę otrzymała Aleksan-
dra Gos za kolekcję minimalistycz-
nej, nowoczesnej biżuterii, a trzecią
Agnieszka Renes za fotel ogrodowy
z uszczelek AIB, nawiązujący do wikli-
nowych koszy plażowych. Nagrody wrę-
czyli laureatkom Prezes Maciej Ślączka
oraz prof. Wojciech Wybieralski z Wy-
działu Wzornictwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie.

Oprawę muzyczną Gali Jubileuszowej
zapewnił kwartet smyczkowy, a niezapo-
mnianych wrażeń dostarczyły występy
zespołu tancerek w stylu Moulin Rouge.
Nie zabrakło też jubileuszowego tortu.

25-lecie AIB było nie tylko doskona-
łą okazją do podsumowań i podzięko-
wania partnerom firmy, ale również do
wzmocnienia wzajemnych partnerskich
relacji, które są podstawą działalności
AIB od początku jej istnienia.

Krystyna Wiśniewska
Fotografie: archiwum AIB
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Jubileusz 25-lecia firmy
Działalność firmy AIB rozpoczęła się w 1992 r. Jako pierwsi w Polsce rozpoczę-

li produkcję uszczelek termoplastycznych do stolarki otworowej, a obecnie oferta
przedsiębiorstwa obejmuje kilka grup produktowych, m.in. taśmy izolacyjne; uszczel-
ki i profile uszczelniające; nowoczesne systemy do montażu stolarki okiennej i drzwio-
wej. Przez 25 lat działalności firma zdobyła silną pozycję rynkową. Jej produkty są
dystrybuowane przez wielu partnerów handlowych w Polsce oraz za granicą i stoso-
wane w wyrobach renomowanych producentów z różnych branż gospodarki.

AIB od początku działalności aktywnie działa na rzecz branży stolarki budowla-
nej i wspiera m.in. Kongres Stolarki Polskiej oraz kampanię społeczną DOBRY
MONTAŻ, a jej wspólnicy są członkami-założycielami Związku Polskie Okna
i Drzwi (POiD). AIB jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, w tym m.in. kil-
kakrotnie tytułu „Gazela Biznesu”, jubileuszowego Orła Polskiej Stolarki oraz Go-
dła Teraz Polska. Ponadto Maciej Ślączka – Prezes Zarządu – otrzymał Orła Pol-
skiej Stolarki w kategorii „Osobowość roku branży stolarki budowlanej”, a Ryszard
Szpura – Wiceprezes Zarządu – tytuł Członka Honorowego Związku POiD.

Wystąpienie Prezesa Macieja Ślączki
podczas Gali Jubileuszowej

Zawody AIB RACE


