
24 Biuletyn AGH 20/21-2009

Absolwenci AGH  
w mediach

Rzeczpospolita 5.06.2009
Mirosław Taras, absolwent Wydziału Górniczego, 

specjalizacja projektowanie i budowa kopalń jest prezesem 
Lubelskiego Węgla Bogdanka. Od 1980 do 1991 roku pracował 
w Bogdance, potem miał dziesięć lat przerwy. Pracował m.in. 
w Min-Walter, Lubcaol i Grupie Kapitałowej Lubelski Węgiel. 
Do lubelskiej kopalni wrócił w 2001. Prezesem został w lutym 
2008. Wcześniej był rzecznikiem prasowym spółki. „Dusza 
człowiek” – mówią górnicy. Nikogo więc nie dziwi, gdy na 
budowanym nowym polu wydobywczym Stefanów zna 
praktycznie każdy detal prac i etap, na którym właśnie są.

Onet.pl 8.06.2009
Marek Kalmus jest absolwentem Wydziału Geologiczno-

Poszukiwawczego AGH oraz mgr filozofii (filozofia 
i kulturoznawstwo orientalne) – UJ. Fotografik, pisarz, podróżnik 
i speleolog jest uczestnikiem kilkunastu wypraw w najwyższe góry 
świata. Narciarz, żeglarz i przewodnik tatrzański. Badacz kultury 
tybetańskiej, buddolog, specjalista w zakresie ikonografii i sztuki 
tybetańskiej. W latach 1976–1981 pracował naukowo w Oddziale 
Karpackim Instytutu Geologicznego w Krakowie prowadząc m.in. 
pionierskie badania geologiczne Hindukuszu Wysokiego 
w Afganistanie i Pakistanie. Opracował kolekcję sztuki tybetańskiej 
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Zorganizował kilka wystaw 
sztuki tybetańskiej. Wykładał filozofię orientalną na UJ (1987). 
Jest autorem kilku książek i licznych artykułów prasowych. 
Aktualnie zajmuje się zawodowo m.in. doradztwem 
marketingowym i turystycznym, promocją i negocjacjami. 
Jest organizatorem kursów medycyny chińskiej, zajmuje się 
fotografią profesjonalną.

Dziennik Polski 12.06.2009
Z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków AGH ukazał się 

tzw. spersonalizowany znaczek pocztowy. Ma on formę 
przywieszki do znaczka przedstawiającego róże o nominale 
2,20 zł. Na przywieszce umieszczono logo jubileuszu 90-lecia 
AGH. Znaczek ukazał się w nakładzie tysiąca egzemplarzy. 
Towarzyszy mu okolicznościowy datownik. „Nie wykluczamy, 
że na drugą część jubileuszu zaplanowaną na październik 
również pojawi się jakiś nasz okolicznościowy znaczek” – mówi 
przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH 
prof. Stanisław Mitkowski.

Wprost 15.06.2009
Na liście „100 Najbogatszych Polaków 2009” jest Wiesław 

Likus, absolwent Informatyki AGH (1,1 mld zł). Zbił fortunę na 
skupowaniu, przerabianiu i sprzedaży hutom złomu. Zbudował 
największą sieć takich punktów w kraju. Zyski inwestował 
w branżę hutniczą. W 2007 przejął za 100 mln euro jednego 
z największych w Europie handlarzy stali, austriacką spółkę 
VoestAlpine Stahlhandel. W 2008 przychody Złomreksu wyniosły 
4,2 mld zł. Najnowsze hotelowe inwestycje rodzinne to łódzki 
Grand Hotel oraz otwarty przed dwoma miesiącami wrocławski 
Monopol. Prowadzi kilka inwestycji w prestiżowych lokalizacjach 
stolicy: dom handlowy przy Brackiej, biurowce przy 
Marszałkowskiej i Zielnej. Przygodę z biznesem 53-letni Wiesław 
Likus zaczął w latach 80. od importu sprzętu elektronicznego 
i odzieży. Zarobione pieniądze zainwestował w fabrykę tanich 
papierosów w Jaworniku. Dziś jest właścicielem Fabryki Cygar 
i Cygaretek „Merkury”.

Interia.pl 18.06.2009
Piotr Mrowiec, absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej 

i Ceramiki AGH został powołany do zarządu spółki Cersanit SA 
na okres 3-letniej kadencji. Pracę rozpoczął w 1993 w Zakładach 
Wyrobów Sanitarnych „Koło”, gdzie pełnił funkcję kierownika 
produkcji. Następnie zajmował stanowiska: dyrektora 
zarządzającego w Fabryce Ceramiki Sanitarnej w Krasnymstawie, 
później prezesa zarządu Sp. z o.o. Pełnił również funkcję prezesa 
Zarządu IV spółki oraz dyrektora generalnego Romania SA. Od 
sierpnia 2003 pełnił funkcję członka Zarządu SA. Od listopada do 
chwili obecnej – członek Rady Dyrektorów Spółki Ukraina SA, 
a od 2006 roku do chwili obecnej – członek Rady Dyrektorów 
Spółki Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Czyżywce na Ukrainie.

Bankier.pl 18.06.2009
Rafał Styczeń jest absolwentem Informatyki AGH oraz 

Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Ukończył Graduate School of Bussiness 
w Stanford University w Kalifornii. Jest założycielem i głównym 
akcjonariuszem IIF SA, jednego z pierwszych funduszy venture 
capitał w Polsce, założonego w 1999. Działa operacyjnie na 
stanowisku prezesa i dyrektora zarządzającego IIF SA. Wcześniej 
w 1994 roku był współzałożycielem i współtwórcą sukcesu firmy 
Comarch SA, piastując stanowiska prezesa i wiceprezesa 
Zarządu. W latach 2002–2004 zarządzał firmą BillBird SA, był 
założycielem i operatorem sieci MojeRachunki. Posiada ponad 
15-letnie doświadczenie w rynkach technologii informatycznych 
oraz 10 letnie w inwestycjach kapitałowych na rynku wysokich 
technologii. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej 
firmy Software Mind SA. Wchodzi w skład Rady Nadzorczej 
One-2-One SA.

Bankier.pl 25.06.2009
Zarząd Grupy Lotos SA poinformował, iż Rada Nadzorcza 

Grupy Lotos SA w dniu 25 czerwca 2009 podjęła uchwałę 
o powołaniu do Zarządu Spółki siódmej kadencji na funkcję 
Prezesa Zarządu Pawła Olechnowicza, absolwenta Wydziału 
Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH oraz 
podyplomowych studiów na Politechnice Gdańskiej – 
Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA 
INSEAD, Fontainebleau, a także wielu specjalistycznych szkoleń 
krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania.

PAP 25.06.2009
Piotr Mikrut jest absolwentem Wydziału Zarządzania AGH 

(ukończył w 1995 roku z wyróżnieniem). Karierę zawodową 
rozpoczął na stanowisku kierownika Działu Marketingu w spółce 
Chemal s.c., na bazie której powstała Fabryka Farb i Lakierów 
Śnieżka SA. W spółce tej pracował w latach 1995–1997. Od roku 
1997 pełnił funkcję prezesa Zarządu PPHU 2M sp. z o.o., w której 
był również udziałowcem. 2M to spółka zajmująca się importem 
i dystrybucją najwyższej jakości farb produkowanych w Stanach 
Zjednoczonych przez firmę United Gilsonite Labolatories pod 
markami: Drylok, Zar. Od 2004 roku zajmuje stanowisko prezesa 
Zarządu FFiL Śnieżka SA.

Bankier.pl 29.06.2009
Zbigniew Jadczyszyn jest absolwentem Wydziału 

Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH. Doświadczenia 
zawodowe zdobywał pracując w latach 1980–2001 w Zamojskich 
Fabrykach Mebli SA. Od 1994 do 2001 roku pełnił kolejno funkcję: 
dyrektora marketingu oraz dyrektora generalnego z równoczesnym 
sprawowaniem funkcji członka Zarządu Spółki. W tym też okresie 
przez ponad 6 lat zajmował stanowisko prezesa zarządu. W latach 
2002–2003 w Fabrykach Mebli Forte SA w Ostrowii Mazowieckiej 
pełnił funkcję dyrektora Forte Ukraina LTD w Artiomowsku k/
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Doniecka. W latach 2005–2007 w Ksiura Violetta Sole w Zamościu 
zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego. W 2008 roku 
pracował jako doradca prezesa w Newton Trans Sp. z o.o. 
w Warszawie. Od lipca 2008 pełni funkcję przewodniczącego Rady 
Nadzorczej CLD sp. z o.o. w Zamościu.

Onet.pl 30.06.2009
Maciej Stankowiak jest związany z Grupą Kapitałową 

Techmex od marca 2003. Jest absolwentem AGH, gdzie ukończył 
kierunek Geodezji i Kartografii (specjalność Geoinformatyka 
i Teledetekcja). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie 
Szacowania Nieruchomościami. Odbył szereg szkoleń 
dotyczących procesu obróbki wysokorozdzielczych zobrazowań 
satelitarnych. W 2005 roku został kierownikiem nowo powstałego 
zespołu produkcji w Dziale Produkcji GIS. Od 2007 roku pełnił 
funkcję dyrektora Działu Produkcji GIS i aktualnie zarządza ponad 
stuosobowym zespołem.

Polityka 1.07.2009
Dr Piotr Grodziński, absolwent AGH, po uzyskaniu w 1992 

roku doktoratu w dziedzinie nauk materiałowych w University of 
Southern California w Los Angeles i kilkuletniej pracy w Motoroli 
i Los Alamos Laboratory jest obecnie dyrektorem programu 
Nanotechnology for Cancer w amerykańskim Narodowym 
Instytucie Raka w Bethesda. Jego zdaniem z ponad 3 mld 
dolarów wydanych w USA na badania i wdrożenia w ubiegłym 
roku w dziedzinie nanotechnologii mniej więcej połowę tej sumy 
przeznaczono na badania medyczne. Grupa Robocza ds. 
Nanotechnologii w Narodowych Instytutach Zdrowia, której 
współprzewodniczy, przyznaje corocznie ponad 200 mln dolarów 
na badania, które wkroczyły już w fazę testów klinicznych. Artykuł 
ukazał się pod tytułem „Nano na raka”.

Menedżer Zdrowia 3.07.2009
Jerzy Orzeł ukończył AGH, specjalność Zarządzanie 

Finansami. Po studiach pracował jako elektronik w Zakładzie 
Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Następnie był posłem na 
Sejm X kadencji. W latach 1991–1994 sprawował funkcję 
wojewody tarnowskiego. W 1996 roku otrzymał koncesję na 
zorganizowanie lokalnej rozgłośni radiowej w Bochni. Obecnie 
pełni funkcję dyrektora szpitala w Dąbrowie Górniczej.

Interia.pl 1.07.2009
Ryszard Gniady jest absolwentem AGH w Krakowie. 

Od 1976 roku pracował w spółce Mostostal Będzin przy budowie 
Huty Katowice na stanowiskach: mistrz budowy, kierownik działu 
finansowego, kierownik budowy. Był odpowiedzialny za 
prowadzenie kilku budów: Wydziału Stalowni Huty Katowice, 
Wydziału Walcowni, remontów kotłów w Hucie Ostrawia 
w Ostrawie (Czechy), cementowni Chełm III, rozbudowie fabryki 
Opel w Gliwicach, pawilonu schodowego Audi i Volkswagen 
w Sosnowcu. Sprawował funkcję przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Cash Flow SA ostatnich 
kadencji. Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Cash Flow SA.

Dziennik Polski 11.07.2009
Setki prac naukowych, dziesiątki uczniów i wychowanków, 

najwyższe osiągnięcia i uznanie w swojej dziedzinie zawodowej. 
Ale też liczne publikacje historyczne i turystyczne, podróże po 
świecie, inicjatywy artystyczne, a ostatnio zakończony sukcesem 
pomysł budowy w Krakowie pomnika Jana Matejki. A przecież to 
tylko mały wycinek życiowej aktywności prof. Stanisława Pytko. 
„Wśród wielu innych wyróżnień i odznaczeń, jakie otrzymałem, 
bardzo cenię sobie tytuł przyznany mi przez moją rodzinną 
miejscowość. Zostałem pierwszym (podkreślam – pierwszym!) 
Honorowym Obywatelem Gminy Pacanów” – uśmiecha się 

profesor. O życiowych pasjach prof. Pytki przeczytamy w artykule 
pt. „Tribolog z zawodu, twórca z zamiłowania”.

Za 15 miesięcy przy ul. Kałuży powstanie nowoczesny obiekt 
dla 15 500 widzów meczów Cracovii. Akt erekcyjny nowego 
stadionu podpisało pięć osób, a wśród nich prezes Janusz 
Filipiak. „Profesor jest absolwentem AGH. Zastał Cracovię 
drewnianą, a zostawi murowaną” – mówił prezes Leszek Mazan.

Gazeta Wyborcza 21.07.2009
Herbert Wirth z wykształcenia geolog, zrobił doktorat 

w AGH – został nowym prezesem KGHM. Z firmą związany jest 
od 1998 roku, gdy zaczął pracę w Centrum Badawczo-
Projektowym Miedzi „Cuprum”. Po czterech latach trafił do biura 
zarządu spółki, gdzie odpowiadał jako dyrektor za wdrożenia 
nowych przedsięwzięć i zarządzanie projektami. Do Cuprum 
wrócił w marcu 2006 roku jako wiceprezes zarządu. W kwietniu 
2008 został wiceprezesem KGHM w zarządzie nowego prezesa 
i odpowiadał za produkcję. Następnie w czerwcu został p.o. 
prezesa, a w lipcu prezesem.

  Oprac. Małgorzata Krokoszyńska

Drodzy Czytelnicy
Poczynając od bieżącego numeru Biuletynu AGH mamy 
przyjemność przedstawić Państwu nowy cykl artykułów, 
poświęconych Wybitnym Absolwentom AGH (pierwszy tekst 
z cyklu na następnej stronie). Na łamach Dziennika Polskiego 
prezentować będziemy rozmowy z osobami wyjątkowymi, 
pasjonatami nauki, ale także twórcami techniki. Postaciami 
pełniącymi teraz lub w przeszłości ważne funkcje polityczne, 
gospodarcze lub społeczne, a także z takimi, które wprawdzie 
funkcji nie pełniły, ale mają ciekawe zainteresowania lub 
niezwykły życiorys. Kluczem jest to, by prezentowana osoba była 
absolwentem AGH i czuła więź w naszą uczelnią. Dlatego 
prezentować będziemy ludzi, którzy przepracowali całe swoje 
życie w naszej uczelni, ale także takich, którzy realizowali się 
zawodowo gdzie indziej, wykorzystując tę wiedzę i kwalifikacje, 
które zdobyli w AGH i jeszcze są w niej obecni duchem. Chcemy 
popularyzować sylwetki ludzi, którzy nadal tworzą, działają, 
udzielają się społecznie, mają pomysły i mogą być wzorem dla 
młodzieży akademickiej, albo takich, których działalność należy 
już do przeszłości, ale uczelnia nadal może być z nich dumna. 
Lista zapewne będzie długa, bo uczelnia taka jak AGH ma się kim 
pochwalić, ale im dłuższa – tym lepiej, bo pozytywnych wzorców 
osobowych potrzebujemy dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek.

W aktualnym numerze prezentujemy sylwetkę pana 
prof. Stanisława Pytko, emerytowanego profesora Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. W następnym numerze pana 
prof. Artura Bębna, emerytowanego profesora Wydziału 
Górnictwa i Geoinżynierii. Już oddany do druku czeka wywiad 
z panem prof. Adamem Klichem, emerytowanym profesorem 
z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Ale mamy gorącą prośbę, aby Czytelnicy również zgłaszali 
swoje sugestie i podsyłali nam nazwiska (oraz dane) swoich 
kandydatów. Pewnie w Państwa bliższym i dalszym otoczeniu są 
osoby, których nazwiska też powinny znaleźć się na takiej liście – 
liście Wybitnych Absolwentów AGH. Ludzi nieprzeciętnych lub po 
prostu ciekawych, o których powinni przeczytać mieszkańcy 
Krakowa i Małopolski. Prosimy o zgłoszenia, każda propozycja 
będzie z uwagą rozważona!

  Małgorzata Krokoszyńska 
mk@regent.agh.edu.pl


