
 
 

 

Zakończenie II etapu konkursu na członków rad nadzorczych  

Radia Poznań, Radia Łódź i Radia Kielce. 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

z 30 grudnia 2010 r. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  po dokonaniu  merytorycznej oceny kandydatur 

podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu konkursu do Rady Nadzorczej „Radia Merkury” 

w Poznaniu 11 kandydatów, do Rady Nadzorczej Radia Łódź 11 kandydatów, do Rady 

Nadzorczej  Radia Kielce  6  kandydatów.  Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do Rady 

Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu odbędą się 12 i 13 stycznia 2011 r. w siedzibie 

poznańskiej rozgłośni. 

 

 

Do III etapu konkursu na członków Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu 

zakwalifikowani zostali:  

 

 Bogusław Bojczuk – historyk, posiada doświadczenie w zarządzaniu 

projektami z zakresu kultury i sztuki, dyrektor Festiwalu Filmowego Dwa 

Brzegi i Puławskiego Festiwalu Muzycznego Wszystkie Strony Świata, 

 Piotr Frydryszek – polonista, dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem w 

zarządzaniu Oddziałem TVP w Poznaniu oraz Radiem Merkury w Poznaniu, 

 Norbert Gill - dr nauk prawnych, radca prawny, posiada doświadczenie w 

doradztwie jednostkom sektora finansów publicznych oraz sektora 

prywatnego, wykładowca akademicki, właściciel kancelarii prawnej, 

 Jerzy Handschke – dr hab. nauk ekonomicznych, posiada doświadczenie w 

dziedzinie finansów, organizacji przedsiębiorstw i zarządzania, wykładowca 



 
 

akademicki, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Radia Merkury w 

Poznaniu, 

 Marcin Kwapiński – prawnik, posiada doświadczenie w doradztwie spółkom 

medialnym i spółkom prawa handlowego, prowadzi samodzielną praktykę 

prawniczą, 

 Piotr Michalak – politolog, prezes zarządu i dyrektor wykonawczy w spółce 

public relations, 

 Tomasz Naganowski – dr nauk humanistycznych, prawnik, arbiter, członek 

Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu, 

 Krzysztof Paluszyński – politolog, dziennikarz telewizyjny, właściciel i 

dyrektor firmy zajmującej się produkcją telewizyjną, wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej Radia Koszalin, 

 Marek Patelka – ekonomista, przez wiele lat związany z Oddziałem TVP w 

Poznaniu, posiada doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa 

handlowego, kierownik działu ekonomicznego Oddziału TVP Poznań, 

 Jędrzej Skrzypczak – dr nauk humanistycznych, radca prawny, medioznawca, 

adiunkt w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

 Piotr Talaga – absolwent nauk politycznych na Uniwersytecie Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz prasowy z wieloletnim doświadczeniem 

również na stanowiskach kierowniczych w mediach, 

 

 

Do III etapu konkursu na członków rady nadzorczej Radia Łódź zakwalifikowani 

zostali:  

 

 Marek Cieślak – prawnik, radca prawny, przez wiele lat związany z 

zarządzaniem w jednostkach samorządu terytorialnego, prezes zarządu 

specjalnej strefy ekonomicznej, 

 Wiesław Gołębiewski – historyk, poseł na Sejm II kadencji, działacz 

samorządowy, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego, 



 
 

 

 Krzysztof Jędrzejczak – ekonomista z doświadczeniem w zarządzaniu 

rozgłośnią radiową, prezes zarządu spółki prawa handlowego, 

 Bogusław Kaczmarek – prof. dr hab. nauk ekonomicznych specjalizujący się w 

dziedzinie funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwami, wykładowca 

akademicki, 

 Józef Kobos – prof. dr hab. nauk medycznych, pracownik naukowy, kieruje 

Katedrą Biomedycznych Podstaw Pielęgniarstwa, 

 Małgorzata Niewiadomska – Cudak – dr nauk humanistycznych, dziennikarz, 

posiada doświadczenie w zarządzaniu jednostkami służby zdrowia, 

wykładowca akademicki, 

 Krzysztof Sadowski – ekonomista z doświadczeniem w zarządzaniu rozgłośną 

radiową, prowadzi własną działalność gospodarczą, 

 Marek Sempach - dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, 

 Ewa Smulewicz – absolwentka wydziału zarządzania, zastępca dyrektora ds. 

ekonomiczno- finansowych Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 

 Krzysztof Spychalski – polonista, dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem 

w zarządzaniu w spółkach prawa handlowego, redaktor miesięcznika 

spółdzielczego, 

 Andrzej Szablewski – dr hab. nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki. 

 

 

Do III etapu konkursu na członków rady nadzorczej Radia Kielce zakwalifikowani 

zostali: 

 

 Jarosław Kusto – matematyk, menadżer, wykładowca akademicki, trener, 

szkoleniowiec, 

 Agnieszka Massalska – adwokat, zarządza własną kancelarią prawną, obecnie 

      Przewodnicząca Rady Nadzorczej „Radia Kielce”, 

 Roman Ostrowski – prawnik, związany z branżą wydawniczą, posiada 

wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu,  

 



 
 

 Janusz Przetacznik – absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki 

Świętokrzyskiej, posiada doświadczenie w zarządzaniu spółkami radiofonii 

regionalnej, obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej ” Radia 

Rzeszów”, 

 Grzegorz Strzelczyk – psycholog, posiada doświadczenie w zarządzaniu 

instytucjami kultury, prezes agencji reklamowej, 

 Włodzimierz Wielgus – lekarz, posiada wieloletnie doświadczenie w 

zarządzaniu placówkami publicznej służby zdrowia, 
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rzecznik prasowy 


