
 
 

KRRiT rozstrzygn ęła  konkurs na członków rad nadzorczych   

„Radia Zachód” w Zielonej Górze i Radia Olsztyn 

KOMUNIKAT PRASOWY 

z 5 kwietnia 2011 r. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po przeprowadzeniu trzystopniowej procedury 

konkursowej powołała członków rad nadzorczych  „Radia Zachód” i Radia Olsztyn. 

 

 

Członkowie Rady Nadzorczej „Radia Zachód” w Zielonej Górze powołani przez 

KRRiT:  

 

• Jan Andrykiewicz jest doktorem nauk politycznych, wykładowcą Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Zielonej Górze. Był członkiem wielu rad nadzorczych spółek Skarbu 

Państwa jednocześnie rozwijając zainteresowania naukowe w obszarze zarządzania. 

W latach 2003-2006 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej „Radia Zachód”.  

• Tadeusz Krupa  ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, studia podyplomowe w 

zakresie zarządzania finansami i marketingu oraz budowy strategii spółek. Od 1974 

roku związany  z  zielonogórską rozgłośnią. Był dziennikarzem, reportażystą, 

publicystą, kierownikiem i redaktorem naczelnym. Przygotował powstanie „Radia 

Zachód” nadając mu obecną nazwę i pełniąc funkcję prezesa spółki do 2007 roku. 

• Ilona Politowicz jest doktorem habilitowanym sztuki,  Kierownikiem Zakładu 

Marketingu i Komunikacji Wizualnej. Łączy doświadczenia artystyczne z problemami 

z zakresu zarządzania marką i wizerunkiem przedsiębiorstwa. Jest autorem 

nowatorskich podręczników i pomocy naukowych z zakresu grafiki cyfrowej, 

multimediów i ich zastosowań w reklamie.  

• Agnieszka Wala jest doktorem nauk ekonomicznych, wykładowcą akademickim i 

menedżerem o specjalności marketing, reklama, public relations. Uczestniczyła w 



 
 

wielu szkoleniach i konferencjach m.in. w międzynarodowym projekcie PAUCI 

kształtującym nowe, demokratyczne media na Ukrainie. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej Radia Olsztyn powołani przez KRRiT: 

 

• Władysław Bogdanowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 

Olsztynie i podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej z zakresu 

marketingu, zarządzania i budowy strategii spółek. Od ponad 25 lat jest związany 

zawodowo z Radiem Olsztyn, początkowo był dziennikarzem, potem redaktorem 

naczelnym i prezesem zarządu. Aktywny działacz  Stowarzyszenia Radia Publicznego 

w Polsce. Od 2009 roku jest członkiem zarządu Polskiego Radia SA i członkiem Rady 

Nadzorczej Radia Olsztyn SA. 

• Czesław Hołdyński jest profesorem nauk biologicznych, obecnie dziekanem 

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa i Wydziału Biologii Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest członkiem wielu organizacji i organów 

doradczych związanych z ochroną przyrody.  

• Krzysztof Krukowski jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o 

zarządzaniu, adiunktem w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest specjalistą z zakresu pozyskiwania, 

zarządzania i rozliczania środków z funduszy strukturalnych UE.  

• Bogumił Osiński jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, 

dziennikarzem radiowym, telewizyjnym, krytykiem filmowym, wykładowcą SGGW 

w Warszawie i Akademii Telewizyjnej TVP S.A. W latach 1996-2006 był dyrektorem 

Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Gdańsku. Jest właścicielem prywatnej firmy 

medialnej i doradcą wojewody ds. kontaktów międzynarodowych, protokołu 

dyplomatycznego i kultury. 

 

 

Katarzyna Twardowska 

rzecznik prasowy 


