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Kandydaci do tytułu
 „Złoty Inżynier 2019”

Janusz Bała – mgr inż. elektryk po 
AGH. Związany z fabryką w Tychach na-
leżącą do międzynarodowego koncernu 
Fiat Crysler Automobiles. Pełni tam funkcję 
Plant Logistics Managera (PT 24), 

Katarzyna Bialik-Wąs – dr inż. technolo-
gii chemicznej po Politechnice Krakowskiej. 
Ma na koncie 3 patenty oraz 6 zgłoszeń pa-
tentowych. W 2018 r. została laureatką Pro-
gramu Lider NCBR, w którym opracowuje 
opatrunki na łuszczycę (PT 9-10),

Kamil Chodnicki – informatyk po 
Państwowej Wyższej Szkole Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży. Obecnie wy-
bitny hodowca krów mlecznych w gminie 
Kolno na Podlasiu. Uzyskał tytuł „Rolnik 
roku 2016” (PT 1),

Ewelina Chołodowicz – młoda ab-
solwentka Wydziału Elektrycznego Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nicznego. Laureatka Konkursu „Młodzi 
Innowacyjni 2018”. Uczestniczka kilku 
międzynarodowych programów badaw-
czych (PT 22-23),

Zbigniew Czapka – mgr inż. ceramik 
po AGH. Kieruje Działem Badań i Rozwoju 
w Zakładach Magnezytowych „ROPCZY-
CE SA”. Opracował ponad 130 gatunków 
materiałów oraz kilkadziesiąt rozwiązań 
konstrukcyjnych (PT 6-7),

Tomasz Dębski – młody, wszech-
stronnie wykształcony rolnik - ekonomista 
z miejscowości Młynki k. Puław. Absolwent 
Szkoły Rolniczej w Kijanach, Wydziału Za-
rządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Rachunkowości i Finansów na SGH 

Tradycyjnie – jak każdego roku – w ostatnim numerze 
Przeglądu Technicznego drukujemy zestaw kandydatów do 
tytułu „Złoty Inżynier” prezentowanych w naszym dwutygo-
dniku przez cały kończący się rok, a także tych osób, których 
dokonania były opisywane w latach ubiegłych. Są to ludzie 
nauki, twórcy techniki, menedżerowie oraz osoby zasłużone 
dla środowiska. 

Czytelnicy swoimi głosami nadesłanymi wraz ze specjal-
nym kuponem zadecydują, komu przyznać tytuły „Srebrny” 
„Złoty”, a nawet „Diamentowy Inżynier”. Dla młodych ab-
solwentów politechnik i uczelni rolniczych przewidzieliśmy 
tytuły „Junior”.

w Warszawie. Producent roślin ozdobnych 
na 31 ha oraz twórca dwóch farm fotowol-
taicznych na wsi (PT 19-20),

Jan Gnida – inż. mechanik z Chorzo-
wa po Politechnice Śląskiej. Kierownik ds. 
konstrukcji i  sprzedaży maszyn wibracyj-
nych, członek zarządu w Przedsiębiorstwie 
Wdrażania Innowacji INWET SA (PT 13),

Krzysztof Hnatio – doświadczony me-
nedżer, absolwent KUL oraz podyplomo-
wych studiów na Politechnice Warszaw-
skiej, technik mechanik. Prezes spółki Gas 
Storage z grupy PGNiG. Realizuje rozbudo-
wę podziemnych magazynów gazu w Pol-
sce (PT 22-23), 

Jacek Jaworski – dr inż. gazownictwa 
ziemnego po AGH. Zastępca dyrektora ds. 
gazownictwa w Instytucie Nafty i Gazu PIB 
w Krakowie. Specjalizuje się w badaniach 
użytkowania paliw gazowych i standaryza-
cji urządzeń dla gazownictwa (PT 5),

 Mariusz Kośkiewicz – inż. informatyk 
po Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, 
mgr po Wydziale Fizyki UMK w Toruniu. 
Dyrektor ds. badań w  prywatnej firmie 
SWIMER w  Toruniu. Twórca systemu 
LIPREMOS do precyzyjnego pomiaru po-
ziomu płynów w zbiornikach (PT  1), 

Ewa Korzeniewska – dr inż. elektryk 
i  elektronik po Politechnice Łódzkiej. 
Adiunkt na Wydziale Elektrotechniki, 
Elektroniki, Informatyki i Automatyki tej 
uczelni. Prowadzi badania w dziedzinie 
tekstroniki cienkich warstw elektroprze-
wodzących. Jurorka konkursów dla mło-
dzieży (PT 14-15), 

Anna Koziorowska – dr inż. elektryk 
po Politechnice Rzeszowskiej. Współpra-
cuje z  kilkoma uczelniami oraz instytu-
tami naukowymi. Kieruje Laboratorium 
Bioelektromagnetyzmu na Uniwersytecie 
Rzeszowskim (PT 21),

Bolesław Krystowczyk – dr inż. geo-
deta z Bydgoszczy po Politechnice War-
szawskiej. Założył znaną na świecie firmę 
Przedsiębiorstwo Geodezyjnych Pomiarów 
Inżynierskich GEOSERVEX (PT 9-10),

Marcin Kurek – młody dr hab. inż. 
technolog żywności i żywienia po SGGW, 
pracownik naukowy Wydziału Żywienia 
i Konsumpcji macierzystej uczelni. Zdo-
bywca prestiżowego tytułu Najzdolniejsze-
go Młodego Naukowca w Polsce. Ukoń-
czył także Polsko-Japońską Wyższą Szkołę 
Technik Komputerowych (PT 16-17),

Ewa Łada-Tondyra – dr inż. elektro-
technik po Politechnice Częstochowskiej. 
Adiunkt w Zakładzie Elektrotechniki Insty-
tutu Optoelektroniki i Systemów Pomiaro-
wych PCz. Bada skutki biomedyczne pola 
elektromagnetycznego (PT 21),

Marcin Majewski – młody chirurg or-
topeda wykorzystujący swoje zdolności 
techniczne w  trudnej sztuce rekonstru-
owania złamanych kończyn. Konstruktor 
stabilizatorów zewnętrznych ratujących 
kończyny (PT 18),

Marek Małecki – dr h.c. Uniwersyte-
tu w Bydgoszczy, mgr chemii, menedżer 
branży materiałów budowlanych. Twórca 
Grupy Kapitałowej SOLBET. Ma na swoim 
koncie 22 patenty dotyczące betonu ko-
mórkowego. Wspiera badania i konferen-
cje naukowe (PT 26), 

Łukasz Mucha – młody mgr inż. me-
chanik i  biocybernetyk po Politechnice 
Śląskiej, kierownik projektu w  Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Współ-
twórca robotów chirurgicznych oraz syste-
mów sterowania nimi (PT 26),

Dawid Myszka – dr hab. inż. mecha-
nik, prof. PW specjalizujący się w odlew-
nictwie. Blisko współpracuje z przemysłem, 
m.in. z takimi firmami jak: Mennica Polska, 
Mennica Metale Szlachetne, Patentus SA, 
Proodlew (PT 4), 
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Janusz Ochociński – mgr inż. mecha-
nik z Włocławka, po Politechnice Gdań-
skiej. Dyrektor operacyjny w polsko-wło-
skiej spółce Guala Closures DGS Poland 
we Włocławku. Wcześniej był dyrektorem 
technicznym w zakładzie URSUS w tym 
samym mieście oraz zastępcą Prezydenta 
Włocławka (PT 26),

Wanda Olech – prof. dr hab. inż. zo-
otechniki po SGGW. Dziekan Wydziału 
Nauk o Zwierzętach. Przewodniczy Zarzą-
dowi Stowarzyszenia Miłośników Żubrów 
i grupie specjalistów ds. żubra w Państwo-
wej Radzie Ochrony Przyrody (PT 8), 

Tomasz Onyszczuk – młody dr inż. 
materiałoznawca z Firmy ASMET w Re-
gułach k. Warszawy. Pasjonat technik 
i  technologii laserowych, wykorzystuje je 
do konserwacji zabytków oraz poprawy 
jakości elementów złącznych (PT 25), 

Tadeusz Pałko – prof. dr hab. inż. 
światowej klasy specjalista od inżynierii 
biomedycznej. Absolwent Politechniki 
Warszawskiej. Autor 17 patentów, twórca 
skomplikowanej aparatury biomedycznej 
(PT 2-3),

Piotr Pawlak – mgr inż. energetyk 
z  Inowrocławia po Politechnice Poznań-
skiej. Prezes Zarządu Zakładu Energetyki 
Cieplnej Sp. z o. o. w Inowrocławiu. Lau-
reat Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom” (PT 11),

Cezary Rokicki – mgr inż. ogrodnik 
po Wyższej Szkole Ekonomiczno-Huma-
nistycznej w  Skierniewicach. Prowadzi 
z  rodzicami nowoczesne gospodarstwo 
sadownicze „Sad Rokicki” w Białej Raw-
skiej, blisko współpracuje z naukowcami, 
laureat wielu konkursów (PT 11), 

Florian Romanowski – mgr inż. geode-
ta po ART Olsztyn. Prezes Zarządu Spółki 

OPEGIEKA w  Elblągu. Współrealizator 
wielu projektów unijnych w dziedzinie 
geodezji i kartografii (PT 8),

Rafał Sala – dr inż. mechanik po 
Politechnice Krakowskiej. Dyrektor ds. 
techniki w  Instytucie Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o. o. w Biel-
sku Białej. Wybitny specjalista z zakresu 
kalibracji silników spalinowych (PT 18), 

Tomasz Schweitzer – dr inż. elektryk 
po Politechnice Warszawskiej. Od 2007 r. 
prezes Polskiego Komitetu Normalizacji. 
Przedstawiciel PKN w Radzie Technicznej 
Europejskiego Komitetu Normalizacyjne-
go, członek Rad Administracyjnych CEN 
i CENELEC (PT 25),

Włodzimierz Serwiński – mgr inż. 
leśnictwa po SGGW związany z  Biu-
rem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. 
Od 10 lat dyrektor Oddziału tego Biura 
w  Olsztynie. Za współautorstwo filmu 
„Plan Lasu” uhonorowany Nagrodą im. 
Adama Loreta (PT 14-15),

Agnieszka Siemion – dr inż. fizyki po 
Politechnice Warszawskiej. Kieruje Labo-
ratorium Informatyki Optycznej Wydziału 
Fizyki Politechniki Warszawskiej. Laureat-
ka Programu Lider 2018 (PT 6-7),

Paweł de Sternberg Stojałowski – 
mgr inż. mechanik po AGH oraz Uniwer-
sytecie Esex. Autor technologii oczysz-
czania zrobotyzowanych instrumentów 
chirurgicznych. Prowadzi firmy poza 
Polską. (PT 12), 

Elżbieta Streker-Dembińska – mgr 
inż. elektroenergetyk po Politechnice 
Poznańskiej. Wieloletni samorządowiec 
z Konina. Wybudowała najnowocześniej-
szą w Polsce spalarnię odpadów komu-
nalnych, a teraz nią zarządza (PT 4), 

Kandydaci z lat ubiegłych

Marek Szczerbiak – inżynier, urzędnik 
i menedżer. Absolwent Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Był 
naczelnikiem miasta, prezesem KGHM Polska 
Miedź w Legnicy, prezesem kilku firm; jest 
przewodniczącym Rady Federacji FSNT-NOT 
w Legnicy (PT 24),

Arkadiusz Śmigielski – mgr inż. elektro-
nik ze Słupska, absolwent WAT w Warsza-
wie. Od 1997 r. budował firmy w obszarze 
najnowszych technologii, a przez ostatnie 
lata firmę OptiNav, będącą od 4 lat w grupie 
Carl Zeiss, zajmującą się analizą i przetwa-
rzaniem obrazu 2D i 3D (PT 19-20),

Stanisław Świetlicki – mgr inż. chemii 
spożywczej po Politechnice Łódzkiej. Całe 
życie zawodowe związany z  Cukrownią 
Lublin. Nadzorował rozruchy cukrowni 
budowanych za granicą przez „Polimex  
– Cekop”. Wieloletni prezes ZG SIT Cu-
krownictwa (PT 5), 

Piotr Wawrzyczek – mgr inż. elektronik 
po Politechnice Śląskiej. Dyrektor pionu pro-
dukcji w spółce ENTE w Gliwicach. Wdrożył 
w firmie technologię montażu bezołowiowe-
go oraz technologię układu wysokiej skali 
integracji BGA (PT 2-3), 

Arkadiusz Wojciechowicz – mgr inż. 
leśnictwa po Wydziale Leśnym SGGW. Dy-
rektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Katowicach. Wcześniej pracował 
w Górach Stołowych (Park Narodowy) oraz 
był przedsiębiorcą prywatnym w  branży 
przemysł drzewny (PT 16-17),

Jerzy Zwoździak – prof. dr hab. inż. 
środowiska po Politechnice Wrocławskiej. 
Pracownik naukowy Wydziału Nauk o Bez-
pieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu. Uczestnik kilku międzynarodo-
wych programów badawczych (PT 13). 

Prosimy o wycięcie,
naklejenie na kartę pocztową

i w terminie do

26.01.2020 r.
przesłanie na adres:

„Przegląd Techniczny”
00-950 Warszawa,

skr. poczt. 1004
Można też głosować internetowo 

na stronie:
 www.przeglad-techniczny.pl   

Pod uwagę będą brane wyłącznie
kupony oryginalne
 (nie kserokopie!).

Stanisław Kacperczyk – mgr inż. rol-
nik po AR w Lublinie. Prowadzi nowocze-
sne gospodarstwo na 280 ha. Współtwórca 
i prezes Zarządu Polskiego Związku Pro-
ducentów Roślin Zbożowych (PT 1/2018),

Katarzyna Liszka – dr inż. po AGH 
związana ze Stowarzyszeniem Odlewni-
ków Polskich – kieruje pracami jego biu-
ra. Była współorganizatorką Światowego 
Kongresu Odlewnictwa w Krakowie oraz 
wielu szkoleń (PT 10/2018),

 Krzysztof Matyjaszczyk – mgr inż. 
budownictwa po Politechnice Często-
chowskiej. Samorządowiec, wybrany 

ponownie na stanowisko Prezydenta Miasta 
Częstochowy (PT 1/2018), 

Krzysztof Różewicz – mgr inż. telekomu-
nikacji po ATR w Bydgoszczy. Prezes i dyrek-
tor zrządzający Ochronnych Systemów IBOS 
SP. z oo. Buduje nowoczesną ocynkownię  
w Inowrocławiu („Wyróżniony 2018”), 

Roman Warzecha – dr inż. z Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie 
k. Warszawy. Hodowca nowych odmian 
kukurydzy umożliwiających szersze zastoso-
wanie tego zboża w dietetyce i żywieniu ludzi  
(„Srebrny Inżynier PT 2015”).
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