
Nominowani

do Absolwenta Roku 2018

Artur Brędzel  
Wydział Zarządzania 

2001 rok

Wojciech Kasprzycki
Wydział Budowy Maszyn

1980 rok

Roman Tatarek
Wydział Metalurgii 

i Inżynierii Materiałowej

2005 rok

Mariusz Rembak
Wydział Zarządzania

2005 rok

Adam Zieliński
Wydział Metalurgii 

i Inżynierii Materiałowej

2000 rok

Andrzej Migdał
Wydział Metalurgiczny

1981 rok

Artur Mosiołek
Wydział Budowy Maszyn

1988 rok

Paweł Janowski
Wydział Metalurgiczny

1991 rok

Sebastian Nocuń
Wydział Metalurgiczny

2001 rok

Witold Piecuch
Wydział Elektryczny

1978 rok

W 1999 roku otworzył pierwszą 
własną firmę - punkt gastronomiczny dla 
studentów Wydziału Zarządzania 
Politechniki Częstochowskiej. W kolej-
nych latach powstały kolejne na Wydziale 
Zarządzania, „Pod daszkiem” przy 
ul. Dąbrowskiego, na Wydziale Budow-
nictwa oraz Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Równolegle 
zaczął działać w branży cateringowej. Duże zaplecze pozwoliło mu 
na obsługę imprez dla Politechniki, instytucji publicznych, ale 
również prywatnych przedsiębiorców. Organizuje wiele inicjatyw 
dla swoich klientów. W zeszłym roku zainicjował cykliczną akcję 
„#dobrakawka”, która polega na tym, że z każdej sprzedanej kawy 
1 złotówka idzie na cele charytatywne. Wsparł w ten sposób: 
Fundację Dzieci Wuja Toma, Fundację Chrześcijańską Adullam 
i Fundację Oczami Brata. Aktywnie włącza się w Noc Kulturalną 
oraz imprezy organizowane na Placu Biegańskiego. 

Będąc studentem V roku rozpoczął 
pracę w Firmie YAWAL, która była pierwszą 
firmą w Polsce realizującą nowoczesne 
systemy aluminiowe. W 1996 roku był 
w s p ó ł z a ł o ż y c i e l e m  f i r m y  A P S 
produkującej konstrukcje aluminiowe dla 
budownictwa. Przez następne lata firma 
rozszerzyła swoją działalność o wykony-
wanie elewacji wentylowanych i wykonywanie konstrukcji 
przeciwpożarowych i uzyskała dominująca pozycje na rynku 
lokalnym. Działając na rzecz inwestorów wykonała m.in.: jeden 
z największych świetlików aluminiowych w Polsce, pierwszą w Polsce 
fasadę strukturalną opartą na polskim systemie aluminiowym, 
przejście graniczne w Świecku, Klinikę „Budzik” w Warszawie, 
Palmiarnię w Łazienkach Królewskich w Warszawie, nowoczesny 
budynek Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Zarzadzania 
Politechniki Częstochowskiej. W 2017 roku firma otrzymała 
dofinansowanie ze środków unijnych na wdrożenie i realizację 
innowacji produktowej systemu drzwi podnoszono-przesuwnych 
i jako pierwsza w Polsce wprowadziła ten system do obrotu. Wszystkie 
produkowane wyroby posiadają aprobaty, certyfikaty oraz inne 
dokumenty stwierdzające spełnienie przepisów, norm i wymogów 
budowlanych. APS rozwija sprzedaż na nowych rynkach zbytu, 
głownie w Anglii, Niemczech i Francji.

Po ukończeniu studiów w 1980 roku 
rozpoczął pracę na stanowisku mistrza 
w przedsiębiorstwie POLMOZBY T, 
zajmującym się naprawą samochodów. 
W 1981 roku załozył własną firmę Linex, 
produkującą linki i cięgna motoryzacyjne. 
Firma dzięki dynamicznemu rozwojowi znana jest na rynku całego 
świta i dostarcza swoje wyroby do największych producentów 
produktów samochodowych i samochodów. W 2002 wspólnie 
z firmą CGR, francuskim liderem produkcji sprężyn i elementów 

Od 33 lat pracuje w zawodzie inżyniera 
metalurga w różnych firmach w Montrealu 
i Edmonton (Kanada). Zajmował wiele 
menedżerskich stanowisk w firmach, które 
specjalizują się w obróbce powierzchniowej 
metali. Prowadzi badania i wdrożenia 
projektów w dziedzinie powłok metalicz-
nych, ceramicznych i polimerowych wytrzy-
małych na korozję, erozję, zużycie itp. Znając systemy zarządzania 
jakością przygotowuje dokumentacje, plany jakości w celu 
otrzymania certyfikatów zgodnie z międzynarodowymi normami 
ISO i audytuje licznych dostawców dla przemysłu lotniczego, jak 
również gazo/olejowego w Ameryce Północnej, Azji i Europie. 
Pracował jako metalurg-konsultant i wykładowca kursów z metalurgii 
dla Centre de Metallurgie w Montrealu. Posiada certyfikat audytora do 
Health & Safety System w prowincji Alberta. 

W roku 1991 założył firmę produkującą 
opakowania z tektury falistej i prowadzi ją 
z sukcesami do chwili obecnej. Przed-
siębiorstwo jest znanym i uznanym dostawcą 
w branży opakowań z tektury falistej. Główne 
rynki zbytu to rynek krajowy oraz eksport do 
krajów europejskich. Obecnie są to dwa 
zakłady zatrudniające 40 osób. Firma 
rozpoczynała działalność na zaprojektowanych i wykonanych 
własnoręcznie maszynach. Obecnie posiada dwie linie do 
automatycznej produkcji opakowań z tektury falistej z możliwością 
nadruku w trzech kolorach, wykrawania oraz klejenia lub szycia. 
Przedsiębiorstwo posiada patent na specjalistyczne opakowania dla 
artystów plastyków. 

Staż dyplomow y odby wał  na 
Katholieke Universiteit Leuven. 
W firmie Alstom Power (Schweiz) AG 
jako Business Transformation Cham-
pion odpowiadał globalnie za reorgani-
zację schematów organizacyjnych 
i procesów biznesowych w krajowych 
oddziałach firmy. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora 
hand lowego w spó łkach przemys łu  od lewniczego, 
inżynieryjnego oraz kosmetycznego (PGO S.A., Grupa Zawiercie 
- Andorio sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa Zawiercie S.A., Nesperta sp. 
z o.o.). Jest twórcą strategii handlowej i inwestycyjnej w PGO S.A. 
oraz współtwórcą Grupy Zawiercie jako rozpoznawczej na 
rynkach międzynarodowych dostawców komponentów do 
przemysłu motoryzacyjnego, rolniczego, maszynowego i innych. 
Jest współzałożycielem organizacji Erasmus Student Netwotk 
w Polsce.

Po ukończeniu studiów podjął pracę 
w Zjednoczeniu Kopalnictwa Rud 
Żelaza w Częstochowie, a następnie 
przez kilkanaście lat pracował na 
Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Częstochowskiej. Jest współautorem 
wielu opracowań naukowych z zakresu 
elektroenergetyki. W 1988 roku założył firmę innowacyjno-
wdrożeniową produkującą żywność dietetyczną „Delifag”. 
Współzałożyciel samorządu gospodarczego województwa 
częstochowskiego „Regionalna Akcja Gospodarcza” w 1990 roku. 
Od 1993 roku jest członkiem Rady i Prezydium Krajowej Izby 
Gospodarczej oraz przewodniczącym Komitetu Polityki 
Finansowej i Budżetu Państwa Krajowej Izby Gospodarczej. 
Członek kilku komisji sejmowych. Jest współzałożycielem Polski 
- Azerbejdżańskiej Izby Gospodarczej a od 1998 roku jest jej 
prezesem. Ponadto jest członkiem Rady Programowej Instytutu 
Żywności i Żywienia, Zespołu Ministerstwa Rolnictwa - Rozwoju 
Regionalnego, Zespołu Uzgodnień Międzyresortowych RP. 
Członek fundacji Bramy Pojednania, Rurociągi - Redukcja 
i Odyseusz. Jest pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawo-
dawczej na Rzecz Utworzenia Województwa Częstochowskiego. 
Prezes Krajowej Rady Producentów na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych.

Przez całą karierę zawodową związany był 
z miastem Katowice, gdzie jako funkcjo-
nariusz Policji pełnił służbę w Oddziale 
Prewencji Policji, a następnie w Wydziale ds. 
Walki z Przestępczością Gospodarczą Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji. W 2012 roku 
został przeniesiony do dalszej służby do 
Wydziału Wywiadu Kryminalnego Zarządu w Katowicach Centralnego 
Biura Śledczego Policji. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
Od 2015 roku związany jest z uczelnią w Szczytnie, gdzie prowadzi 
zajęcia dydaktyczne jako wykładowca. Jako mieszkaniec gminy 
Niegowa w powiecie myszkowskim zaangażowany był w działalność 
w lokalnych organizacjach i stowarzyszeniach m.in. przez kilkanaście 
lat w orkiestrze dętej. Przez ponad 20 lat aktywnie związany 
z działalnością sportową, a zwłaszcza klubem piłkarskim GKS Jura 
Niegowa, którego był prezesem w latach 2017-2018. W 2018 roku prze-
szedł w stan spoczynku w stopniu nadkomisarza. W 2018 roku podczas 
wyborów samorządowych został wybrany Wójtem Gminy Niegowa.

W roku 2004 założył własna firmę 
świadczącą usługi dla firmy Szewos, 
w której pracował  od 1995 roku. Po ukoń-
czeniu studiów rozszerzył działalność 
produkcyjną o działalność handlową 
z zakresu importu i dystrybucji stali 
i akcesoriów do produkcji wykrojników 
obuwniczych i kaletniczych. Przez wiele lat pracy zdobył ugrunto-
waną i bardzo stabilną pozycje na rynku krajowym i zagranicznym, 
nawiązując współpracę z wiodącymi firmami branży obuwniczej i nie 
tylko. W 2007 rozpoczął produkcję form wtryskowych dla ukraińskiej 
firmy AC-STEP. Po pięciu latach współpracy podjął decyzję 
o stworzeniu narzędziowni i produkcji form w firmie AC-STEP 
w Odessie na Ukrainie. W roku 2013 uruchomił tam produkcję form 
obuwniczych wg. własnej technologii. Firma dysponuje nowoczesnym 
parkiem maszynowym z zakresu obróbki i projektowania CAD-CAM. 
Zatrudnia obecnie 1200 osób. Systematycznie rozszerza działalność 
handlową, wprowadzając do sprzedaży normalia i narzędzia do pro-
dukcji form wtryskowych.

Po studiach rozpoczął pracę naukową 
w Instytucie Metalurgii Żelaza im. St. Sta-
szica w Gliwicach. W latach 2010-2013 był 
stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ramach konkursu dla 
wybitnych młodych naukowców. Jest 
autorem licznych projektów badawczych na 
rzecz rozwoju materiałów dla energetyki. Z tego obszaru w jego 
dorobku znajdują się 4 monografie, ponad 100 artykułów naukowych, 
z czego 36 z tzw. listy filadelfijskiej. Posiada znaczny wskaźnik Impact 
Factor-12. Jest autorem ponad 400 prac badawczych zleconych 
bezpośrednio z przemysłu energetycznego, chemicznego 
i petrochemicznego. W działalności naukowo-badawczej specjalizuje 
się w badaniach szeroko rozumianych stali i stopów do pracy 
w warunkach pełzania. Od roku 2018 pełni funkcję Dyrektora 
Instytutu Metalurgii Żelaza.

sprężystych. Założył i zorganizował w Częstochowie spółkę CGR-
Polska. Firma ta, działając na rynku motoryzacyjnym jako dostawca 
części do samochodów, rozpoczęła w Polsce produkcję różnych 
elementów do pasów bezpieczeństwa, wycieraczek samochodowych 
i różnych innych elementów pojazdów. Firma rozwija się dynamicznie 
ciągle zwiększając zatrudnienie i możliwości produkcyjne. Zatrudnia 
obecnie ok. 200 osób. Jest to firma nowoczesna, na wysokim poziomie 
technicznym, stosująca w procesie produkcyjnym certyfikat IATF 
16949. 


