
S¸AWOMIR STAWCZYK

Magister prawa, absolwent Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, rad-
ca prawny. W latach 1990 –1995
radca prawny w ING Banku Śląskim
SA w Katowicach; 1998 – 2003 sę-
dzia Sądu Giełdowego Giełdy Papie-
rów Wartościowych SA w Warsza-
wie; od września 2004 r. do dziś prokurent w Banku
Śląskim SA w Katowicach oraz od sierpnia 1995 r. do dziś
Dyrektor Departamentu Prawnego w ING Banku Śląskim
SA. W latach 1998-2001 był członkiem Rady Nadzorczej Do-
mu Maklerskiego ING BSK SA w Katowicach, od 2000 r.
członkiem Rady Nadzorczej Śląskiego Banku Hipoteczne-
go SA w Warszawie, a od 2003 r. jest członkiem Rady Ar-
bitra Bankowego przy Związku Banków Polskich w War-
szawie. Z kolei od maja 2005 r. dzieła jako członek Komisji
Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich w Warsza-
wie, a od czerwca 2005 r. Przewodniczący Rady Prawa
Bankowego przy Związku Banków Polskich, gdzie aktyw-
nie monitoruje i inspiruje prace nad aktami legislacyjny-
mi dotyczącymi sektora finansowego. 

ROB CARVER 

Został szefem pionu corporate ban-
king w HSBC Bank. Z bankami two-
rzącymi obecnie Grupę HSBC jest
związany od 1982 r. Przyjechał
do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie
odpowiadał za rozwój bankowości
komercyjnej, korporacyjnej i deta-
licznej w regionalnych oddziałach banku. Ma na swoim kon-
cie transakcje typu leverage MBO oraz przejęcia przepro-
wadzone w Wielkiej Brytanii i poza nią. Jest absolwentem
Loughborough University oraz Manchester Business Scho-
ol. HSBC Bank USA, wchodzący w skład grupy HSBC Gro-
up, obsługuje ponad 1,4 mln klientów bankowości detalicz-
nej, oferując w 380 placówkach w Nowym Jorku szeroki
wachlarz usług finansowych. HSBC BANK posiada 35 mld
dolarów aktywów, obsługuje również klientów komercyj-
nych i korporacyjnych.

JÓZEF TARAN 

Jest nowym członkiem Rady Nad-
zorczej spółki informatycznej Sim-
ple. Studiował zarządzanie na Poli-
technice Warszawskiej, etykę
na Akademii Teologii Katolickiej
i rachunkowość w Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Koźmińskiego. Od 1989 r. regularnie uczestniczy
w szkoleniach, seminariach i kongresach controllingu or-

ganizowanych przez ODiTK z Gdańska. Od 15 lat zajmu-
je się zarządzaniem, od 10 zarządzaniem finansowym. Był
członkiem zarządu ORBIS SA, Inco-Veritas Sp. z o. o., Za-
rządu PKiN Sp. z o.o. Obecnie prowadzi własną firmę zaj-
mującą się obsługą finansowo-księgową oraz wdrożenia-
mi controllingu w firmach małych i średnich. Przez dwa
lata prowadził wykłady z rachunkowości i finansów dla
kandydatów na członków Rad Nadzorczych. Specjalizuje
się w controllingu finansowym i strategicznym. Jest licen-
cjonowanym księgowym oraz posiada certyfikat członka
Rady Nadzorczej wydany przez Ministra Skarbu Państwa. 

KRZYSZTOF KONTEK
15 listopada 2005 r. został człon-
kiem rady nadzorczej spółki infor-
matycznej Simple SA. W 1981 r.
ukończył studia na Wydziale Elek-
troniki Politechniki Warszawskiej.
W latach 1981-1987 pracował w In-
stytucie Problemów Jądrowych
w Świerku, a w latach 1987-1989
w Paul Scherrer Institut, Villigen i CERN w Genewie
w Szwajcarii, gdzie konstruował sprzęt i tworzył oprogra-
mowanie dla eksperymentów fizyki jądrowej. W latach 90.
stworzył grupę firm działających w branży IT i telekomu-
nikacyjnej. Od 1992 r. był prezesem spółki BPS. Od 2000
r. jest prezesem Artal Investments, firmy inwestującej
w spółki technologiczne, a w ostatnim okresie działającej
także na rynkach kapitałowych. Od 2005 r. współpracuje
z MCT Asset Management, spółką należącą do szwajcar-
skiej grupy bankowo-inwestycyjnej z siedzibą w Genewie
i w Zurichu, pracującą obecnie nad nowymi rozwiązania-
mi inwestycyjnymi dla polskiego rynku i nad rozszerze-
niem swojej działalności w Polsce. 
SIMPLE SA jest dostawcą kompleksowych rozwiązań dla
przedsiębiorstw o różnym profilu działalności, producen-
tem zintegrowanych systemów wspomagających zarządza-
nie przedsiębiorstwem.

MAREK NIENA ŢOWSKI

Od 1 grudnia 2005 r. obejmuje posadę Głównego Ekono-
misty w Domu Maklerskim TMS Brokers SA. Dodatkowo
będzie tam pełnił funkcję Kierownika Zespołu ds. Rozwo-
ju Nowych Produktów w Departamencie Doradztwa i Ana-
liz. W latach 1998-2000 zatrudniony w Centrali byłego
BIG Banku Gdańskiego SA (obecnie Bank Millennium SA),
gdzie zajmował się obsługą kredytów inwestycyjnych. Na-
stępnie w latach 2000-2004 piastował stanowisko anali-
tyka, a następnie kierownika Działu Analiz w Warszaw-
skiej Grupie Inwestycyjnej (obecnie WGI Dom Maklerski).
Od września 2004 r. do listopada 2005 r. pracował jako
Główny Ekonomista w spółce doradczej Palladia Capital
Markets. 
Dom Maklerski TMS Brokers SA zajmuje się doradztwem
w zarządzaniu gospodarką pieniężną, finansowymi ser-
wisami informacyjnymi, walutowymi platformami trans-
akcyjnymi zarządzaniem rachunkami.
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SOPHIE MILMAN „SOPHIE MILMAN”

Na muzyczny materia∏ p∏yty „Sophie Milman” z∏o˝y∏y si´ zarówno standardy jazzowe, jak
i kompozycje wspó∏czesne. Utwory sztandarowe to „My Baby Just Cares For Me” oraz „Ochi
Chernye” (Dark Eyes). WÊród „nauczycieli” i inspiracji wykonawczyni mo˝na wymieniç takie
s∏awy muzyczne i ich dzie∏a, jak Count Basie, George Gershwin, Oscar Peterson, Louis Arm-
strong czy Ella Fitzgerald. 
Wokalistka pochodzi ze Êrodkowej Rosji, a dok∏adnie z Uralu. Od najm∏odszych lat wykazy-
wa∏a zdolnoÊci muzyczne i wokalne – co ∏àcznie z krajem pochodzenia wyró˝nia jà wÊród
grona muzyków jazzowych na Êwiecie. Jest bardzo m∏oda, a Êwiat stoi przed nià otworem
i powoli przyjmuje jà do muzycznego Êrodowiska. A m∏odziutka Milman nadal si´ rozwija,
poszerzajàc horyzonty muzyczne. Ja stawiam jà na pó∏ce z najlepszymi wokalistkami jazzo-
wymi na Êwiecie. Na pewno ktoÊ z moich znajomych dostanie t´ p∏yt´ na gwiazdk´. 

BOSSA N’STONES THE ELECTRO-BOSSA 
SONGBOOK OF THE ROLLING STONES

Grunt to znaleêç pomys∏ na dobrà kompilacj´ poprzez odÊwie˝enie zapomnianych starych
utworów. Wreszcie uda∏o si´ to jednej z argentyƒskich wytwórni zajmujàcych si´ muzykà
elektronicznà.
I rzeczywiÊcie warto by∏o po∏àczyç bossa nov´ ze starym dobrym rockiem. I jaki efekt! 
Na krà˝ku znajdà Paƒstwo aran˝acje wi´kszoÊci przebojów muzycznych The Rolling Stones.
Tej pracy podj´li si´ najlepsi muzycy i producenci latynoscy. „Toczàce si´ kamienie” znowu
znalaz∏y si´ na muzycznej autostradzie. Od Paƒstwa zale˝y, jak d∏ugo b´dà si´ porusza∏y za-
nim trafià do waszej kieszeni CD.

DOROTA MIÂKIEWICZ „POD RZ¢SAMI”

To ju˝ druga p∏yta tej wschodzàcej wokalistki. Da si´ odczuç, ˝e drugi krà˝ek jest zdecydo-
wanie bardziej doros∏y i zdecydowanie ró˝ny w stylu od poprzedniego. Na p∏ycie us∏yszeç
mo˝na czo∏ówk´ polskich muzyków, takich jak Marek Napiórkowski, Robert Kubiszyn, Ro-
bert Luty i oczywiÊcie Henryk MiÊkiewicz – s∏ynny polski saksofonista i równie˝ ojciec Doroty.
Przy nagrywaniu krà˝ka pracowa∏o mnóstwo osób – mówi artystka, a utwór tytu∏owy „Pod rz´-
sami” trafi∏ na Êcie˝k´ dêwi´kowà filmu – „Zakochany anio∏” z Krzysztofem Globiszem w ro-
li g∏ównej.
Zbli˝ajà si´ Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia i kolejny Nowy Rok, i z tej okazji, ale zarazem jak i za-
wsze, ˝ycz´ Paƒstwu i sobie samych dobrych muzycznych doznaƒ oraz spokoju i ciep∏a na naj-
bli˝szy czas. 

Kulturalne lokaty

W y b r a n y c h  u t w o r ó w  m o ˝ e s z  s ∏ u c h a ç  n a  f a l a c h :

AUTOR JEST PREZENTEREM RADIA PiN 102FM
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