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Nowiny z agencji Headlines
Do działu Consumer zespołu Headlines Porter Novelli dołą-
czyły Izabela Sawicka i Joanna Lichocka.
Izabela Sawicka objęła stanowisko senior consultanta 
i odpowiada za koordynację projektów wizerunkowych i 
lifestyle’owych. Będzie realizowała m.in. działania dla Lexusa 
oraz marki odzieżowej Springfield. Sawicka wcześniej pra-
cowała w EURO RSCG Sensors dla takich projektów, jak 
CowParade, Cafe d’Europe oraz dla marki Springfield.
Joanna Lichocka objęła w Headlines stanowisko consultanta 
i będzie odpowiadać za kompleksowe planowanie i prowa-
dzenie projektów lifestyle’owych i korporacyjnych dla takich 
klientów, jak Lexus, Exiba, DOW i ThyssenKrupp Steel AG. 
Wcześniej przez 2 lata zdobywała doświadczenie w agencji 
Sigma International (Poland) Ltd. Sp. z o.o, realizując projekty 
z zakresu komunikacji korporacyjnej, FMCG i CSR dla takich 
firm i marek, jak Indesit Company Polska, Kompania Piwo-
warska SA, Pedigree, Procter & Gamble, Brembo.

Heureka ma nowego dyrektora 
zarządzającego

Stanowisko dyrektora zarządza-
jącego Heureki objął Łukasz 
Grochowski. Ukończył on w 
1997 roku zarządzanie i mar-
keting w SGH oraz studia MBA 
University of Minnesota-SGH. Ma 
wieloletnie doświadczenie w kie-
rowaniu marketingiem i relacjami 
inwestorskimi w dużych spółkach 
giełdowych m.in. w latach 2001-
2006 w Softbank (obecnie Asseco 
Poland). Ostatnio był dyrektorem 
ds. komunikacji korporacyjnej w 
ComputerLand (obecnie Sygnity). 

Ma również przygotowanie z zakresu zarządzania strategicz-
nego oraz marketingu instytucjonalnego. Jest członkiem zało-
życielem Warszawskiego Stowarzyszenia MBA.
W Heurece na stanowisku dyrektora zarządzającego Łukasz 
Grochowski zastąpił Mariusza Krasowskiego, który rozstał 
się z agencją na początku roku.

Szafraniec w Superfund TFI SA
Nowym dyrektorem ds. marketingu i PR w Superfund TFI 
SA została Justyna Szafraniec, dotychczas dyrektor Biura 
Rzecznika Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Szafraniec 
zajmuje się public relations finansowym od 9 lat, kiedy w 

maju 1998 roku została rzecznikiem 
prasowym Lubelskiego Banku Regio-
nalnego SA, zrzeszającego Banki Spół-
dzielcze. Od października 2000 roku 
jednocześnie pełniła funkcję public rela-
tions managera w Gospodarczym Banku 
Południowo-Zachodnim SA, który w tym 
czasie przygotowywał się do przyłącze-
nia pięciu banków regionalnych (w tym 
LBR SA). Odpowiadała za działania PR 
w czasie fuzji tych banków. Po powsta-

niu, w marcu 2002 roku, Banku Polskiej Spółdzielczości SA 
została dyrektorem Biura Public Relations (później Biuro 
Rzecznika Banku).
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. 
Jako przedstawiciel banku pracowała w Radzie ds. PR przy 
Związku Banków Polskich oraz zespole ds. komunikacji przy 
Confédération Internationale des Banques Populaires (CIBP), 
międzynarodowej organizacji zrzeszającej banki spółdzielcze 
z 18 krajów na całym świecie.

Nowe osoby w zespole DATA PR
Agencja DATA PR powiększa swój zespół. Do firmy dołą-
czyły Ewa Pałacka i Olga Gierasimiuk. Do ich obowiąz-
ków należą kontakty z mediami, przygotowywanie informa-
cji prasowych oraz organizacja konferencji i eventów. Będą 
wspomagać bieżące projekty realizowane dla Grupy Polska 
Stal, Leader Service, Le Premier oraz Loży Małopolskiej 
Business Centre Club.

Na pokładzie DEMO
Z początkiem maja Katarzyna 
Szewczyk objęła stanowisko 
PR managera w agencji DEMO 
Effective Launching. Jej dotych-
czasowe doświadczenie zawo-
dowe obejmuje prowadzenie 
działań public relations dla domu 
mediowego PRO Media House 
oraz pracę w dziale komunika-
cji i PR w Fundacji Dajesz Pracę 
PL. Ostatnie miesiące 2006 
roku spędziła na stypendium w 
Rydze.
Iwona Kacperska, dotychcza-
sowy PR manager DEMO, swoją 
karierę zawodową kontynuuje 
w branży internetowej.

Zmiany w Euro RSCG 4D
Do agencji dołączyła Sylwia Kowalczyk, która objęła sta-
nowisko senior event managera. Jako lider zespołu evento-
wego odpowiedzialna będzie za jego pracę i rozwój. Kowal-
czyk ma kilkuletnie doświadczenie w event marketingu. Jej 
dotychczasowa kariera związana była m.in. z agencją PRI-
MUM Public Relations.

Większy zespół Martis Consulting
Do zespołu agencji Martis Consulting dołączyło w maju 
dwóch nowych pracowników. Małgorzata Dezor, dotych-
czas związana z agencją Kuźnia PR, objęła stanowisko PR 
managera. W Martis Consulting zajmować się będzie PR 
produktowym. Nowy nabytek agencji to również Krzysz-
tof Stępień, poprzednio szef działu analiz „Gazety Giełdy 
Parkiet”, obecnie główny analityk Martis Consulting. Obszar 
jego kompetencji to między innymi relacje inwestorskie.
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Na czele biura PR PKN Orlen
Dyrektorem biura PR PKN Orlen została Grażyna Lewan-
dowska. Wcześniej pracowała m.in. w biurze prasowym 
rządu, była rzecznikiem prasowym Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu, współpracując z trzema kolejnymi ministrami. Kie-
rowała też wydziałem PR w banku PKO BP, była także szefem 
PR i rzecznikiem prasowym w Banku Ochrony Środowiska. 
Miała również własną firmę PR. Na stanowisku zastąpiła 

Katarzynę Majchrzak.

Awans w United PR
Na stanowisko account directora 
awansowała Małgorzata Majew-
ska. Związana jest z agencją United 
PR od 2004 roku. Kieruje zespo-
łem realizującym projekty dla firm 
z sektorów FMCG, farmaceutycz-
nego i technologicznego. Ma sześ-
cioletnie doświadczenie w public 
relations. Ukończyła Wydział Filo-
logii Polskiej Uniwersytetu War-

szawskiego. Efektem awansu Małgorzaty Majewskiej jest jej 
wejście do kierownictwa United PR. 

Nowy rzecznik 
Targów Kielce
Edyta Ruszkowska objęła 
stanowisko rzecznika praso-
wego Targów Kielce. Z firmą 
związana jest od grudnia 2001 
roku, początkowo pracowała 
w dziale marketingu, a później 
public relations. Karierę dzien-
nikarską rozpoczynała w kiele-
ckiej redakcji TVP, gdzie przez 
cztery lata pełniła funkcję szefa 
redakcji. W latach 2004-2005 sprawowała funkcję sekreta-
rza Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club. Prowadziła 
również warsztaty rzecznika prasowego ze studentami Wyż-
szej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach. 
W zakresie działań PR firmę Targi Kielce wspiera także agen-
cja ITBC Communication. 

Microsoft stawia na CSR
Marek Kosycarz obejmie funkcję dyrektora ds. odpo-
wiedzialności społecznej w polskim oddziale Microsoft. Na 
nowym stanowisku będzie odpowiedzialny za rozwój, inicjo-
wanie i koordynację działań w sferze kreowania wizerunku 
firmy jako społecznie przyjaznej. Do zespołu polskiego 
oddziału Microsoft dołączy 1 sierpnia bieżącego roku.
Wcześniej pracował m.in. w agencji public relations Burson-
Marsteller na stanowisku dyrektora działu brand practice, 
gdzie uczestniczył m.in. w projekcie wprowadzenia na rynek 
platformy handlu elektronicznego TP SA oraz w pracach 
dla takich klientów, jak Danone, Unilever i Citibank. Marek 
Kosycarz pracował także w agencji reklamowej Wunder-
man, gdzie zajmował się obsługą Pekao SA, SAP i HP oraz 
w British American Tobacco Polska SA, gdzie jako dyrektor 

ds. korporacyjnych i regulacyjnych był odpowiedzialny m.in. 
za działania CSR, komunikację wewnętrzną, dialog regula-
cyjny, a także pełnił funkcję rzecznika prasowego. Jest absol-
wentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Wydział 
Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej. Posiada również 
dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Nowy PR manager w Mediataku
PR managerem w Domu Prasy Regionalnej Mediatak została 
Paulina Maszewska. Do jej obowiązków należy kreowanie, 
realizacja strategii i kampanii komunikacyjnych dla firmy oraz 
jej poszczególnych produktów. Ponadto odpowiada ona za 
nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z mediami, 
przygotowywanie materiałów prasowych, nadzór nad stroną 
internetową oraz budowanie komunikacji wewnętrznej.
Przed podjęciem pracy w Mediataku Maszewska była zwią-
zana z agencją Sigma, gdzie prowadziła kampanie public rela-
tions głównie dla firm z branży FMCG. Wcześniej praco-
wała m.in. jako dziennikarz oraz w agencjach PR. Ukończyła 
socjologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 
(obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz 
Podyplomowe Studium Public Relations przy Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Z branżą public relations związana 
jest od 1999 roku.

* * *
Stanowisko specjalisty ds. public relations w spółkach SIG-
NAL IDUNA Polska TU SA oraz SIGNAL IDUNA Życie Pol-
ska TU SA objęła Marta Grajeta.

* * *
Dominik Wartecki awansował na stanowisko PR consul-
tanta poznańskiej Agencji Reklamowej FRESH. Do tej pory 
przez 2 lata pracował we FRESH jako specjalista ds. komuni-
kacji w internecie. Zajmował się m.in. obsługą marki Centra 
oraz prowadzeniem wortalu Akumulator.pl.

* * *
Karolina Karwowska objęła stanowisko marketing mana-
gera w firmie F-Secure. Jest odpowiedzialna m.in. za kre-
owanie i realizację strategii marketingowej firmy w Polsce, 
komunikację wizerunkową i organizację imprez.

* * *
Tomasz Brzeziński został rzecznikiem prasowym PZU SA 
i PZU Życie SA (Grupa PZU).

* * *
Stanowisko specjalisty ds. marketingu i public relations w 
firmie Techland Sp. z o.o. objął Tomasz Gawlikowski. Pełni 
on także funkcję rzecznika prasowego firmy doradztwa per-
sonalnego Kadry Polskie Sp. z o.o. 

* * *
Były rzecznik rządu Konrad Ciesiołkiewicz został zastępcą 
dyrektora departamentu komunikacji marketingowej w Pol-
komtelu. Kieruje nową komórką ds. alternatywnych kanałów 
komunikacji.

fo
t. 

ar
ch

iw
um fo

t. 
ar

ch
iw

um

fot. archiwum


