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Wsparcie dla Tauber Promotion
Nowymi account managerami w agencji zostali Krzysztof Baczyñski i Agnieszka 
Kaflik. Krzysztof Baczyñski przez ostatnie lata zwi¹zany by³ z sektorem gover-
nment affairs. W agencji Partner of Promotion realizowa³ m.in. kampaniê pro-
mocyjn¹ sprzeda¿y detalicznych obligacji Skarbu Pañstwa. Wcześniej pracowa³ w 
agencji NBS. Agnieszka Kaflik zajmuje siê piarem od 2000 roku. Tworzy³a m.in. 
strategie komunikacji dla firm z bran¿y medialnej i telekomunikacyjnej. Pracowa³a 
tak¿e w agencji Compress SA, gdzie odpowiada³a za PR projektów unijnych.

Nowa twarz Biura ZFPR
Dyrektorem Biura Zwi¹zku Firm Public Relations 
zosta³ Rafa³ Jesswein. W bran¿y PR jest od 1993 
roku. Przez blisko sześæ lat pe³ni³ funkcjê rzecznika 
prasowego prezydenta Szczecina. Pracowa³ te¿ jako 
radca prezesa G³ównego Urzêdu Ce³, doradca i 
rzecznik prasowy ministra gospodarki, przez dwa 
lata kierowa³ dzia³em marketingu Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

Wzmocnienie Edelmana
Nowym dyrektorem dzia³u PR konsumenckiego zosta³ Jaros³aw R. Andruszkie-
wicz. Poprzednio zajmowa³ stanowisko PR & marketing managera w Microsoft w 
grupie Entertainment & Devices Divisio. W ostatnich latach pracowa³ za granic¹, 
pomagaj¹c m.in. wejśæ na rynek europejski najwiêkszemu australijskiemu opera-
torowi turystycznemu (Intrepid Travel).

Nowiny z EMC Corporation
Anna Szymañska objê³a stanowisko marketing managera w polskim oddziale 
EMC Corporation. Bêdzie odpowiedzialna za ca³ośæ dzia³añ zwi¹zanych z plano-
waniem i realizacj¹ strategii marketingowej firmy oraz koordynacjê dzia³añ PR. Z 
bran¿¹ IT zwi¹zana jest od 10 lat. Wcześniej pracowa³a w firmie Oracle, gdzie 
zajmowa³a stanowisko dyrektora ds. PR na Polskê i kraje ba³tyckie.

PR manager w Grupie Radiowej TIME
Agnieszka Odachowska objê³a stanowisko PR managera w Grupie Radiowej 
TIME Sp. z o.o. Zast¹pi³a Monikê Polewsk¹, która 
przesz³a do telewizji Polsat. 
Jest odpowiedzialna za komunikacjê i dzia³ania PR 
zwi¹zane ze stacjami Eska, Eska Rock i Vox FM. 
Wcześniej pracowa³a m.in. w magazynie „Media 
i Marketing Polska”, by³a sekretarzem redakcji i 
redaktorem naczelnym w strukturach Wydawni-
ctwa ViMedia, wspó³pracowa³a z wydawnictwami 
Bauer i Edipress. Przez ostatni rok by³a kierowni-
kiem Biura ds. Zarz¹dzania Projektami w Miêdzyna-
rodowym Centrum S³uchu i Mowy w Kajetanach.

Nowa forma współpracy
Dotychczasowa dyrektor marketingu Clear Channel Poland Anna Nowakowska 
opuszcza struktury firmy, aby kontynuowaæ wspó³pracê jako zewnêtrzny kon-
sultant w zakresie komunikacji marketingowej i PR. Stanowisko piastowa³a od 
stycznia 2003 roku, w bran¿y outdoorowej jest od 12 lat. Dalsz¹ wspó³pracê tak 
komentuje Kalina Janicka, prezes zarz¹du Clear Channel Poland: „Projekty rozwo-
jowe, nad którymi obecnie pracujemy bêd¹ wymaga³y silnej oprawy i intensywnej, 
skutecznej komunikacji. Ania Nowakowska nie tylko doskonale zna bran¿ê, ale 
przede wszystkim jak ¿aden inny zewnêtrzny konsultant zna specyfikê, potencja³ 
firmy i gwarantuje kontynuacjê uruchomionych ju¿ projektów.”

Magdalena Czarnecka objê³a stanowisko 
PR Managera w Cafe News Sp. z  o. o.   
Doświadczenie zawodowe zdobywa³a w 
agencji Prelite PR, prowadz¹c klientów z 
bran¿y farmaceutycznej, odzie¿owej i FMCG. 
Przez ostatni rok koordynowa³a pilota¿ ogól-
nopolskiej kampanii edukacyjnej Akademii 
IQ.

* * *

Nowo utworzone stanowisko PR managera 
portalu IPO.pl obj¹³ Dawid Trzeciak, 
który wcześniej pracowa³ m.in. w agencjach 
Metamorphosis Brand Communications oraz 
Fokus PR.

* * *

Hubert Kifner zosta³ PR managerem w 
wydawnictwie Pascal, a jego stanowisko 
zastêpcy rzecznika prasowego ING Banku 
Śl¹skiego w obszarze korporacyjnym objê³a 
Ewa Szerszeñ, wcześniej w zespole t³uma-
czy w Biurze Zarz¹du Banku.

* * *

Na stanowisko PR managera w agen-
cji reklamowej S4 awansowa³a Monika 
Bieda. Bêdzie prowadzi³a g³ównie dzia³ania 
media relations oraz projekty PR dla ró¿nych 
oddzia³ów agencji.

* * *

Od sierpnia Piotr Turek obj¹³ stanowisko 
koordynatora ds. multimediów i kontentu w 
dziale marketingu PLAY firmy P4 Sp. z  o. o. 
Ostatnio pracowa³ jako lider zespo³u ds. roz-
rywki w agencji Edelman Polska. W latach 
2003-2006 prowadzi³ w³asn¹ agencjê marke-
tingow¹ Nokaut Sk³ad.

* * *

Do zespo³u PR firmy Veracomp SA do³¹-
czy³ Jakub Duraj. Wcześniej przez blisko 
pó³tora roku pracowa³ w krakowskiej agen-
cji PR Solutions.

* * *

Stanowisko dyrektora dzia³u IPO w agen-
cji Martis Consulting objê³a Katarzyna 
Górko. Wcześniej pracowa³a jako kierownik 
Centrum Informacji Gie³dowej w Euromark 
Polska SA. 

* * *

Specjalist¹ PR w Link4 Towarzystwie 
Ubezpieczeniowym SA zosta³a Agnieszka 
Woźniak. Wcześniej pracowa³a w agencji 
Pegasus PR, gdzie zajmowa³a stanowisko PR 
account managera.

* * *

Do zespo³u wroc³awskiej agencji Janmedia 
Interactive do³¹czy³ Dominik Wartecki. 
Obj¹³ stanowisko communication depart-
ment managera. Wcześniej przez dwa lata 

fo
t. 

ar
ch

iw
um

fo
t. 

ar
ch

iw
um



Ludz ie

83sierpieñ/wrzesieñ 2007

Dziennikarskie zaplecze PR time
Do wroc³awskiej agencji PR time do³¹czyli Izabela Str¹-
czek i B³a¿ej Zimnak. Izabela Str¹czek jest wieloletni¹ 
dziennikark¹ GW Wroc³aw. Specjalizowa³a siê w tema-
tyce gospodarczej i unijnej. W agencji zajmuje siê obs³ug¹ 
klientów g³ównie z bran¿y turystycznej i hotelarskiej oraz 
programami CSR. B³a¿ej Zimnak odpowiada w PR time 
za komunikacjê internetow¹ i 
nowe technologie. Koñczy stu-
dia z dziennikarstwa i komuni-
kacji spo³ecznej na Uniwersy-

tecie Wroc³awskim. Przez ponad dwa lata publikowa³ 
m.in. w GW we Wroc³awiu. By³y wspó³pracownik 
Telefonii Dialog w zakresie PR.

Rozwój agencji 180° PR
W strukturach agencji od sierpnia utworzono nowe stanowisko executive PR 
directora, które obj¹³ Bartosz Cholawo, wcześniej zwi¹zany m.in. z McCann 
Worldgroup oraz British American Tobacco. Odpowiada za projekty new business 
oraz nadzór i prowadzenie prac dla kluczowych klientów (m.in. Lockheed Martin), 
a tak¿e koordynuje dzia³ania komunikacyjne grupy Leo Burnett.
Do zespo³u agencji na stanowiska PR managerów do³¹czy³y ostatnio tak¿e Nata-
lia B¹czyk, wcześniej zajmuj¹ca siê piarem agencji V&P i jej klientów, oraz Ewa 
Papiz, dotychczas PR manager m.in. w GfK Polonia. B¹czyk powierzono obo-
wi¹zki zwi¹zane z nadzorem i obs³ug¹ projektów dla Diageo (marka Smirnoff), 
jakie realizuje w zespole z PR managerem Edyt¹ Pomirsk¹, która do³¹czy³a 
do agencji w czerwcu - wcześniej pracowa³a w agencjach Open Point i Publik. 
Papiz, wraz z junior PR managerem Urszul¹ Kwaśn¹, która tak¿e wzmocni³a w 
czerwcu zespó³ agencji, prowadzi d³ugoterminowe projekty dla firmy AMBRA SA 
oraz dzia³ania PR dla kolejnej marki z portfolio Diageo – Baileys.

Nabytek On Board PR
Do agencji do³¹czy³a Magdalena Jeziorowska, która objê³a stanowisko starszego 
konsultanta. Odpowiada za realizacjê procesów komunikacyjnych i koordynacjê 
projektów w dziale komunikacji korporacyjnej. Wcześniej pracowa³a dla UNDP 
– agendy ONZ w Polsce i Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji. Prowadzi³a równie¿ 
dzia³ania dla International Labour Organization, Philip Morris Polska, projektów w 
ramach EQUAL, administracji publicznej na szczeblu rz¹dowym i samorz¹dowym 
oraz odpowiada³a za kampanie spo³eczne i dzia³ania lobbingowe.

Silniejsze Primum PR
Zespó³ obs³uguj¹cy cztery marki z portfolio kon-
cernu Coca-Cola merytorycznie wesprze Kata-
rzyna Gospodarek, zajmuj¹c stanowisko PR 
senior account managera. Przez ostatni rok pro-
wadzi³a dzia³ PR w agencji Communication Unli-
mited - zast¹pi³a j¹ Zuzanna Giersz. Wcześniej 4 
lata pracowa³a w agencji Pegasus PR na stanowi-
sku mened¿erskim.

Z Sensors do Headlines

Do zespo³u agencji Headlines do³¹czy³a Magda-
lena ¯mijewska, obejmuj¹c stanowisko senior consultanta. Wcześniej przez 6 
lat zdobywa³a doświadczenie w organizacji pozarz¹dowej, a przez dwa ostatnie 
w agencji Euro RSCG Sensors, realizuj¹c projekty z zakresu komunikacji korpo-
racyjnej i komunikacji konsumenckiej.

pracowa³ w agencji reklamowej FRESH, 
ostatnio na stanowisku PR consultanta.

* * *

Do zespo³u obs³uguj¹cego klientów bran¿y 
finansowej agencji PR Kwadrat do³¹czy³a 
Ewelina Wojtysiak, obejmuj¹c stanowisko 
account executive’a. Wcześniej pracowa³a 
jako account manager w agencji Świe¿a Bazy-
lia, w której obs³ugiwa³a m.in. Skype.

* * *

Karolina Kukielska objê³a stanowisko 
account directora w agencji Walk&Talk. 
Dotychczas pracowa³a na tym samym sta-
nowisku w agencji First PR.

* * *

Samodzielne stanowisku event managera w 
Walk Production piastuje Anna £om¿a. 
Wcześniej pracowa³a jako PR manager w 
agencji Grupa ABK.

* * *

Na stanowisku account executive’a do agen-
cji Primum PR do³¹czy³ Bartosz Rainka. 
Doświadczenie w bran¿y zdobywa³ przez pó³ 
roku w Eurosport Polska, organizuj¹c eventy 
i wspieraj¹c dzia³ania komunikacyjne.

* * *

Anna Sarnacka do³¹czy³a do On Board PR, 
obejmuj¹c stanowisko account executive’a. 
Doświadczenie w bran¿y PR zdoby³a, wspó³-
pracuj¹c z agencj¹ D&D Communication i 
Primum PR.

* * *

Mariusz Pik obj¹³ stanowisko account 
managera w Studiu Architektury Marki 
Perspektywa. Bêdzie odpowiadaæ za pro-
jekty z zakresu komunikacji konsumenckiej.

* * *

Marcin Jedliñski jest nowym rzecznikiem 
Raiffeisen Bank Polska. Dotychczas pe³ni³ 
funkcjê PR managera.

* * *

Karol Smol¹g zosta³ rzecznikiem prasowym 
Grupy TVN. Przez ostatnie sześæ lat praco-
wa³ w Departamencie Komunikacji Spo³ecz-
nej Narodowego Banku Polskiego.

* * *

Izabela Mościcka zosta³a wiceprezesem 
zarz¹du agencji Everest Consulting. Ostat-
nio pracowa³a na stanowisku dyrektor ds. PR 
w Kulczyk Holding.

* * *

Obok funkcji dyrektora ds. marketingu i 
komunikacji w DPD Polska Oldze Kozie-
rowskiej-Skwar³o powierzono prowa-
dzenie projektów z zakresu komunikacji i 
marketingu w regionie po³udniowej i środ-
kowo-wschodniej Europy w strukturze Geo-
Post (w³aściciel DPD Polska).
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