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Nowy konsultant w Feedback/
Hill&Knowlton
Agencja zatrudniła Magdalenę Lumińską na stanowisku 
associate director public affairs. Od 2003 roku Lumińska 
pracowała w biurze w Brukseli, gdzie zajmowała się pub-
lic affairs i public relations dla międzynarodowych klientów, 
głównie z branży żywnościowej i FMCG. Ma doświadczenie 
w opracowywaniu strategii komunikowania, monitorowaniu 
i analizowaniu legislacji UE, budowaniu platform poparcia, 
uczestniczyła także w kampaniach lobbingowych. Wcześniej 
Magdalena Lumińska była dziennikarką programu informacyj-
nego „Wydarzenia” Telewizji Puls.

Z Opoczna do Sanofi‑
Aventis Polska
Monika Chmielewska-Żeha-
luk objęła nowo utworzone 
stanowisko kierownika działu 
komunikacji w międzynarodowej 
firmie farmaceutycznej Sanofi-
Aventis. Odpowiada za komuni-
kację wewnętrzną i zewnętrzną 
w Polsce. Do jej zadań należy 
również wsparcie PR dla kampa-
nii reklamowych i pro-
mocyjnych produktów 
firmy. Przez ostatnie 
cztery lata pracowała 

w firmie Opoczno, gdzie pełniła funkcję kierownika 
działu komunikacji i rzecznika prasowego.

Zmiana w TP 
Od połowy stycznia Dominique Lesage został 
nowym dyrektorem pionu komunikacji korpora-
cyjnej w Telekomunikacji Polskiej. Odpowiada za 
komunikację firmy z otoczeniem - budowanie rela-
cji z mediami, instytucjami publicznymi i organiza-
cjami pozarządowymi oraz za działania związane ze strate-
gią i tożsamością marki TP. Wcześniej Lesage pracował w 
CANAL+ Cyfrowy, gdzie zajmował stanowisko dyrektora 
ds. rozwoju, następnie dyrektora pionu komunikacji, a ostat-
nio dyrektora ds. instytucjonalnych i europejskich. 

Nowiny z MPG Media Planning
Magdalena Ostrowska awansowała na nowo utworzone 
stanowisko new business & marketing directora i będzie 
odpowiadać za PR i marketing domu mediowego MPG Media 
Planning. Dotychczas była business development managerem 
w firmie i zajmowała się głównie pozyskiwaniem klientów. 
Ostrowska pracowała wcześniej w dziale reklamy wydaw-
nictwa Gruner&Jahr, w agencji Ciszewski PR oraz w firmie 
outdoorowej Clear Channel Poland.

Nowy piarowiec w K2 Internet
Katarzyna Piwko objęła stanowisko PR managera w agen-
cji K2 Internet. Jest odpowiedzialna za budowanie wizerunku 
firmy oraz współtworzenie i realizację strategii PR dla firmy. 
Do tej pory Piwko przez 13 lat pracowała jako senior copy-

writer w agencjach reklamowych. Ostatnio w DougFaberFa-
mily, wcześniej Ad Fabrika FCB i Euro RSCG. 

PR w Polskiej Izbie Inżynierów 
Budownictwa 
Nowo utworzone stanowisko PR managera Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa oraz Wydawnictwa Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa objął Antoni Styrczula. Jego zada-
niem jest opracowanie i przeprowadzenie strategii komuni-
kacji zewnętrznej i wewnętrznej Izby. Wcześniej Styrczula 
pełnił m.in. funkcję rzecznika prasowego prezydenta Alek-
sandra Kwaśniewskiego, był prezesem Państwowej Agencji 
Inwestycji Zagranicznych oraz Radia dla Ciebie.

Roszady w agencji Ciszewski PR
Jerzy Ciszewski powrócił na stanowisko prezesa w agencji 
Ciszewski PR. Magdalena Nurkiewicz, która przez dwa ostat-
nie lata zajmowała to stanowisko będzie odpowiedzialna za 
stworzenie działu zajmującego się edukacją i szkoleniami. 
Z kolei Sebastian Hejnowski objął stanowisko dyrektora 
zarządzającego agencji. Ewa Pater oraz Piotr Cywiński awan-
sowali na group managerów, a Karolina Gołębiowska została 
powołana na stanowisko senior account executive. 

Sagem Communications Poland 
zyskał piarowca
Nowe stanowisko PR managera w firmie 
Sagem Communications Poland objęła Anna 
Sanocka. W ramach współpracy z francu-
skim producentem sprzętu telekomunika-
cyjnego i multimedialnego będzie odpowie-
dzialna za budowanie relacji z mediami oraz 
wsparcie piarowe kampanii reklamowych i 
promocyjnych dla wprowadzanych na rynek 
produktów. Do tej pory pracowała w branży 
PR w Australii i Hiszpanii. 

Na pokładzie Fokus PR
Z początkiem roku do zespołu agencji Fokus PR dołączył 
Michał Szewczyk. Na stanowisku senior account executive 
odpowiada m.in. za kontakty z kluczowymi klientami Fokus 
PR oraz przygotowywanie strategii działań PR. Wcześniej 
związany z „Businessman Magazine”, „Home & Market” czy 
„Gazetą Finansową” Szewczyk uczestniczył także przy debiu-
tach giełdowych Biotonu SA i Unimy 2000 SA oraz pro-
jektach z zakresu healthcare i akcjach prospołecznych dla 
UCB oraz Adamedu. Z działem PR KGHM SA, brukselską 
agencją GPlus Europe oraz European Association of Metals 
wpierał kampanię informacyjną dotyczącą szans i zagrożeń, 
które wynikają z wprowadzania w krajach Unii Europejskiej 
systemu REACH.

Zmiany w Martis Consulting
Dariusz Jaros został z początkiem lutego prezesem agen-
cji Martis Consulting, zastępując na tym stanowisku Izabellę 
Miller, która pozostanie w zarządzie spółki. Do zespołu 
agencji Martis Consulting dołączyła również Ewa Cander-
Karolewska. Na stanowisku PR managera będzie obsługiwać 
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nowo pozyskiwanych klientów. Od stycznia 2005 roku Can-
der-Karolewska pracowała jako specjalista ds. PR w AMS, 
gdzie pełniła także obowiązki rzecznika prasowego. Wcześ-
niej prowadziła działania PR m.in. dla Wydawnictwa Arkady 
i firmy Bajtel.

Awanse w Euro RSCG 
Sensors
Michał Olbrychowski, zwią-
zany z branżą public relations 
od 7 lat, objął nowo utworzone 
stanowisko account directora w 
dziale komunikacji korporacyjnej 
w Euro RSCG Sensors. Wcześ-
niej pracował m.in. w agencji 
Mmd Corporate, Public Affa-
irs & Public Relations Consul-
tants oraz ComPress. Dorota 
Tuszyńska , dotychczasowy 

konsultant agencji Euro RSCG Sensors, objęła funkcję com-
munications managera Grupy Euro RSCG. Na nowo utwo-
rzonym stanowisku Tuszyńska odpowiada za komunikację 
zewnętrzną spółek Grupy w Polsce, a także za działania 
związane z komunikacją wewnętrzną. 
Do zespołu Euro RSCG Sensors dołączyła również Anna 
Król, która objęła stanowisko dyrektora działu komunikacji 
konsumenckiej. Przez ostatnie dwa lata Król związana była 
z agencją PR Sigma. Wcześniej pracowała w agencji rekla-
mowej Polymus.

Górski w Ruch SA
Krzysztof Górski objął stanowi-
sko dyrektora działu komunikacji 
społecznej w Ruch SA. Górski jest 
odpowiedzialny za public affairs, kon-
takty zewnętrzne, w tym z relacje z 
mediami, komunikację wewnętrzną. 
Do jego obowiązków należy również 
zarządzanie projektami sponsorskimi 
i charytatywnymi, projektami e-PR 
oraz imprezami firmowymi.
Krzysztof Górski związany jest z 
branżą PR, PA, marketingiem i marke-

tingiem politycznym od kilkunastu lat. Do tej pory pracował 
głównie w ramach własnej agencji G&G Media.

Nowy piarowiec w HP Polska
Do zespołu PR HP Polska dołączyła Barbara Stępień-
Szumska, która od początku 2007 roku objęła stanowisko 
menadżera ds. PR. Będzie odpowiedzialna za strategię budo-
wania wizerunku produktów i kontakty z mediami w dziale 
druku i przetwarzania obrazu (Imaging & Printing Group). 
Od czerwca 2005 roku Stępień-Szumska pełniła funkcję 
brand PR unit directora w polskim oddziale międzynaro-
dowej agencji Edelman, tworząc strategie komunikacji dla 
największych marek konsumenckich. Wcześniej przez 2 lata 
pracowała w agencji BCA SA, gdzie m.in. kierowała działem 
PR marki.

***
O początku lutego Paweł Biedziak jest zastępcą redaktora 
naczelnego „Super Expressu”. Przez ostatnie 10 lat pełnił 
funkcję dyrektora biura komunikacji społecznej Komendy 
Głównej Policji, a wcześniej zajmował w Policji stanowiska 
odpowiedzialne za komunikację.

***
Krzysztof Małecki objął nowo utworzone stanowisko spe-
cjalisty ds. PR w Getin Holding. Będzie on odpowiedzialny za 
bieżące kontakty z mediami. Dodatkowo zajmie się wspar-
ciem działań komunikacyjnych oraz kontaktami z prasą dla 
Getin Banku. 

   ***
Grupa Kolastyna powiększyła grono pra-
cowników działu promocji i PR. Alicja 
Jabłońska-Krzywy objęła stanowisko 
specjalisty ds. PR . Jej najważniejszym 
zadaniem jest wsparcie w sferze PR pro-
duktowego. Grażyna Leloch na stanowi-
sku project managera jest odpowiedzialna 
przede wszystkim za rozwój i wdrażanie 
projektów z obszaru e-marketingu oraz 
promocję konsumencką w internecie. Do 
głównych zadań Magdaleny Siweckiej 
jako specjalisty ds. promocji należy wspar-
cie w zakresie przygotowania materiałów 
reklamowych oraz prowadzenia kampanii 
komunikacyjnych dla marek obecnych w 
portfolio Grupy. 

   ***
Miłosz Gołąbek awansował w zespole GGK Public Rela-
tions na stanowisko account managera. Odpowiada za koor-
dynację prac z zakresu relacji z mediami, organizacji wyda-
rzeń specjalnych oraz nadzorowanie akcji promocyjnych i 
sprzedażowych dla klientów agencji. 

***
Trzy nowe osoby dołączyły do zespołu agencji Tomorrow. 
Stanowisko new business developera objął Sławek Kryni-
cki, Marek Widźgowski został account executive assistan-
tem, a Ewa Latek pełni funkcję copywritera. 

***
Justyna Głąb awansowała ze stanowiska specjalisty na 
menedżera ds. komunikacji i PR, a Beata Rożek objęła sta-
nowisko senior specjalisty ds. komunikacji i PR.

***
Dominika Wrzesińska jako PR manager wspiera zespół 
agencji Testa Communications. W ostatnim czasie Wrze-
sińska związana była z Wydawnictwem „Zwierciadło”, gdzie 
pełniła funkcję specjalisty ds. promocji i PR.
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