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Creative PR powiększa swój zespół
Do zespo³u agencji do³¹czy³y trzy nowe osoby. Katarzyna 

Mazurek i Jakub Smogur pe³ni¹ funkcjê asystentów 
PR. Marcin Leszczyński zosta³ specjalist¹ ds. badania 
wizerunku.
Marcin Leszczyñski studiowa³ psychologiê na Middlesex 
University w Londynie. Obecnie koñczy socjologiê na spe-

cjalizacji Badania Rynku i Opinii Publicznej oraz filozofiê na 
UAM. Doświadczenie zdobywa³ w dziale marketingu Kine-

polis Polska. W Creative zajmie siê opracowaniem nowej 
us³ugi wizerunkowej, któr¹ agencja zaoferuje klientom. 
Bêdzie to diagnoza z zastosowaniem nowoczesnych tech-

nik badawczych, które pozwalaj¹ na dotarcie do nieświado-

mego i emocjonalnego zwi¹zku z mark¹. Realizuje zadania 
z zakresu badania wizerunku miasta oraz wizerunku firmy 
produkuj¹cej kominki.
Katarzyna Mazurek jest absolwentk¹ poznañskiej Akademii 
Rolniczej. Jakub Smogur ukoñczy³ socjologiê ze specjalizacj¹ 
Badania Rynku i Opinii Publicznej na UAM. Zadaniem asy-

stentów bêdzie wspieranie bie¿¹cej obs³ugi klientów. 

Z Grupy Modus do SCH PR
Agnieszka Minecka zosta³a nowym accountem w agen-

cji SCH Public Relations, wzmacniaj¹c tym samym krakow-

ski oddzia³ agencji. Odpowiada miêdzy innymi za obs³ugê 
marki Appetita w zakresie piaru produktowego oraz pro-

jekty dla firmy Tetra Pak. Dotychczas pracowa³a w Grupie 
Modus. By³a równie¿ dziennikarzem „Gazety Krakowskiej” 
oraz redaktorem dodatku „Ma³opolskie Nieruchomości”. 
Agnieszka Minecka ukoñczy³a Wydzia³ Polonistyki Uniwer-

sytetu Jagielloñskiego oraz podyplomowe Studium Public 
Relations przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i Insty-

tucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu. - Du¿¹ 
satysfakcjê sprawia mi praca z prê¿nie dzia³aj¹cym zespo-

³em. Firma daje mi ogromne mo¿liwości i stawia przede mn¹ 
du¿e wyzwania. Doświadczenie dziennikarskie w ma³ych i 
du¿ych redakcjach, znajomośæ drugiego punktu widzenia to 
du¿e u³atwienie dla mnie - dzieli siê pierwszymi wra¿eniami 
Agnieszka Minecka.

Nowy dyrektor PR 
w LINK4
Damian Ziąber obj¹³ stano-

wisko dyrektora PR w Link4 
TU SA. Do jego obowi¹z-

ków nale¿y ca³okszta³t dzia-

³añ z zakresu komunikacji 
wewnêtrznej i zewnêtrznej, a 
tak¿e wspó³praca z mediami, 
organizacjami bran¿owymi i 
biznesowymi oraz organiza-

cjami, które prowadz¹ dzia-

³alnośæ edukacyjn¹ i maj¹ w 
swoim statucie bezpieczeñ-

stwo. Karierê zawodow¹ 
rozpocz¹³ w BWE Leasing 

SA, sk¹d przeszed³ do Philip Morris Polska. Tutaj odpowia-

da³ za kontakty instytucjonalne, w tym m.in. za wspó³pracê z 
administracj¹ rz¹dow¹. W latach 2005-2006 Damian Zi¹ber 
pe³ni³ funkcjê rzecznika prasowego Grupy AMBRA, odpo-

wiadaj¹c za PR korporacyjny i relacje inwestorskie. - Praca 
w bran¿y ubezpieczeniowej jest dla mnie czymś nowym, ale 
to jednocześnie bardzo ciekawe wyzwanie - mówi Damian 
Zi¹ber.

Nowy piarowiec w Nokaut.pl
Stanowisko e-commerce & PR mana-

gera w firmie internetowej Nokaut.
pl objê³a Agnieszka Kańkowska. 
- Media relations to pierwsze dzia-

³ania, którymi siê zajmê. Mój cel 
to uczynienie, dziêki prowadzonym 
przez nas badaniom, Nokaut.pl nie-

zale¿nym źród³em informacji na temat 
zachowañ konsumentów w internecie 
– zapowiedzia³a Kañkowska.
Przed rozpoczêciem wspó³pracy z 
Nokaut.pl zajmowa³a siê marketin-

giem i PR w firmach z bran¿y budow-

lanej i klimatyzacyjnej.

Zmiany w zespole On Board PR
Ewa Marczyk i Katarzyna Szczypek awansowa³y w 
zespole On Board na stanowiska senior account executive. 
Awans jest kontynuacj¹ ście¿ki rozwoju, któr¹ rozpoczyna³y 
od sta¿u w firmie.
Ewa Marczyk jest absolwentk¹ Uniwersytetu Warszawskiego 
ze specjalizacj¹ public relations i media marketing. Katarzyna 
Szczypek ukoñczy³a wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu w 
Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania i Prawa w Warszawie (specjali-
zacja: PR). Obie ukoñczy³y te¿ kurs London School of Public 
Relations.
Ewy Marczyk odpowiada za obs³ugê klienta Unilever, w 

zakresie produktów Flora i Flora Proactiv. Wśród 
powierzonych jej zadañ znalaz³a siê wspó³praca 
z firm¹ farmaceutyczn¹ Adamed przy realiza-

cji Ogólnopolskiego Programu Zmiany Postaw 
Wobec Psychiatrii „Odnaleźæ Siebie” oraz kam-

panii „Dobrze śpij, aktywnie ¿yj.”
Katarzyna Szczypek ma za zadanie poprowa-

dziæ komunikacjê zewnêtrzn¹ i ca³okszta³t dzia-

³añ zwi¹zanych z realizacj¹ strategii PR Domu 
Maklerskiego BOŚ. Odpowiada równie¿ za dzia-

³ania komunikacyjne firmy Eurinpro, miêdzynaro-

dowego inwestora w nieruchomości logistyczne 
prowadzone na terenie Polski. - W pracy naj-
bardziej przydaje mi siê opanowanie i samodziel-
nośæ. W On Board PR ceniê sobie mo¿liwośæ 
rozwoju i ci¹gle nowe wyzwania – mówi Kata-

rzyna Szczypek.
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Citrix Systems działa 
w regionie
Citrix Systems po raz pierwszy 
powo³a³ PR managera odpo-

wiedzialnego za region Europy 
Środkowej. Stanowisko to na 
pocz¹tku grudnia obj¹³ Björn 

Riebel. Przeniós³ siê on do firmy 
Citrix z AutoScout 24 GmbH, 
gdzie pracowa³ jako PR/commu-

nications manager. Wcześniej 
zatrudniony by³ we frankfurckiej 
agencji PR - Edelman GmbH w 

dziale Corporate Communications. Zanim rozpocz¹³ karierê 
w bran¿y PR, pracowa³ w Lipsku jako dziennikarz i specjali-
sta ds. komunikacji. Jest absolwentem Uniwersytetu w Lip-

sku, gdzie studiowa³ medioznawstwo, komunikacjê i wiedzê 
o sporcie. Björn Riebel bêdzie koordynowa³ dzia³ania w 
sektorze PR w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Europie 
Wschodniej. Do jego zadañ nale¿y równie¿ rozwój i realiza-

cja ca³ościowego planu PR dla regionu.

Ogilvy PR rozwija dział eventów
Do zespo³u agencji Ogilvy PR do³¹czy³a Joanna Książek, 

obejmuj¹c stanowisko account executive. Joanna Ksi¹¿ek 
zdobywa³a doświadczenie zawodowe w dziale Client Ser-

vice agencji Communication Unlimited. Przez rok mieszka³a 
w Iranie. By³a stypendystk¹ Ministerstwa Edukacji Naro-

dowej na Uniwersytecie w Teheranie. Pracowa³a tak¿e w 
liniach lotniczych Gulf Air w Bahrajnie. W czasie studiów 
odbywa³a praktyki w administracji publicznej (m.in. Kance-

laria Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa). 
Ukoñczy³a Uniwersytet Jagielloñski na kierunku stosunki 
miêdzynarodowe (specjalizacja amerykanistyczna) i filologiê 
orientaln¹ (specjalizacja: iranistyka).

Bartnik w Słodkich Upominkach
Monika Bartnik objê³a nowo utworzone stanowisko dyrek-

tora marketingu i PR w firmie S³odkie Upominki. Ostatnio 
pe³ni³a funkcjê zastêpcy redaktora naczelnego magazynu 
„Brief”, wcześniej redaktor prowadz¹ca miesiêcznika bran-

¿owego „MediaQuest”, poświêconego rynkowi mediów, 
marketingu i PR. Da³a siê te¿ poznaæ jako redaktor odpo-

wiedzialna za dzia³ poświêcony marketingowi w miesiêcz-

niku „Home&Market”. W firmie S³odkie Upominki bêdzie 
odpowiadaæ za dzia³ania marketingowe oraz za komunikacjê 
zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹.

Plagiat.pl ma nowego rzecznika
Stanowisko rzecznika prasowego Internetowego Serwisu 
Antyplagiatowego objê³a Anna Lewicka. Jej dodatkowym 
zadaniem jest komunikacja z partnerem, jakim dla serwisu 
s¹ uniwersytety. W swoim biuletynie serwis propaguje uczci-
wośæ w pisaniu prac magisterskich.

Nowi piarowcy w Migut Media
W listopadzie nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. 
promocji i PR objê³a Hanna Merchel. Do jej zadañ nale¿y 
przede wszystkim promocja wszystkich produktów wydawni-
ctwa, budowanie i utrzymywanie bie¿¹cych relacji z mediami, 
koordynacja i nadzór nad przedsiêwziêciami promocyjnymi 
spó³ki oraz komunikacja wewnêtrzna i identyfikacja wizu-

alna. Merchel by³a wcześniej ekspertem ds. promocji i mar-

ketingu oraz redaktorem prowadz¹cym magazyn „ExPress 
Pracodawcy” w Konfederacji Pracodawców Polskich. Wspó³-
pracowa³a równie¿ z redakcj¹ publicy-

styki TVP3. Pracowa³a tak¿e w Poczcie 
Polskiej jako specjalista ds. marketingu 
bezpośredniego. Funkcjê tê dzieli od 
pocz¹tku grudnia z Agatą Markow-

ską, która równie¿ objê³a stanowisko 
dyrektora ds. promocji i PR w Migut 
Media. Agata Markowska doświadcze-

nie w bran¿y PR zdobywa³a przy orga-

nizacji Warszawskiego Centrum Expo 
XXI, w Expomedia Events Warsaw 
oraz Informedia Polska. Podczas kata-

strofy na terenie Miêdzynarodowych 
Targów Katowickich w lutym 2006 
roku odpowiedzialna by³a za kontakt 
z mediami.

Orange na nowej fali
Wiesław Stefaniak obj¹³ stanowisko dyrektora biura PR i 
sponsoringu korporacji Orange. Bêdzie odpowiada³ za stra-

tegiê PR, sponsoring sportowy i kulturalny. - Przedstawione 
przeze mnie zarysy koncepcji dzia³añ spotka³y siê z zainte-

resowaniem zarz¹du korporacji, który udzieli³ mi olbrzy-

miego kredytu zaufa-

nia i powierzy³ to 
odpowiedzialne sta-

nowisko – przyznaje 
Wies³aw Stefaniak. W 
latach 2004-2006 by³ 
szefem Teleexpressu 
w TVP1. Wcześ-

niej pracowa³ jako 
wydawca i redaktor 
dzia³u zagranicznego 
Kuriera w TVP3. Da³ 
siê te¿ poznaæ jako 
sta³y korespondent 
TVP w Pary¿u, repor-

ter, publicysta i prezenter programu informacyjnego Pano-

rama w TVP2 oraz redaktor w dziale zagranicznym PAP. 
- Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e po ponad 20 latach spêdzo-

nych w dziennikarstwie przechodzê w jakimś sensie na drug¹ 
stronê „barykady”. Zamierzam ju¿ wkrótce udowodniæ, ¿e 
baga¿ dziennikarskiego doświadczenia nie jest przeszkod¹ 
ani ciê¿arem, ale wrêcz zdecydowanym atutem w procesie 
przeistaczania siê w specjalistê w dziedzinie public relations 
– powiedzia³ „Piar.pl” Stefaniak.
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