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Wszystko, co z tworzeniem związane to dla mnie od zawsze więcej niż pasja, a od wielu lat także zawód.

Obecnie jestem grafikiem, ilustratorem i operatorem dtp. Od dwóch lat moim głównym zajęciem jest projektowanie stron www i logotypów, ale to, co sprawia mi  
najwięcej radości to tworzenie illustracji fantasy i s-f oraz illustracji dla dzieci. W wolnych chwilach tworzę biżuterię, realizuję wszelkie projekty DIY i projektuję 
ubrania, prowadzę bloga DIY.

W ciągu kilku lat mojej przygody z grafiką udało mi się wygrać kilka konkursów graficznych, wydać kalendarz autorski oraz zdobyć zaufanie Klientów.  
Jestem osobą wszechstronną, pomysłową i pracowitą , co gwarantuje  zawsze profesjonalne i oddane na czas projekty. Operuję wieloma stylami i technikami.  
Wciąż poszukuję nowych inspiracji i doszkalam się. Najważniejsze jednak, że każdy nowy projekt jest dla  mnie wyzwaniem i świetną zabawą jednocześnie.

Podczas lat pracy udało mi się poznać tajniki Photoshopa, Illustratora, Indesigna, Corela oraz przygotowania prac do druku. Dobrze radzę sobie z rysunkiem 
odręcznym i pracami manualnymi.



Wykształcenie

2004-2006
Uniwersytet Zielonogórski

2001-2004
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Jeleniej Górze

Doświadczenie

2007
Grafik/operator dtp
Agencja Reklamowa ArtMedia w Gdyni
2007-2014
Grafik/operator dtp
Agencja Reklamowa Światło.Cień w Sopocie
2006-2015
grafik/ilustrator/operator dtp
praca zdalna

Osiągnięcia
I miejsce - logo Odlotowe Kompetencje
w Turystyce
I miejsce - logo Współpracy Przygranicznej
I miejsce - grafika użytkowa Wiosenne
przyciąganie
Wyróżnienie - logo dla programów Centrum
Integracji Społecznej
Wydanie autorskiego kalendarza fantasy
Wystawy prac mangowych w Lubaniu
Publikacja w kalendarzu pokonkursowym
Biznes-Nauka

Umiejętności

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Corel Draw
przygotowanie do druku
rysunek odręczny

Cechy

pracowitość
sumienność
pomysłowość
wszechstronność
terminowość
precyzja
łatwość uczenia się

Hobby

handmade
jazda konna
gryzonie
muzyka



Ilustracje

Swoją przygodę z grafiką zaczynałam właśnie od digital paintingu.  
Przez lata powstało wiele prac, w tym ilustracje do gier komputerowych.



Ilustracje
dla dzieci

Ilustrowanie dla dzieci to chyba 
najprzyjemniejszczy sposób kreatywnego 
spędzania czasu z tabletem w ręku.



Projekty
postaci

Projekty postaci wykorzystywane np. do 
stron internetowych do kolejna bardzo 
przyjemna część mojej pracy.



Logotypy

Logo to rzecz ważna. Zawsze staram 
się sprostać potrzebom i wymaganiom 
Klientów.



Projekty folderów
i broszur

Podczas wielu lat pracy miałam przyjemność projektować foldery, 
broszury, ulotki oraz książki dla wielu Klientów, firm małych i dużych. 



Identyfikacja 
wizualna

Moi Klienci mogą liczyć na kompleksową 
obsługę, począwszy od zaprojektowania 
logotypu, przez wizytówki, opawowania, 
foldery, stronę internetową, po nadruki na 
odzież i samochody.



Projekty
opakowań

W mojej ofercie znajdziecie Państwo także 
projekty opakowań.



Strony
internetowe

Na moim koncie znajduje się wiele stron 
internetowych. Od  prostych  stron-
wizytówek, po rozbudowane sklepy.



GUI
i ilustracje do gier

Idąc z duchem czasu szlifuję swoje umiejętności także w ilustrowaniu  
i projektowaniu GUI do gier.



Dziękuję za 
zapoznanie się 
z moim portfolio

Zawarte tu prace to tylko niewielka część projektów, które stworzyłam. 
Resztę można obejżeć na moich stronach. Zapraszam!

Aleksandra Bartosik
tel. 607 778 772
email: wadera-81@o2.pl
www.waderadesign.pl
harridan.deviantart.com
www.elance.com/s/waderadesign
www.samsezrob.blog.pl

Kontakt


