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może kiedyś...

Hej, mam na imię Krzysiek! Aktualnie poszukuję możliwości 
współpracy w projektowaniu grafi cznym, DTP i pokrewnych. 
Jestem pozytywną osobą, zabawną i zawsze uśmiechniętą.
Dlatego głównym motywem w tym Portfolio i CV jest kolor 
w różnych odmianach. Co więcej... myślę, że pisanie 
o umiejętnościach nie przebije zobaczenia ich na własne oczy, 
więc proszę, zobacz moje prace i napisz jeśli Ci się podobają... 
jak nie - daj znać też!  
Bym zapomniał... bardzo lubię uczyć się nowych rzeczy :)



Te słowa wiele dla mnie znaczą.  

Staram się żyć według nich oraz brać co mogę  

od życia i z każdej chwili, które sprawiają,  

że jestem szczęśliwy.  

Wierzę w to, że każda chwila jest ulotna  

i nigdy się nie powtórzy. 

Żyję dla takich chwil kiedy 
bierzesz haust powietrza  

i krzyczysz “chwilo, proszę, 
bądź wieczna”

— Eldo —



LOGO (01)
 
 
Projekty logo są jednymi z najbardziej wymagających dla mnie. Dlaczego? 
Odpowiedzialność za postrzeganie całej firmy, bo przecież często logo jest pierwszą 
rzeczą, która nam się z nią kojarzy, przez potencjalnych klientów jest ogromna. 
Nikt nie chce być winny, jeśli firma upadnie. Z drugiej strony czerpię z tego dużo 
satysfakcji, szczególnie jak na końcu widzę jak pomaga firmie lub działalności. 
 
(pytanie tylko jak wielki wkład to tylko moja praca, ale czy to ważne? ^.̂  ) 

Kilka słów o projektach (od lewej strony od góry)

1.  SK – własne logo. Moim celem było stworzenie logotypu z inicjałów S oraz K 
tak, by czytało się „eska”. To też mnie dobrze określa :D

2.  BraveOne – projekt dla trenera personalnego. Musiało być silne  
i zawierać orła w jakiejś formie, by był mocnym akcentem.

3.  Michał Strejczek – architekt, który chciał coś bardzo geometrycznego  
i sygnet składający się z litery M w nim.  

4.  Teleopieka – logo dla firmy, która miała zajmować się opieką dla ludzi 
starszych. Celem było stworzenie sygnetu zawierającego w sobie 
urzeczywistnienie słów opieka, pomoc i telefon, co przedstawia „+”  
i ręce jako telefon.



LOGO (02)
 
 

W tej serii są projekty stworzone dla firm tekstylnych i meblowych (1–3). Każde  
z nich miało być wyróżniające się na tle konkurencji na polskim rynku. Ostatnie jest 
zupełnie inne. Zrobiłem je dla szkółki piłkarskiej z którą współpracuję od 5 lat. Ich 
planem była zmiana nazwy, która na późniejszym etapie uległa kolejnej zmianie oraz 
unowocześnienie poprzedniego projektu (też mojego autorstwa). Prace nad nim 
trwały z przerwami przez ponad 2 lata i pokazanie go jest dla mnie ważne, bo dużo 
pracy włożyłem w jego powstanie, a ostatecznie wybrali projekt innego autorstwa  
z dalej idącymi zmianami.  

Kilka słów o projektach (od lewej strony od góry)

1.  KartalTEX – pierwsze logo z rodziny tekstylnych. Miałem tu dość dużą 
swobodę, ponieważ klient nie wiedział, co dokładnie powinno przedstawiać, 
ani z jakich elementów powinno się składać. Spośród kilku opcji właśnie ta 
została wybrana. Klient był zadowolony z jego nowoczesnej kolorystyki  
i stylistyki.

2.  Fabrica – bazuje ono na foncie bezszeryfowym z dość „kolistymi” literami 
z bardzo geometrycznym inicjałem w sygnecie. Delikatny gradient 
unowocześnia go nieco.

3.  przyjemnoscmeblowania.pl – cały projekt jest stworzony wokół nazwy 
domeny, która musiała być zawarta w logo. Dodatkowo sygnet musiał składać 
się z odniesień do mebli i materiałów.

4.  J&J KSPN POGOŃ KRAKÓW – rebranding poprzedniego projektu. Głównym 
punktem jest smok – postać bliska miastu, w którym mieści się baza szkółki 
– Kraków – na piłce  wewnątrz tarczy klubu piłkarskiego, z którym ściśle 
współpracują – Pogoń Skotniki.



LOGO (03)
 
 
Ostatnie 4 z kolekcji. Wszystkie dla szkółki piłkarskiej KSPN dla której stworzyłem 
czwarte logo na poprzedniej stronie. Dwa pierwsze są aktualnie używane, a ostatnie 
2 powstały na wcześniejszych etapach ostatniego projektu, jednak bardzo mi się 
podobają i są mocno uproszczone w stylu “less is more” w stosunku do finalnego.  

Kilka słów o projektach (od lewej strony od góry)

1.  KSPN – pierwsze logo jak powstawała szkółka, z przed pięciu lat. Założenie 
było, by projekt był efektem połączenia ze sobą symbolu piłki nożnej, 
Krakowa, tarczy i zwycięstwa... to jest efekt tego połączenia ;)

2.  KPPN – bazuje na projekcie KSPN z dwoma ważnymi zmianami. Pierwszą 
z nich jest umieszczenie postaci młodego chłopca, a drugą pozbycie się 
dodatkowych kręgów. Dzięki temu elementy centralne są najważniejsze  
i jako pierwsze przykuwają uwagę. Celem było to, by chłopcy do 6 lat mogli  
się utożsamić z chłopcem z logo.

3.  J&J KSPN POGOŃ KRAKÓW v1 – jedno z odrzuconych, gdzie tarcza jest 
mocno uproszczona, a smok jest wykadrowany wewnątrz tarczy. Cały 
czas jest ono jednak mocne i bardzo wyróżniające się na tle innych szkółek 
piłkarskich w Polsce.

4.  J&J KSPN POGOŃ KRAKÓW v2 – drugie z serii odrzuconych. 
Najtrudniejszym do osiągnięcia było połączenie pucharu, tarczy z Pogoń 
Skotniki i logo J&J. Całość jest w tej samej kolorystyce, co v1.



Hammer
Zacznijmy od czegoś świeżego ;)

Przez ponad 2 lata zajmowałem się... można to nazwać publikowaniem gazetek dla 
Tesco. Byłem jednym z pierwszych operatorów DTP z Polski w Hammer Agency. Nie 
ukrywam, początki były ciężkie i trudne, ale na szczęście udało się nam stworzyć 
przyjazny proces powstawania tych gazetek dla Hammera i Tesco. Bardzo ważne 
było stworzenie narzędzia zwanego iLeafl etem, a także jego późniejsze dopracowanie, 
co pozwoliło na sporą automatyzację pracy działu DTP. 

Moje obowiązki się zmieniały na różnych etapach rozwoju iLeafl etu, więc podzieliłem 
je na 2 okresy. 

1. Przed iLeafl etem
• przygotowywanie stron do korekt (zmiany na podstawie pdf’ów z Tesco)
• sprawdzanie modułów dostawców i umieszczanie ich w InDesignie
• dodawanie zdjęć produktów i ze studia foto, grafi k na strony wydarzeń, paski, 

elementy grafi czne z bibliotek, tłumaczenia z innych języków
• dopasowanie produktów na stronie (pozycja, rozmiar, kolor) i ogólnie gazetki
• wysyłanie plików do druku (RR Donnelley)

2. Po iLeafl ecie
• przygotowywanie stron do korekt (pobieranie treści przez iLeafl et, większość 

zdjęć i inne informacje dodatkowe też tą drogą)
• sprawdzanie modułów dostawców i umieszczanie ich w InDesignie
• dodawanie zdjęć ze studia foto, grafi k na strony wydarzeń, paski, 

tłumaczenia z innych języków
• wysyłanie plików do druku (ta sama fi rma, inna nazwa – LSC Communications)

W czasie przechodzenia na nowy system byłem osobą odpowiedzialną za jego 
wdrożenie po polskiej stronie, informowanie o problemach i jak można je poprawić.



KSPN
Mój nastarszy klient, który zaryzykowł współpracę ze mną i zawsze pozwalał mi na 
robienie zabawnych i ciekawych projektów jak logo, dyplomy, plakaty, ulotki, reklamy 
w prasie i wiele, wiele więcej! Proszę o brawa dla Krakowskiej Szkoły Piłki Nożnej!

Oto 4 z najciekawszych. 

Pierwszy po lewej jest prosty, ale jedną z rzeczy, które lubię w nim najbardziej jest 
obramowanie – smyczka jest ciekawsza dzięki niemu i dzieciaki ją lubią!

Dwa następne są kolorystycznie jak widać oparte o niebieskości i pomarańcze. 
Są to główne kolory KSPN. Kolejnym ważnym elementem w identyfi kacji jest 
używanie zdjęć uczniów. Używam ich gdzie tylko się da. Chłopcy i dziewczynki (tak, 
dziewczynki też chodzą na zajęcia piłki nożnej!) mogą poczuć się wyróżnieni.

Kubek jest... nie ma tu co pisać, po prostu go lubię :)



KSPN
Zdecydowanie największy projekt nad jakim pracowałem (pod względem rozmiaru).

Billboard miał dwa zadania – być widocznym dla dzieci i rodziców, którzy szukali 
szkółki piłkarskiej i sprawienie, by KSPN było bardziej widoczne w mieście. Jak 
spojrzymy na ilość jaka jest teraz z 27 grupami i ok. 25 dzieci w każdej to jest to 
aktualnie największa i najbardziej profesjonalna szkółka pikarska w małopolsce 
z świetną bazą piłkarską, kadrą i sprzętem.

Dlaczego taki projekt?

Chciałem pokazać im coś, do czego mogą aspirować. Dorosły piłkarz jest właśnie 
tym celem, a żeby jeszcze bardziej to zapadło w ich pamięci dodałem wielki i mocny 
znak X z tyłu piłkarza. Niestety ilość informacji dodatkowych, która musiała 
zostać umieszczona na późniejszym etapie jest ogromna (wewnątrz prostokątów 
i kwadratów), a że projekt bardzo się podobał, to trzeba było dopasować je do 
aktualnego projektu. 
Chyba wszyscy to znamy, prawda? :)

Ciekawostką jest fakt, że jest to jedna z dwóch wersji billboardu. Druga różni się tym, 
że zamiast postaci piłkarza jest grupka dzieci, co wpisuje się w aktualną identyfi kację 
wizualną. 



ANDEL
Firma zajmująca się detekcją wycieków, technologiami w ochronie środowiska, 
modernizacją mis olejowych (pod transformatorami w elektrowniach), detekcją 
podziemnej infrastruktury i nie tylko.

Ten 16-stronnicowy katalog zawiera elektroniczne urządzenia do detekcji wycieków, 
zakres prac, korzyści z stosowania ich technologii i usług. Warte wspomnienia jest to, 
że aktualnie pracuję nad jego nową odsłoną w nowej identyfi kacji.  

Miałem zaproponować grafi kę na podstawie starego designu, układ stron 
i informacji, wybór ich i zdjęć... generalnie stworzenie katalogu na podstawie 
informacji i materiałów otrzymanych od klienta odnośnie każdej kategorii, ale 
ostateczna ilość, lokalizacja ich w katalogu i grafi czna strona to była moja działka. 
Całość wyszła dobrze i co najważniejsze klient był zadowolony!



ANDEL
Roll-up’y... jak ich nie kochać? :) 

Żarty na bok :) Zrobiłem ich sporo dla różnych klientów jak zresztą będzie widać 
dalej. Jest to bardzo dobre medium do przedstawiania na targach, prezentacji dla 
potencjalnych klientów, łatwe w transporcie, kompaktowe i z sporą przestrzenią na 
informacje i projekt.

Oba z nich opowiadają historię o usługach w łatwej i szybkiej do przyswojenia formie 
dla osób na targach.

Pierwszy z nich przedstawia różne miejsca, gdzie można wykorzystać system detekcji 
wycieków z dodatkową informacją w bąbelkach. 

Drugi przedstawia różne etapy modernizacji misy olejowej i co jest robione na 
każdym z nich. Jest też informacja o korzyściach tej technologii.



ANDEL
 
 
Pora na urządzenie, które jest maszynką do robienia pieniędzy w firmie.  
Powitajcie centralkę i sensory systemu Floodline. 
 
To jet mózg i układ nerwowy systemu i musi wyglądać atrakcyjnie, ale też  
w przypadku centralki z jasnym opisem co i gdzie się znajduje. Najbardziej widocznym 
elementem jest przedni panel, ponieważ sensory i kable do nich są umieszczane 
najczęściej pod podłogą i w piwnicach. Osoby, które będą miały kontakt z tym 
systemem to głównie technicy oraz pracownicy ochrony, więc muszą umiejętnie go 
obsługiwać. 
 
Fotograf/Prezes Zarządu – Janusz Prost



ANDEL
Pora na coś cyfrowego. Oto kilka ekranów z panelu sterowania w centralce, która 
zastąpi obecnie stosowaną w systemie Floodline. Ma ona zdecydowanie większy 
zakres kolorystyczny niż poprzednia, z bardziej intuicyjną i przyjaźniejszą nawigacją 
w menu. Dodatkowo daje możliwość sterowania wszystkimi strefami z jednego 
miejsca. Na późniejszym etapie planowane jest połączenie jej z tabletem, co będzie 
jeszcze bardziej wygodne w użytkowaniu. 

Był to bardzo interesujący projekt, w który zakres poza samym panelem weszło 
też zaprojektowanie samej centralki, czyli generalnie pudła na wszystkie elementy 
systemu poza sensorami, nawigacji do panelu i częściowo o niego oparta będzie 
nowa identyfi kacja systemu. Tak samo jak w przypadku starszego modelu i tu bardzo 
ważnym elementem jest intuitywność panelu i nawigacji po nim. 

Następnym ważnym elementem, który sprawił nieco problemów były fonty,  
a dokładniej ich rozmiar i ilość. Największym problemem było dostarczenie 
każdej litery i liczby w osobnym pliku i w dodatku bez przezroczystości, ponieważ 
oprogramowanie jej nie obsługiwało. Potem doszło jeszcze nawigowanie po menu 
z dużą ilością pozycji do edycji... i tu do gry weszło stare, dobre menu telewizyjne, 
które jest w sam raz do tego projektu.

Całość była projektowana w ścisłym kontakcie z fi rmą, która zajęła się stroną 
oprogramowania i sprzętu - GECO. Jak to bywa z tak złożonymi sprzętowo zadaniami 
i tu trzeba było maksymalnie uprościć niektóre grafi ki, gdzie wchodzi właśnie 
programista z którym współpracowałem jako zawodowy ściągacz na ziemię ;)



SEMPRE
To coś, co sprawiało mi wielką przyjemność. Poza grafi ką mam też inne, bardziej 
artystyczne zainteresowania, a dokładniej taniec. Tworzenie projektów dla szkoły 
tańca Sempre było możliwścią na połączenie obydwu zainteresowań i okazją na 
puszczenie wodzy wyobraźni. Na początku były to tylko plakaty, ale potem doszły 
grafi ki internetowe, reklamy w gazetach, duże banery wiszące nad drogą, roll-up’y, 
certyfi katy i wiele więcej.

Taniec jest kolorowy i dlatego kolorystyka grafi k była żywa i radosna. Ważnym 
elementem było też umieszczanie ludzi na grafi kach - to jest najważniejszy składnik 
tańca i fi tnesu. Gdziekolwiek się dało ilość informacji była minimalna tak, aby to, co 
znajdywało się było mocno widoczne i przyciągało uwagę. 

Na samej górze po prawej stronie jest baner (4x1m), a zaraz pod nim po lewej stronie 
roll-up. Ideą stojącą za tymi projektami była uniwersalność wykorzystania ich przez 
cały rok, nieważne jakie obecnie zajęcia są prowadzone.

Po prawej od roll-up’u jest 7 z najciekawszych (według mnie) projektów plakatów. 
Nie wszystkie jednak zostały wydrukowane. Jeden nie trafi ł do drukarni. 
Zgadniesz który? :)



SEMPRE
Kolejny projekt z serii cyfrowych. Klient chciał nowe ikony na stronę, bo byli 
w trakcie zmieniania strony i przy okazji czemu nie odświeżyć grafi k!? 
Oto kilka z nich.  

Pomysł był prosty – oparcie ich o ludzi w trakcie tańca czy treningu z nowoczesnym 
obramowaniem i napisem. Trzeba było jednak nieco stonować pierwotną 
kolorystykę, bo była zbyt żywa w porównaniu do reszty strony. Tak jest bardziej 
elegancka oraz subtelna. 



STUDIO4U
 
Ta mała firma z Sułkowic jest głównie znana z fotografii ślubnej i fotorelacji lokalnych 
imprez okolicznościowych, ale drugim kierunkiem ich działalności są tkaniny i to nie 
tylko w Polsce. Głównym zajęciem było tworzenie dla nich wszywek do próbników 
tkanin, z których kilka jest na grafice po prawej stronie.  
 
Nie wszystkie były dla nich, część była dla innych klientów, którzy też działają  
w branży tekstylnej. Najbardziej dumny jestem z Apache.  
 
Czemu ten?  
 
To jedyny, który zabrał mi tak dużo czasu - ponad 3 dni. Efekt może i nie wygląda na 
imponujący, ale całość powstała z kliku zdjęć, które po wyciągnięciu potrzebnych 
elementów trzeba było dopasować do siebie. Punktem wyjścia było pokazanie 
dosłownie indiańskiej grafiki, z dzikiego zachodu, ale też odporność na plamy oraz 
zabrudzenia. Właśnie dlatego znajdują się na grafice dzieci i indiańskie nakrycia głów.   
 
Jest to też jedyny (dla tej firmy), który ma na grafikach ludzi i to dodatkowo sprawia, 
że jest on tak wyjątkowy!



STUDIO4U
 
Był to jeden z najbardziej wymagających projektów nad którymi pracowałem. 
Musieliśmy stworzyć stronę dla firmy ArtMeb, na której potencjalny klient mógł 
zobaczyć jak wybrana przez niego tkanina będzie wyglądać na różnych meblach. 
Problemem była możliwość nakładania tkanin w bardzo szybkim czasie na model 3D, 
tak więc nad projektem pracowało kilka osób – fotograf z pomocnikami, retuszerka, 
artysta 3D, moja skromna osoba i developer, który skupił się głównie stworzeniu 
możliwości pokazywania tego w przeglądarce internetowej. 
 
Bardzo pracochłonna była obróbka wszystkich zdjęć, dopasowanie ich 
kolorystycznie i zrobienie z nich paternu, który byłby nakładany na mebel. Całość 
obróbki zajęła ponad 3 tygodnie i 2 osoby. Było to ciekawe doświadczenie,  
ale jakikolwiek retusz po zakończeniu prac nad tymi tkaninami przez długi czas 
omijałem szerokim łukiem.  
 
Zdjęcia są do znalezienia tu: http://www.artmeb-hurt.pl. Grafiki nie są wszędzie 
mojego autorstwa, więc ta część została zmieniona na późniejszym etapie.



po pracy
 
Często nasze najlepsze projekty jako grafików nie są robione dla klientów, ale dla 
znajomych, przyjaciół, rodziny czy projektów społecznych, w które wierzymy  
i wspieramy. Dlatego uważam, że bardzo ważne jest nie tylko tworzenie dla 
pieniędzy i sławy, ponieważ te “szczytne” rozwijają nas jako osoby, sprawiają, że 
jesteśmy szczęśliwsi i kto wie, co z tego wyrośnie? Może partner z jednego ze studio 
Pentagramu zauważy ten właśnie projekt i napisze pytanie, czy nie chcesz pracować 
z nim/nią? Nigdy niewiadomo! 
 
Moja ostatnia praca przy gazetkach Tesco to był głównie przypadek i szczęście.  
W tamtym okresie nie wysyłałem żadnego CV lub portfolio nigdzie, a miałem tylko 
profil i kilka infrmacji na LinkedIn wraz z moim starym portfolio, które nie powinno 
ujrzeć światła dziennego patrząc z perspektywy czasu... ale to wystarczyło, bym 
został zaproszony na rozmowę i reszta to już historia :) Prawdopodobnie gdyby nie 
możliwość wyjazdu to nadal bym tam pracował, ale myślę, że zmiany są ważne od 
czasu do czasu, bo monotonia to podstępna bestia! 
 
Kolejne projekty będą bez żadnego komentarza, ponieważ własna opinia bazująca 
tylko na wzroku i odczuciach jest również dla mnie bardzo ważna. 





High Five!
 
Wielkie podziękowania dla wszystkich, dzięki którym znalazłem się tu, gdzie jestem 
teraz i kim jestem, nie tylko w grafice, ale i w tańcu i życiu.  
 
Mam nadzieję, że się podobało to, co zobaczyliście i do usłyszenia wkrótce ;) 
 
 
Link do ikon Adobe użytych w sekcji CV: 
http://www.iconarchive.com/ 
 
Linki do miejsc z mockup’ami wykorzystanymi w tym portfolio w kolejności 
pojawiania się: 
https://www.behance.net/MuhammadNour 
mockups-design.com / graficzny.com.pl 
https://www.behance.net/skrylnik 
https://graphicegg.com/ 
https://graphicburger.com/ 
https://psd.graphics/ 
https://www.pixeden.com/ 
https://www.graphicsfuel.com/ 
https://www.freecreatives.com/ 
 




