
B O L E S Ł A W    B OLESŁAWSKI 
Specjalista ds. marketingu z doświadczeniem w agencjach reklamowych  Konsekwentnie dążący do celu   Skutecznie pracuje 

samodzielnie jak i w grupie  Komunikatywna znajomość języka angielskiego i rosyjskiego  

Szuka możliwości rozwoju jako Specjalista ds. Marketingu 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U nr 133 poz.883 z późn. zmianami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesław Boleslawski 

ul. Warszawska 106B/22 
01 – 466 Warszawa 

ur. 17.04. 1978r. w Rzeszowie 

tel. kom. +48 501 544 812 
e-mail: bb@gmil.com 

 

 
Języki obce: 

Angielski – komunikatywny 
Rosyjski – komunikatywny 

 
 

 

Informacje Dodatkowe: 
MS Office 

Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 
Corel Draw, Corel Photopaint, Quark 

XPress 

Prawo jazdy kat. A, B  
(od 1997 roku – duża praktyka) 

Uregulowany stosunek do służby 
wojskowej 

 

Zainteresowania 

Fotografia współczesna i jej historia 

Muzyka – słuchanie i wykonywanie  

Biografie wybitnych ludzi (muzycy i 

polscy aktorzy)  

Podróże do krajów basenu morza 

śródziemnego, Wysp Brytyjskich i 

Irlandii, poznawanie ich kultury 

Historia motoryzacji oraz kolejnictwa 

Nowinki techniczne z dziedziny 

motoryzacji i elektroniki 

Naukowe programy przyrodnicze  

Polska kinematografia – lata 

powojenne: film fabularny i 

dokumentalny 

 
Doświadczenia Zawodowe i Osiągnięcia: 
[09.2006 – 06.2007] Wyższa Szkoła AAA w Warszawie  

Specjalista ds. marketingu / Grafik komputerowy (operator DTP) 

 Współtworzenie planu marketingowego uczelni 

 Dobór kanałów komunikacji, dobór i zakup powierzchni reklamowych, 

zamieszczanie i monitoring materiałów reklamowych  

 Projektowanie i tworzenie materiałów informacyjnych i reklamowych,  

 Składanie publikacji wydawanych przez uczelnię, projektowanie akcydensów 

okolicznościowych 

 Działania PR wewnątrz uczelni, a także poza nią 

 

[01.2006 – 06.2006] Agencja Reklamowa BBBB w Warszawie 

Account executive 

 

[12.2003 – 06.2005] Freelancer  

 Zaprojektowanie logotypu na zlecenie firmy EEEE 2 Poland (listopad 2005) 

 Wykonanie projektu reklamy dla Wyższej Szkoły AAAA, wykorzystanego na 

billboardach reklamujących WSP, ulotkach informacyjnych, stronie internetowej 

(wiosna 2005) 

 Udział w zorganizowaniu eventów promujących najnowszą płytę kabaretu 

„HHAHA” – nawiązanie kontaktu z mediami i przygotowanie materiałów na 

konferencję prasową, zorganizowanie koncertu promującego oraz uroczystego 

bankietu (marzec 2004) 

 Wykonanie ulotki informacyjnej oraz opracowanie materiałów graficznych 

do strony internetowej firmy EEEE 2 Poland (czerwiec 2004)  

 Udział w organizowaniu kwesty mającej na celu zbieranie pieniędzy na 

renowację powązkowskich zabytków (przy współpracy ze Stołecznym 

Komitetem nad Starymi Powązkami) – nawiązanie kontaktów z mediami i 

zorganizowanie konferencji prasowej, zachęcenie do kwestowania znanych 

medialnie osób (wrzesień – październik 2004) 

 Udział w organizowaniu Ogólnopolskiego Festiwalu Reklamy „Złote Orły” 

(grudzień 2004)  

 Udział w organizowaniu przez Stowarzyszenie Agencji Reklamowych konkursu 

„EFFIE Awards” (listopad 2004) 

 Udział w planowaniu i realizacji charytatywnej akcji pomocy zwierzętom ze 

schroniska „Azyl pod psim aniołem” w Falenicy – opracowanie formy pomocy, a 

następnie zaplanowanie przebiegu akcji, udział w stworzeniu reklamy 

dźwiękowej wydarzenia, kontakty ze stacjami radiowymi w celu emisji spotu 

(grudzień 2003) 

Wykształcenie: 
[2002 – 2005] Wyższa Szkoła AAA  w Warszawie  

Kierunek: Zarządzanie i Marketing, Specjalność: Reklama – w trakcie pisania pracy 

magisterskiej na temat „Kreowania lojalności konsumenckiej i jej wykorzystania w 

przemyśle rozrywkowym”, praca dyplomowa: „Promocja detaliczna sieci sklepów na 

przykładzie Media Markt” (oceniona na najwyższą notę) 

 

[2001 – 2002] „Business School”, Policealne Studium Grafiki 

Komputerowej w Warszawie 

Specjalność: Grafika komputerowa  
 

ZDJĘCIE 


