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CURRICULUM VITAE 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO Bolesław Bolesławski 

 

DANE OSOBOWE 

   Data urodzenia:  17.01.1978 r. 
Miejsce urodzenia:  Rzeszów 

   Obywatelstwo:  polskie 
 
ADRES 

Miejsce zamieszkania:  ul. Warszawska,  
01-466 Warszawa; 

   Telefon domowy:   22 409 000 000 
   Telefon komórkowy:  +48 501 000 000  
   Email:    bb@op.pl 
 
WYKSZTAŁCENIE 

Obecnie: jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej na temat 
„Kreowania lojalności konsumenckiej i jej wykorzystania w przemyśle 
rozrywkowym” w Wyższej Szkole AAA w Warszawie; 

 
2002-2005: Wyższa Szkoła AAA w Warszawie; 
Kierunek: Zarządzanie i Marketing, 
Specjalność: Reklama; (Temat pracy dyplomowej: „Promocja 
detaliczna sieci sklepów na przykładzie Media Markt”. Praca oceniona 
została na najwyższą notę); 
 
2001-2002:  „Business School”, Policealne Studium Grafiki 
Komputerowej w Warszawie; 
Specjalność: Grafika komputerowa. Umiejętność posługiwania się 
programami komputerowymi: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 
Corel Draw, Corel Photopaint, Microsoft Power Point, Quark XPress, 
Microsoft Word. (Egzamin z przygotowania zawodowego z wynikiem 
bardzo dobrym); 
 
1994-1999 Technikum Kolejowe w Kielcach; 
 
1988-1998:  Szkoła muzyczna I i II stopnia w klasie skrzypiec. 

 
JĘZYKI 

   Angielski:  Średni 
   Rosyjski:  Średni 
   Niemiecki:  Początkujący 
 
DOŚWIADCZENIE 

Wrzesień 2006 – czerwiec 2007 Wyższa Szkoła AAA w charakterze 
specjalisty ds. marketingu i grafika komputerowego (operatora DTP); 
Do moich obowiązków należy współtworzenie planu marketingowego 
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uczelni, dobór kanałów komunikacji, dobór i zakup powierzchni 
reklamowych, zamieszczanie i monitoring materiałów reklamowych 
(także ich tworzenie w pewnym zakresie), projektowanie materiałów 
informacyjnych, składanie publikacji wydawanych przez uczelnię, 
projektowanie akcydensów okolicznościowych, itp., działania PR 
wewnątrz uczelni, a także poza nią. 
 
Styczeń – czerwiec 2006 pracowałem na stanowisku account 
executive w agencji reklamowej Believe w Warszawie. 
 
W listopadzie 2005 roku zaprojektowałem logotyp na zlecenie firmy 
Escape 2 Poland. 
 
Wiosną 2005 roku wykonałem projekt reklamy dla Wyższej Szkoły 
Promocji, który spotkał się z uznaniem ze strony władz Szkoły i był 
wykorzystywany na billboardach reklamujących WSP. Stworzony 
przeze mnie motyw graficzny został również wykorzystany w innych 
materiałach takich, jak ulotki informacyjne czy strona internetowa. 

 
W marcu 2004 brałem udział w organizowaniu konferencji prasowej 
promującej najnowszą płytę kabaretu „Grupa MoCarta”. Do moich 
obowiązków należało nawiązanie kontaktu z mediami i przygotowanie 
materiałów konferencyjnych, a także zorganizowanie koncertu tegoż 
zespołu, oraz bankietu kończącego całe wydarzenie. 
 
W czerwcu 2004 wykonałem ulotkę informacyjną oraz opracowałem 
materiały graficzne do strony internetowej firmy Escape 2 Poland. 
 
Na przełomie września i października 2004 brałem udział 
w organizowaniu, przy współpracy ze Stołecznym Komitetem nad 
Starymi Powązkami, kwesty mającej na celu zbieranie pieniędzy na 
renowację powązkowskich zabytków. Akcja wymagała ode mnie 
nawiązania kontaktu z mediami i zorganizowania konferencji 
prasowej, a także zachęcenia do kwestowania znanych osób 
medialnych. 
 
W grudniu 2004 brałem udział w organizowaniu Ogólnopolskiego 
Festiwalu Reklamy „Złote Orły”. 
 
W listopadzie 2004 brałem udział w organizowaniu, przez 
Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, konkursu „EFFIE Awards”. 
 
W grudniu 2003 brałem udział w planowaniu i realizacji charytatywnej 
akcji pomocy zwierzętom ze schroniska „Azyl pod psim aniołem” 
w Falenicy. Przedsięwzięcie wymagało opracowania formy pomocy, 
a następnie przebiegu całej akcji. W celu nagłośnienia wydarzenia, 
została stworzona reklama dźwiękowa, w której tworzeniu aktywnie 
uczestniczyłem. Przedsięwzięcie wymagało ode mnie również 
znalezienia stacji radiowej, która zgodziłaby się wyemitować 
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stworzony spot. Zarówno nagranie, jak i cała akcja zakończyła się 
sukcesem. 
 

ZAINTERESOWANIA 

Poza zainteresowaniami związanymi z moją obecną specjalnością 
zawodową, tj. z dziedziny reklamy i marketingu, interesuję się 
fotografią współczesną, a także jej historią, muzyką – lubię jej słuchać 
jak i wykonywać. Ponadto interesują mnie biografie wybitnych ludzi 
(zwłaszcza muzyków i polskich aktorów). Lubię podróżować do krajów 
basenu morza śródziemnego, poznawać ich kulturę. Ostatnio z wielką 
przyjemnością odwiedzam również wyspy brytyjskie, a w 
szczególności Irlandię, której kultura bardzo mnie zaciekawiła. Poza 
tym interesuję się techniką, głównie historią motoryzacji oraz 
kolejnictwa. Nie umykają również mojej uwadze nowinki techniczne 
zarówno z dziedziny motoryzacji jak i elektroniki. Prócz tego interesuję 
się przyrodą, lecz tu głównie z naukowych programów przyrodniczych. 
Mówiąc o telewizji nie mogę pominąć mojego zainteresowania polską 
kinematografią, zwłaszcza z lat powojennych i tak, zarówno filmem 
fabularnym jak i dokumentalnym. 

 

CECHY CHARAKTERU 

Punktualny, zdyscyplinowany i solidny. Kiedy jest taka potrzeba, 
zawzięty i uparty w dążeniu do celu, którym może być zrealizowanie 
postawionego zadania. Poza tym rozważny, lecz niebojący się 
podejmowania ryzyka, otwarty na nowości, kreatywny, o poważnym 
nastawieniu do życia, lecz niepozbawiony poczucia humoru. Ponadto 
towarzyski, uprzejmy, lubiący pracować zarówno samodzielnie jak i w 
grupie. Prócz tego posiadam pewne cechy przywódcze i 
organizatorskie. 
 

DODATKOWE INFORMACJE 

Stan cywilny: kawaler; 
Prawo Jazdy kategorii A, B (od 1997 roku – duże doświadczenie); 
Kurs obsługi komputera oraz programów pakietu Microsoft Office; 
Uregulowany stosunek do służby wojskowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. u. 
2002.101.926. z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 


