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Projekt broszury, plakatu, ulotki, 
rollupu

Rekrutacja 
AJD
Data realizacji: marzec 2017.
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Strona www

Moc Pasiaka
Strona www prezentująca tkactwo 
świętokrzyskie. Projekt zrealizowany przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi 
„Odnowica”  i współfinansowany w ramach 
programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe – Kultura 
Ludowa”.

Zakres prac:
– koncepcja i projekt graficzny strony www,
– wdrożenie strony www,
– autorski system zarządzania treścią (CMS),
– administracja stroną www.

Użyte technologie: HTML5, CSS, 
JavaScript / Mootols, PHP/ YiiFramework, 
PostgreSQl.

Data realizacji: listopad 2011.

www.mocpasiaka.milaparila.pl

http://www.mocpasiaka.milaparila.pl
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Strona www, sklep internetowy

Magiczne 
Wędrowanie
Strona www  Organizatora Turystyki 
Przyjazdowej (agroturystyki) z Gór 
Świętokrzyskich zintegrowana z system 
sprzedaży online usług turystycznych i wyrobów 
lokalnego rzemiosła artystycznego.

Zakres prac:
– koncepcja i projekt graficzny strony www,
– wdrożenie strony www,
– autorski system zarządzania treścią (CMS),
– autorski system sprzedaży online (e-comerce).

Użyte technologie: HTML5, CSS, 
JavaScript / Mootols, PHP/ YiiFramework, 
PostgreSQl.

Data realizacji: sierpień 2011.

www.magicznewedrowanie.com.pl

http://www.magicznewedrowanie.com.pl
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Strona www

Robert 
Puczyński
Strona www prezentująca dorobek rzeźbiarza.

Zakres prac:
– koncepcja i projekt graficzny strony www,
– wdrożenie strony www.

Użyte technologie: HTML5, CSS, 
JavaScript / Mootols, PHP.

Data realizacji: styczeń 2010.

www.puczynski.at

http://www.puczynski.at
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Strona www

Szkół STM
Strona www Centrum Edukacji obejmującego 
gimnazjum, liceum, szkoły policealne 
i językowe.

Zakres prac:
– koncepcja i projekt graficzny strony www,
– wdrożenie strony www w oparciu o CMS 

Zikula,
– animacja Flash.

Użyte technologie: XHTML, CSS, Flash, Zikula/ 
Pagesetter.

Data realizacji: luty 2009.

Online do sierpnia 2016.
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Strona www

Sztuka 
Książki, 
Kolekcja
Strona www Kolekcji „Polska Książka Artystyczna 
z przełomu XX i XXI” zrealizowana dla Muzeum 
Książki Artystycznej w Łodzi.

Zakres prac:
– projekt graficzny strony www,
– wdrożenie strony www w oparciu o CMS 

Zikula
– administracja stroną www.

Użyte technologie: XHTML, CSS, 
Javascript / Mootools, Zikula/ Pagesetter

Data realizacji grudzień 2008

www.kolekcja.bookart.pl

http://www.kolekcja.bookart.pl
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Sklep internetowy

Kaszmir
Sklep internetowy z odzieżą i rękodziełem 
indyjskim.

Zakres prac:
– projekt graficzny strony www,
– wdrożenie sklepu internetowego w oparciu 

o XT-Commerce,
– animacja Flash.

Użyte technologie: XHTML, CSS, 
Javascript / Mootools, Flash, XT-Commerce.

Data realizacji: wrzesień 2008.

www.kashmirshop.eu

http://www.kashmirshop.eu
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Strona www

ATJ / RT
Strona www producenta komponentów 
obuwniczych.

Zakres prac:
– projekt graficzny strony www,
– wdrożenie strony www w oparciu o CMS 

Zikula,
– animacja Flash – wizualizacje 3D produktów,
– administracja stroną www.

Użyte technologie: XHTML, CSS, Flash, 
Zikula / Content.

Data realizacji: lipiec 2008.

www.atj-rt.pl

http://www.atj-rt.pl
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Strona www

Milaparila
Łysogórski Portal Kulturalno Turystyczny 
Milaparila. Projekt zrealizowany przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi 
„Odnowica” przy wsparciu finansowym Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich.

Zakres prac:
– koncepcja i projekt graficzny strony www,
– wdrożenie strony www w oparciu o CMS 

PostNuke,
– animacja Flash,
– administracja stroną www.

Użyte technologie: XHTML, CSS, Flash, 
PostNuke / Pagesetter.

Data realizacji: listopad 2007.

www.milaparila.pl

http://www.milaparila.pl
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Strona www

MariaGerita
Strona www psychologa online.

Zakres prac:
– koncepcja i projekt graficzny strony www,
– wdrożenie strony www w oparciu o CMS 

Zikula.

Użyte technologie: XHTML, CSS, 
Zikula/ Content.

Data realizacji: marzec 2007.

www.mariagerita.net

http://www.mariagerita.net
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Strona www

Sztuka 
Książki, Czas
Strona www 8 Międzynarodowego Festiwalu 
Sztuki Książki, zrealizowana dla Sekcji Książki 
Artystycznej Warszawskiego Okręgu ZPAP.

Zakres prac:
– koncepcja i projekt graficzny strony www,
– wdrożenie strony www w oparciu o CMS 

PostNuke,
– animacja Flash,
– administracja stroną www.

Użyte technologie: XHTML, CSS, Flash, 
PostNuke / Pagesetter.

Data realizacji: grudzień 2006.

www.czas.bookart.pl

http://www.czas.bookart.pl
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Projekt i skład folderu

Net tower
Data realizacji: pażdziernik 2007.
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Projekty plakatów i zaproszeń

4w
Projekt plakatów i zaproszeń do imprez 
organiozowanych w ramach „Festiwalu żródeł” 
i 4w czyli „Wiejskich wakacyjnych warsztatrów 
wrażliwości”.

Data realizacji: sierpień i wrzesień 2004, 
sierpień i wrzesień 2005.
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Projekt okładki płyty

Zwykle 
o niczym
Projekt okładki płytowej do płyty „Zwykle 
o   niczym” eksperymentalnego projektu 
dźwiękowego „Telenowela”.

Data realizacji: 2004.



Artur Jastrząb / grafik / projektant / webdesigner

Portfolio / 14

Projekt okładki książki

Riki-tiki 
narkotyki
Do książki Jacka Wrony „Riki-tiki narkotyki czyli 
rozważania gliniarza” zaprojektowałem okładkę, 
stronę przedtytułową, tytułową oraz strony 
wprowadzające do kolejnych rozdziałów.

Data realizacji: 2003.
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Projekt plakatu, zaproszenia iuylotki

Utop ja
Projekt plakatu, zaproszeniai ulotki do 
performensu multimedialnego „Utop ja”.

Data realizacji: wrzesień 2003.
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Projekt plakatu

Do słońca
Projekt plakatu „Do słońca, Warsztaty wrażliwości 
w starych tarnowicach”.

Data realizacji: 2002.
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Projekt

Ja
Data realizacji: 2002.
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Oprawa graficzna festiwalu

Hot Jazz 
Spring
Oprawa graficzna Festiwalu Jazzu Tradycyjnego 
„Hot Jazz Spring Częstochowa” organizowanego 
od 2002 roku przez Tadeusza Ehrhardta-
Orgielewskego z zespołu Five O’Clock 
Orchestra, Filharmonię Częstochowską i Miasto 
Częstochowa.

Zaprojektowałem symbol festiwalu: 
„Swingującego Kruka”, który towarzyszy 
festiwalowi przez kolejne lata, oraz plakaty, 
afisze, dyplomy, programy... 

Data realizacji: maj 2002.
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Projekt plakatu, zaproszenia 
i katalogu

2 x ?
Projekt plakatu, zaproszenia i katalog do 
wystawy  grafiki cyfrowej.

Data realizacji: czerwiec 2001.
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Typografia

Opakuj nic 
ładnie
Data realizacji: grudzień 2000.
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Projekt plakatu

Wystawa dla
Projekt plakatu do wystawy malarstwa rysunku 
i grafiki.

Data realizacji: wrzesień 2000.



Artur Jastrząb / grafik / projektant / webdesigner

Portfolio / 22

Projekt okładki książki i plakatu

Artyści 
Częstochowy 
XX wieku
Książka „Artyści Częstochowy XX wieku”  
towatzyszyłą wystawie pod tym samym 
tytułem. Zaprojektowałem okładkę, stronę 
przedtytułową, tytułową książki oraz plakat i 
zaproszenie na wystawę.

Data realizacji: sierpień 2000.


