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1. Rysunek jako prezent, jako piękna pamiątka 
Pomimo rozwoju fotografii, obrazy wykonywane tradycyjnymi technikami, tj.        
ołówek, kredki, pastele wciąż cieszą się popularnością, ale... dlaczego? Myślę, że           

rysunek swą unikatowość zawdzięcza niepowtarzalności odtworzenia. Grafikę, np. fotografię         
zawsze można powielić uzyskując wierną replikę, z rysunkiem sprawa jest nieco bardziej            
skomplikowana. Nigdy bowiem, nawet przy wybitnych umiejętnościach, nie powstanie         
dokładna kopia. Zapewne z tego powodu najbardziej wyjątkowe i niepowtarzalne chwile           
ludzie decydują się zatrzymać na kartce papieru. 

 
2. Jakie zdjęcie wybrać? 

Wybór odpowiedniego zdjęcia jest bardzo ważny, ponieważ ma ogromny wpływ          
na efekt końcowy. Oczywiście nie każdy ma do dyspozycji profesjonalny aparat,           

jednak nawet selfie zrobione lepszym telefonem może być świetne. Najlepsze ujęcia ludzi            
powstają z reguły bliska, gdyż wówczas najlepiej widoczne są detale i mięśnie twarzy. Nie              
mam nic przeciwko ulepszeniu zdjęć w programach graficznych, ale tylko i wyłącznie            
wówczas, gdy ostateczna korekta zdjęcia wygląda dość naturalnie. Dobrze, aby zdjęcie po            
przybliżeniu zachowywało ostrość. Przykłady dobrych zdjęć: 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Przykłady złych zdjęć: 

 
 

3. Jak złożyć zamówienie? 

Aby złożyć zamówienie napisz do mnie wiadomość na email:         
[weronikaj.art@gmail.com]. W temacie wiadomości możesz uwzględnić, czego       

dotyczy zamówienie, np. "Zamówienie portret ślubny". W treści wpisujesz swoje wymagania           
oraz koniecznie podajesz: format, technikę (ołówki/kredki), a w załącznikach natomiast          
powinny znaleźć się zdjęcia, bądź jedno konkretne zdjęcie. Po dokonaniu wspólnego wyboru            
oraz ostatecznej wycenie należy wpłacić zaliczkę na podany przeze mnie numer konta            
bankowego (25% wartości rysunku). Jeśli jest to zwierzę, a nie masz pierwowzoru mogę             
nadesłać moje propozycje. 
 
Po wykonaniu rysunku przesyłam jego zdjęcie/skan. Następnie zleceniodawca wpłaca na          
konto bankowe pozostałą część pieniędzy. 
 
Schemat realizowania zamówień: 

● nadesłanie zgłoszenia 
● wspólny dobór zdjęcia i ustalenie szczegółów 
● zaliczka 
● nadesłanie przeze mnie skanu/zdjęcia wykonanego rysunku 
● uregulowanie pozostałej części do zapłaty 
● wysyłka rysunku 

 
Ważny jest dla mnie dobry kontakt z zamawiającym.  
 
 



4. Cennik 2019 

● PORTRETY - idealne na każdą okazję: rocznicę ślubu, Walentynki, urodziny. 
 

Ilość ludzi Format Technika Cena 

1 osoba A4 ołówek 
kredka 

100 zł 
160 zł 

2 osoby A4 ołówek 
kredka 

200 zł 
270 zł  

3 osoby i więcej A4 ołówek/kredka do ustalenia 

1 osoba A3 ołówek 
kredka 

180 zł 
250 zł 

2 osoby A3 ołówek 
kredka 

280 zł 
370 zł 

3 osoby i więcej A3 ołówek/kredka do ustalenia 

Portret 
całopostaciowy 1 os. 

A2 (42x60 cm) ołówek 430 zł 

Portret 
całopostaciowy 2 os. 

B2 (50x70 cm) ołówek 480 zł 

 
● ZWIERZĘTA 

 

Ilość zwierząt Format Technika Cena 

1 zwierzę A4 ołówek 
kredka 

100 zł 
160 zł 

2 zwierzęta A3 ołówek 
kredka 

200 zł 
270 zł 

3 i więcej A4/A3 ołówek/kredka do ustalenia 

 
● ARCHITEKTURA - rysunek własnego domu, albo pamiątkowy widok z ulubionych          

miejsc/podróży? Czemu nie? 
 

Format Technika Cena 

B3 ołówek 230 zł 

A2 ołówek 400 zł 

B2 ołówek 460 zł 



UWAGA! Wszystkie ceny są orientacyjne i mogą różnić się od końcowych o +/- 15 zł.               
Wszystko zależy od szczegółowości zdjęcia i detali. 
 
5. Co jeszcze możesz zamówić? 
Jestem osobą dość wszechstronną i każdy rysunek traktuję indywidualnie. Miałam styczność           
z najróżniejszymi technikami: od ołówków, przed kredki i pastele, aż po farby, więc jeśli              
chcesz nietypowy rysunek, np. swojego samochodu, jakiegoś przedmiotu, koniecznie napisz          
wiadomość na maila: weronikaj.art@gmail.com. Dla ułatwienia prześlij zdjęcie (o ile          
posiadasz), podaj także format, technikę wykonania oraz inne ważne dla Ciebie informacje.            
Wówczas jestem w stanie wycenić takowy rysunek i poinformować o kosztach.  
 

6. Dostawa i koszty wysyłki 

Koszty wysyłki doliczane są do ceny rysunku, a w ich skład wchodzą: teczka lub              
tuba (w przypadku prac wielkoformatowych), koperta, folia bąbelkowa oraz usługi          
Poczty Polskiej. Rysunki wysyłam listem poleconym priorytetowym z        

potwierdzeniem doręczenia. Możliwość wysyłki pobraniowej. 
 
Koszt wysyłki: 20-25 zł 
 

 
7. Czas realizacji 

Zastrzegam sobie 2 tygodnie na wykonanie rysunku od dnia zgłoszenia w           
przypadku formatów od A4-A3 oraz 3 tygodnie w przypadku rysunków na           

formacie większym niż A3. 
 
8. Dlaczego warto? 

 
 

1. Uczyłam się rysunku pod okiem profesjonalistów, co za tym idzie - nie jestem             
samoukiem. 

2. Studiuję na kierunku artystyczno-technicznym jakim jest architektura. 
3. Wielkie formaty mnie nie przerażają, wręcz przeciwnie - uwielbiam je! 
4. Miałam styczność z najróżniejszymi technikami, co chyba najlepiej pokazuje moje          

małe portfolio. 
5. Moje rysunki są na pograniczu realizmu i hiperrealizmu.  
6. I co najważniejsze - rysunek to unikatowy prezent, który możesz podarować bliskiej            

Ci osobie. Pamiętaj po tym ♥ 
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