
Szymon Brandys 
 
Katowice, ul. Targowa 9/9  
tel. 507 027 688  
e-mail: szymon.brandys@o2.pl 
 

 
 
Wykształcenie:  
10.2007 – 06.2012  Uniwersytet Śląski, Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, 

specjalność Multimedia 
09.2005 – 06.2007  Zespół Szkół Zawodowych w Katowicach, Studium Reklamy 
09.2000 – 06.2005  Zespół Szkół Zawodowych Poligraficzno-mechanicznych w Katowicach, 

Technik Poligraf.  
 
 
 
Portfolio dostępne na stronie: 
  http://szymonbrandys.daportfolio.com 
  https://www.youtube.com/user/MordBlast 
 
 
 
Doświadczenie zawodowe:  

01.2007 - obecnie  Grafik Freelancer, stała współpraca z:  

 Śląski Klub Fantastyki,  

 Redakcja GameMusic.pl,  

 Nowicki Enterprises Solutions.  
 
03.2013 - obecnie Orange Polska S.A. – konsultant do spraw klienta oraz tele sprzedaż. 
 
02.2011 – 06.2013 Szkoła Pozytyw, Policealna szkoła dla dorosłych, wykładowca. 

Zakres zadań:  

 opracowanie materiałów dydaktycznych,  

 wykładowca na zajęciach kierunku „grafika i reklama”,  

 wykładowca programu Adobe Flash. 
 

09.2006 – 07.2007 Studio A Agencja Reklamowa, grafik komputerowy, operator DTP.  
Zakres zadań:  

 projektowanie plakatów i rebusów,  

 projektowanie ulotek, 

 przygotowanie materiałów do druku,  

 przygotowanie dokumentów/plików do publikacji.  
 
 
 
Osiągnięcia:  
 
07-08. 2014  Wystawa prac własnych w galerii Inkubator w Katowicach  
06.2010  Dyplom licencjacki ze specjalizacji multimedia – film animowany we Flashu: „Totem”.  
05.2008   Nominacja do nagrody Dziekana Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Artystycznego              

w Cieszynie za prace z przedmiotu Struktury Wizualne – prace wykonane w Corelu.  
06.2007  „Oskar Pałacowy” za aktywną działalność w pracowni grafiki komputerowej Pałacu 

Młodzieży w Katowicach.  
06.2006  Wyróżnienie w konkursie „Uwaga Talent” na festiwalu talentów i niezwykłych 

umiejętności dzieci i młodzieży województwa Śląskiego w dziedzinie „film animowany” 
– film animowany we Flashu: „Liść”. 

 
 

http://szymonbrandys.daportfolio.com/
https://www.youtube.com/user/MordBlast


  
 
DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: 

 

 Obsługa komputera i znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
Internet).  

 Znajomość programów:  

 Adobe Flash,  

 Adobe Photoshop,  

 Corel Draw,  
 Daz3D Carrara Studio,  

 Pinnacle Studio. 

 Dobra znajomość języka angielskiego.  

 Posiadam bardzo dobre zdolności manualne. 

 Dyspozycyjność.  

 Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.  
 
 
Zainteresowania: 
 

Komiks, animacja filmowa, filmy, gry, grafika komputerowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby 
organizatora konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  2002 r. Nr 101, poz. 926           
z póź. zm.)” 


