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to/studio --> Aleksandra Nałęcz-Jawecka 
+ Tomasz Kędzierski. Jesteśmy kreatywnym 
studiem projektowym. Zajmujemy się 
grafiką projektową, tworzeniem koncepcji 
wizualnych i zarządzaniem procesem 
produkcyjnym. Dostarczamy rozwiązania 
z zakresu komunikacji wizualnej, grafiki 
wydawniczej oraz projeków interaktywnych 
dla firm i instytucji kultury.



Nauka – to lubię
Projekt i realizacja popularnonaukowej książki dla 

dzieci. Wydane przez wydawnictwo W.A.B.. 

rok: 2012

ilość stron: 320

format: 145 × 206 mm





René Descartes
Opracowanie graficzne książki „Rozprawa 

o metodzie” Kartezjusza. Wyróżniona praca 

dyplomowa, zrealizowana w Pracowni 

Projektowania Książki prof. Macieja Buszewicza 

i Daniela Mizielińskiego, na Wydziale Grafiki 

Warszawskiej ASP.

rok: 2010 

ilość stron: 96 

format: 155 × 240 mm 





Autorytety
Kampania w internecie, prasie i materiałach 

promocyjnych dla sieminarium „Autorytety”.

rok: 2013





Panama albo 
przygody moich 
siedmiu wujów
Opracowanie graficzne do książki Blaise’a 

Cendrars’a „Panama albo przygody moich 

siedmiu wujów”.

rok: 2009

ilość stron: 40

format: 170 × 180 mm





Mobenti
Identyfikacja wizualna dla firmy Mobenti.

rok: 2011





Twórcze Zderzenia
Projekt identyfikacji wizualnej dla 

Stowarzyszenia Twórcze Zderzenia.

rok: 2012





Talia niezwykłych
postaci II RP
Opracowanie graficzne książki historycznej.

rok: 2013

ilość stron: 256

format: 160 × 230 mm





Europa czyta
Opracowanie graficzne oraz realizacja 

okładek serii wydawniczej „Europa czyta” dla 

wydawnictwa Akcent. 

rok: 2010—2011

format: 145 × 206 mm 





Eric Schmitt
Opracowanie graficzne serii książek 

Erica-Emmanuella Schmitta dla wydawnictwa 

ZNAK.

rok: 2013





Serce nie do pary
Opracowanie graficzne biografii księdza Jana 

Twardowskiego.

rok: 2013

ilość stron: 256

format: 160 × 235 mm





Certyfikaty
Certyfikaty do monet okolicznościowych 

Narodowego Banku Polskiego.

rok: 2012

ilość stron: 4—6

formaty: 55 × 55 mm / 75 × 75 mm / 90 × 90 mm





Bigram – bliżej 
rynku 
Półrocznik branżowy realizowany dla firmy 

Bigram.

rok: 2012—2013

ilość stron: 56

format: 210 × 295 mm





Czik
Opracowanie graficzne książki „Czik” 

wydawnictwa W.A.B..

rok: 2013

format: 123 × 195 mm
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