
HALINA BARTOSZEK ROSA

OD PASJII DO ZAWODU

,,NIECH OTWORZY SIĘ POTĘGA WASZEGO SERCA I UMYSŁU"



DIAGRAM ROZWOJU MOICH PASJII ARTYSTYCZNYCH I BIZNESOWYCH

1977 Rodzina: Rodzice prowadzili działalność gospodarczą, rękodzielniczą, produkując buty przez 25 lat.

1988 Dzieciństwo: pasja rysowania, malowania, rękodzielnictwa.

2008 Założenie galerii obrazów: sprzedaż i oprawa obrazów, malowanie i odnawianie mebli w stylu skandynawskim Shaby Chic.

2010 Początek mojej pasji malowania obrazów.

2010 Udział w Majówkach Tarzańskich pod Gubałówką.

2012 Pierwsza nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej. Nagroda Nowotarskiego Odziału Związku Podhalan, za obraz Aleja jaworowa.

2013 Udział w Europejskich Targach Produktów Regionalnych w Zakopanem.

2013 Początek malarstwa na tkaninie: stroje regionalne.

2015 Ręczne malowanie wzorów tekstylnych.

2017 Projektowanie i digitalizacja pierwszych wzorów tekstylnych regionalnych i tradycyjnych.

2018 Projektowanie tekstliów z wzorami autorskimi, projektowanie strojów z akcentami regionalnymi. Pokazy mody folklorystycznej w kraju i za granicą.

2018 Nagroda za przedsiębiorczość. Gwiazda Biznesu/ Szwecja.

2020 Wydawnictwo: e-magazyn kulturalno-artystyczny DESIGNER Stockholm, e-poradników: Jak zostać designerem I, II...

2020 Nagroda w dziedzinie Kultury. Tytuł Ambasadorki Dziedzictwa Narodowego Polonii Świata.

2021 Założenie Fundacji Wspierania Kultury i Współpracy Międzynarodowej im. Haliny Rosa.

2022 Udział w projektach EU.



DZIECIŃSTWO

• Od dziecka lubiłam rysować i malować. Postanowiłam kontynuować naukę w Technikum Budowlanym w Zakopanem
1997, gdzie realizowałam swoje pasje w rysunku technicznym i artystycznym.

• W 2001 ukończyłam studia języka angielskiego w English High Communication Skills w NowymTargu.

• Przedsiębiorczości i zapału do rozwijania talentów, nauczyłam się od rodziców, którzy prowadzili własną działalność
gospodarczą, produkując buty przez 25 lat.

• Już w wieku 11 lat miałam swój produkt na rynku, małe buciki w rozmiarze 7 cm, które wykonywałam sama ręcznie, a 
potem sprzedawałam w Zakopanem, pod Gubałówką. Mini buciki sprzedawały się, jak świeże bułki, aż do momentu, kiedy
konkurencja zrobiła takie same, po niższej cenie. To była dla mnie pierwsza lekcja biznesu, a dokładnie, jak 
chronić swój projekt prawami autorskimi.

,,Rozwijajcie talenty bo tyle ich macie" ks. Józef Tischner



MALARSTWO ARTYSTYCZNE

 Malarstwo jest dla mnie pasją i wielką

radością życia.

 Maluję farbami olejnymi i akrylowymi.

 Moim ulubionym tematem są kwiaty, 

pejzaże tatrzańskie I krokusy.



GÓRSKA CISZA
OBRAZ OLEJNY100X70CM

• W 2008 roku otworzyłam galerie obrazów.

• Malowałam do sonetów górskich Wojtka

Ornackiego



ODNAWIANIE I MALOWANIE MEBLI

• Odnawiałam i malowałam dekoracyjnie meble w

stylu skandynawskim.



WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

• Brałam udział w dorocznych wystawach i konkursach

organizowanych przez MOK w Nowym Targu.

• 2012 roku zdobyłam wyróżnienie w Konkursie

Amatorskiej.Twórczości Plastycznej pt. Dumania

Dumaca z Gorców za obraz "Aleja jaworowa” -

nagroda nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan.



WARSZTATY MALOWANIA NA SZKLE

• Od 2010 roku brałam udział w
imprezach regionalnych m.in.w
Europejskich Targach Produktów
Regionalnych w Zakopanem.

• Prowadziłam warsztaty malowania
na szkle z dziećmi, w Zakopanem.

w 2014 roku.



MALOWANIE MOTYWÓW REGIONALNYCH

NA TKANINACH I STROJACH LUDOWYCH

• Maluję dekoracyjnie stroje regionalne, jak suknie ślubne, 

chusty, buty, torebki...

• Zazwyczaj kwieciste motywy ręcznie maluję z zastosowaniem

różnych mediów na tkaninach od satyny jedwabnej po 

ekskluzywne jedwabie.



MALOWANY GORSET REGIONALNY, ŚLUBNY

MALOWANA SUKNIA WIECZOROWA



WERNISAŻ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

• 17 czerwca 2015 roku, prezentowałam swoje dzieła w 

Góralskim PrzyStanku w Nowym Targu.



INSPIRACJA DLA POETÓW- WIERSZ MALOWANA CHUSTA

Moja twórczość stała się inspiracją dla poetów m.in 

Adama Kwiatka, bowiem specjalnie dla mnie

napisał wiersz Malowana Chusta, wydany w tomiku

wierszy Podhalańska Dusza.

9 WRZESIEŃ 2013



PRZEPROWADZKA DO SZTOKHOLMU

PLAN BIZNESOWY/ ACADEMEDIA EDUCTUS

• W 2015 roku postanowiłam przenieść się na stałe do Szwecji.

• Wywiad dla Nowej Gazety Polskiej w Sztokholmie. Pani Róża.



ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ

W SZWECJI

• W 2017 roku napisałam biznesplan, który został zatwierdzony przez Urząd

Pracy w Sztokholmie. Szwedzki system zdaje się wierzyć w moją kreatywność, 

co sprawiło, że mogłam ponownie otworzyć działalność gospodarczą i 

kontynuować swoje pasje biznesowe i artystyczne.

• Ukończenie edukacji w Academedia Eductus A.B w zakresie:

Marketingu, zarządzania ekonomią firmy,administracji firm,środowiska

pracy,pisania biznes planu.

• Udział w wykładach, w Urzędzie Skarbowym, Almi, w Start-up Stockholm, 

na Dniach otwierania działalności gospodarczej, o działalności rękodzielniczej.



DIGITALIZACJA SZTUKI

WZÓR TEKSTYLNY

Z DZIEWIĘCSIŁĘM

• W 2017 roku objęłam stanowisko designera wzorów tekstylnych i 
tekstyliów. Zaprojektowałam wzór z dziewięćsiłem, który potem przeniosłam na
tekstylia regionalne. Moją inspiracją stał się gorset regionalny wyszywany
cekinami.

• Jestem pierwszą rodowitą góralką, która zaprojektowała własne tekstylia z 
akcentami regionalnymi podhalańskimi, nie zapożyczonymi z innych kultur.

• Wzór z dziewięćsiłem przyniósł mi wielką popularność na płaszczyźnie designera 
wzorów tekstylnych, cieszył się od samego początku dużą nadprzyrodzoną
popularnością wśród fanów folkloru i celebrytów.



WZORY

OPATENTOWANE

• Patenty

• https://www.prv.se/sv/desi

gn/ Szwecja.

• Wzór tekstylny z 

dziewięćsiłem folk polski, 

podhalański SE84170, 

wydano 04.09.2018

Szwecja.

• Wzór tekstylny folk 

szwedzki, SE84345, 

wydano 22.08.2018

Szwecja.

https://www.prv.se/sv/design/


KOLEKCJA FOLKOWA

FOLK DESIGN 

ALTER EGO 

Z TEKSTYLIAMI Z DZIEWIĘĆSIŁEM

HALINA ROSA DESIGN

• Tekstylia te stosuje w autorskich
kolekcjach odzieży w klimacie
folkowym, ale także sprzedaje innym
fashion designerom.

• Mój Debiut, tekstylia z designem na
scenie w Zakopanem w kolekcji ubrań
Alter Ego -Anety Larysy Knap na
Fashion Day Zakopane 2018.



WZORY TEKSTYLNE

PODHALAŃSKE

• Moim ulubionym tematem

w projektowaniu są róże, symbole

regionalne, z których tworze

niepowtarzalne wzory tekstylne, 

łącząc przy tym różne kultury świata, 

jednocześnie pielęgnując tradycję

góralską przez projektowanie

strojów regionalnych z własnych

autorskich tkanin.



PROJEKTANTKA WZORÓW TEKSTYLNYCH

• Jestem artystką ludową, malarką, przede
wszystkim góralką, projektantką
opatentowanych wzorów tekstylnych
regionalnych i zwykłych

• Chcę uwydatnić potrzebę
projektowaniawzorów tekstylnych
regionalnych zaczerpniętych z 
podhalańskiego obszaru i natury, aby 
później wykorzystywać je do 
projektowania nowoczesnych, czy
tradycyjnych strojów regionalnych.

• Pomaga to ubogacać kulturę oraz
promować styl podhalański na całym
świecie.



POKAZ MODY FOLKOWEJ W ZAKOPANEM POLKI FOLKI 2018

• W 2018 wzięłam udział w największym
pokazie mody folkowej Polki Folki
organizowanym w Zakopanem.

• Korzenie podhalańskiej kultury są dla mnie
najważniejsze. 

• Kolekcje autorskie są mieszanką mojego
artystycznego talentu i różnych kultur 
regionalnych.

• Moim celem jest również ożywienie folkloru
szwedzkiego.

• Ręcznie malowane róże, kwiaty, elementy
folkloru podhalańskiego, mocne barwy
stanowią motyw przewodni w moich
kolekcjach.



KOLEKCJA FOLKOWA POLSKO-
SKANDYNAWSKA

HALINA ROSA DESIGN

• Dzięki nowoczesnym technologiom

moja sztuka stała się oryginalnym

wzbogaceniem kreacji modowych.



POKAZ MODY FOLKOWEJ

W SKANSENIE 2019

HALINA ROSA DESIGN

• Obchody święta100-lecia odzyskania

przez Polskę niepodległości

• Jestem promotorką kultury, sztuki, 

designu oraz folkloru. Promuję

podhalańską tradycję wzornictwa na

całym świecie, między innymi w 

Australii, Skandynawii i w 

Środkowym Wschodzie.



POLSCY ARTYŚCI SCENICZNI W STROJACH
Z AKCENTEM DZIĘWIĘĆSIŁA.

• W strojach mojego projektu można zobaczyć między innymi: 

Justynę Sieńczyłło w sztuce „Wia-gra”, Dr. Gabrielę Mercik, 

Karola Kus - autora przeboju „Podaj rękę Ukrainie” oraz lidera

zespołu „Taraka” w teledysku Grzegorza Halamy ,,Chwilówka”.



NAGRODY

• W 2018 zostałam uchonorowana tytułem Ambasadorki Kobiet Biznesu /Szwecja.

• Jestem jedną z Polek, kobiet sukcesu z 15 krajów świata, współautorek drugiej

edycji książki Kingi Langley “BIZNESOWE INSPIRACJE POLEK NA ŚWIECIE”, w 

której inspiruje innych do działania oraz odnoszenia sukcesów finansowych i 

osobistych.



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• W 2020 roku zostałam uchonorowana tytułem Ambasadorki

Dziedzictwa Narodowego Polonii Świata.

• Mój biogram znajduje się w Encyklopedii Dziedzictwa Narodowego

Polonii Świata, wydanej przez wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.



PUBLIKACJE

• Jestem autorką autobiograficznej książki pt. 
Ambasadorka Boskich Diamentów. 

• Na moim kącie są także poradniki pt. ”Jak zostać
designerem część I i II.

• Tomik poezji pt. Diamentowa Galaktyka.

• Wszystkie publikacje dostępne są online.



POEZJA

HALINA ROSA



WYDAWNICTWO POCZTY POLSKIEJ S.A

• W 2022 moja designerska sztuka

została opublikowana na kartkach

okolicznościowych i znaczkch

pocztowych Poczty Polskiej S.A



PUBLIKACJA E-MAGAZYNU KULTURALNO- ARTYSTYCZNEGO DESIGNER STOCKHOLM

• Jestem wydawcą i redaktor naczelną magazynu The Designer.Powstaje on 
w Sztokholmie - w wersji interaktywne, a niebawem papierowej.

• Teksty publikowane są w języku polskim i angielskim przemiennie i można
je również przeczytać jako indywidualne artykuły na stronie www.thedesig
ner.se.

• Ten periodyk kierowany jest do aktywnych zawodowo artystów, 
designerów w szerokim znaczeniu tego słowa, fotografów,ludzi
przedsiębiorczych oraz wszelkich sympatyków designu, 
sztuki i biznesu z całego świata.

• Publikowane są w nim artykuły tematyczne i wywiady z osobowościami, 
które przedsiębiorczo połączyły swoje pasje z biznesem
działających w sferze sztuki,mody, kultury i biznesu.

• Prezentowane materiały m.in. poruszają tematykę ekologii, designu, filozofi
i sztuki,metafizyki, psychologii, czy nowych technologii w mediach.

MARKETING

http://www.thedesigner.se/


FUNDACJA

• Jestem założycielką Fundacji Wspierania Kultury i Współpracy
Międzynarodowej im. Haliny Rosa. https://fundacjahalinarosa.org/

• W 2021 objęła patronatem film polskiego reżysera Zbigniewa Gajzlera
WYGRANA https://thedesigner.se/en/powstaje-nowy-film-zbigniewa-
gajzlera-wygrana

https://fundacjahalinarosa.org/
https://thedesigner.se/en/powstaje-nowy-film-zbigniewa-gajzlera-wygrana/


WZORY DEDYKOWANE

• Na cześć cudownej Zofii Radwańskiej-Paryskiej chciałam poświęcić serię

wzorów tekstylnych z kwiatami i ziołami tatrzańskimi. Zofia obdarzała

rośliny sercem, kochała je, traktowała je, jak członków własnej rodziny.

• https://thedesigner.se/en/rosliny-tatrzanskie-zofii-radwanskiej-paryskiej/

• Poniżej wzór tekstylny ze złotogłowem, roślina tatrzańska, pod ochroną, 

rosnąca w Tatrach.

https://thedesigner.se/en/rosliny-tatrzanskie-zofii-radwanskiej-paryskiej/


PROJEKTY

• W lutym 2022 zostałam zaproszona do nowego ekscytującego

międzynarodowego projektu Creative Waves, Baltic Sisterhood of

change, jako jedna z prelegentek i liderek grupy kobiet ze Szwecji. 

• Tematem współpracy pomiędzy Szwecją, Polską, Kaliningradem i Estonią

jest sztuka i rzemiosło, nowoczesny design i rozwój kompetencji

cyfrowych. 

• Obszar ten jest bardzo dobrze rozwinięty w takich krajach, jak Polska, 

Estonia i z tymi krajami współpracujemy tym razem m.in. wzorce i 

metody. W duchu Intercult projekt tworzy międzynarodowy pomost

dla rzemieślników i projektantów.



CERTYFIKATY
UKOŃCZONE KURSY Z LEGALNYMI CERTYFIKATAMI



10 ZASAD ROZWOJU GORĄCEJ PASJII - HALINA ROSA

1. Szukaj piękna we 
wszystkim, co zostało
stworzone przez Boga, 
aż dostrzeżesz cudu

żywota.

2. Kochaj wszystko
całym swoim sercem, aż
Duch rozpali w tobie

duszę artysty.

3. Rozmyślaj o 
marzeniach

intensywnie, aż
zbudujesz ogrody

wyobraźni.

4. Pogłębiaj wiedzę, 
rozwijając inteligencję, 

aż wyzwoli w Tobie 
pokłady kreatywności.

5. Koncentruj się na
głosie serca, aż poznasz
godzinę niemylącej się

intuicji,

to podróż do 
wewnętrznego Ja.

6. Wzbudź w sobie
pożądanie serca, aż w 

końcu zacznie
przemawiać do Ciebie.

7. Powtarzaj wzniosłe
słowa po 100 razy, 

medytuj, aż dotrzesz do 
wysp marzeń.

8. Bądź entuzjastyczny i
pełen wdzięczności.

9. Odrzuć myślenie
głową, a zaangażuj

serce, doskonal pola
nadziei.

10. Bądź cierpliwy i
zaufaj sile

podświadomości, aż
zacznie wysyłać Ci 

sygnały.



SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

HALINA BARTOSZEK ROSA

WWW.HALINAROSADESIGN.SE

WWW.THEDESIGNER.SE


