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I Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne w Lublinie __ 

1st International Lithography Symposium in Lublin

W związku z 220 rocznicą wynalezienia przez Alojza Senefel-
dera techniki chemigraficznej – litografii, Zakład Grafiki Pro-
jektowej i Litografii Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Arty-
stycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
organizuje Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne. Sym-
pozjum odbędzie się w dniach 25-27 października br. 

Honorowy patronat nad Sympozjum objął Jego Ma-
gnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski. 

Tematem wiodącym dla naszego sympozjum jest ha-
sło: Litografia – możliwości i wyzwania. 

Sympozjum będzie obejmowało: wystawę głów-
ną z pracami uczestników i zaproszonych gości; konferen-
cję składającą się z referatów prezentowanych przez gości 
z ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy; warsztatów 
prezentujących różne możliwości litografii jako techniki druku. 
Częścią Sympozjum będzie również wystawa towarzysząca 
składająca się z prac studentów uczelni z Zagrzebia. W trakcie 
dyskusji merytorycznej chcemy przyjrzeć się kondycji litogra-
fii jako techniki grafiki warsztatowej, zobaczyć stan obecny 
w zakresie możliwości druku jak i wyzwań, które warunkują 
popularność tej metody wypowiedzi artystycznej wśród wielu 
twórców. Mamy również nadzieję na pewną integrację śro-
dowiska artystów zajmujących się drukiem płaskim (w tym 
również innych niż litografia metod). Efektem końcowym paź-
dziernikowego spotkania ma być również wydawnictwo mo-
nograficzne, prezentujące zarówno prace graficzne zaproszo-
nych gości, jak i referaty uczestników Sympozjum. Planujemy 
również w przyszłości organizacje tego typu wydarzenia.

To celebrate 220 years since Alois Senefelder invented li-
thography, the printmaking technique using chemical pro-
cesses, Graphic Design and Lithography Department in 
the Institute of Fine Arts of the Faculty of Arts at Maria Cu-
rie-Skłodowska University in Lublin is pleased to organize 
the International Lithography Symposium. It will be held be-
tween 25th and 27th October 2018 under.

Under the patronage of His Magnificence the Rector 
of MCSU prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

The main theme of the symposium is Lithography – 
the possibilities and challenges. 

The symposium will feature: the main exhibition with 
works presented by participants and invited guests; the 
conference with lectures given by guests from Polish and 
international universities; practical lithography workshops 
presenting the possibilities of this printmaking technique. 
An exhibition of works by students from the university in 
Zagreb will accompany the event. We are planning to dis-
cuss the state-of-the-art condition of lithography as a print-
making technique, to determine the status quo as regards 
printing possibilities, and to identify challenges condition-
ing popularity of this method of artistic expression among 
many artists. Also, we do hope that the event will integrate 
artists committed to planographic printing (including tech-
niques other than lithography). Our October meeting will be 
summarized in a monograph publishing artworks of invited 
guests and lectures given by conference speakers. We are 
also planning to organize similar events in the future.

Organizator Sympozjum __ Director of the Symposium

000 PIOTR LECH prof. zw.
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Akademia Sztuk Pięknych w Zagrzebiu, Chorwacja

Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia

Urodzony w 1966 roku w Dubrowniku. Po ukończeniu liceum, 
rozpoczął studia na Wydziale Nauk o Morzu na uniwersy-
tecie w Dubrowniku. W roku 1991 przerwał studia by jako 
wolontariusz wstąpić w szeregi Gwardii Narodowej podczas 
wojny o niepodległość Chorwacji, walcząc jako dowódca do 
końca 1992 roku. W tym samym roku, rozpoczął studia na 
Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu. W roku 1996 obronił 
dyplom na Wydziale Grafiki pod kierunkiem prof. A. Kuduz. 
Po ukończeniu studiów, otrzymał zaproszenie do Kunstaka-
demie DÜsseldorf, gdzie ukończył studia doktoranckie pod 
kierunkiem prof. M. Jetelovej. Od 1998 roku pracuje na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu na Wydziale Grafiki oraz 
na Wydziale Architektury. Od 1990 roku prezentuje swoje 
prace podczas wystaw indywidualnych. Brał również udział 
w ponad 50 wystawach zbiorowych lub był autorem ich kon-
cepcji artystycznych, w kraju i za granicą.

Born in 1966 in Dubrovnik. After finishing secondary school, 
he enrolled in the Faculty of Maritime Studies in Dubrovnik. 
In 1991, he stopped his studies to voluntarily join the Nation-
al Guard during the Croatian War of Independence where 
he remained as a captain until the end of 1992. In 1992, he 
enrolled in the Department of Graphic Arts at the Academy 
of Fine Arts in Zagreb, graduating in 1996 from the class of 
professor A. Kuduz. After completing his studies, he was in-
vited to the Kunstakademie in Dusseldorf, where he attended 
postgraduate studies in the class of professor M. Jetelova. 
Since 1998, he has been working at the Academy of Fine Arts 
in Zagreb in the Department of Graphic Arts and Faculty of 
Architecture. Since 1990, he has had several solo exhibi-
tions and participated in over fifty major groups exhibitions, 
also authoring their concepts at home and abroad.

001 JOSIP BAĆE doc



 : _ 011

Otisak 07 __JOSIP BAĆE

fotolitografia __ photolithography

70 x 100 cm __ 2010
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Otisak 01 __JOSIP BAĆE

fotolitografia __ photolithography

70 x 100 cm __ 2010
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Otisak 06 __JOSIP BAĆE

fotolitografia __ photolithography

70 x 100 cm __ 2010
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

The Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Urodzony w 1975 roku w Chełmie Lubelskim. W 2001 roku 
uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Kierunku Grafika Wy-
działu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Od 2002 roku zatrudniony w Zakładzie Grafiki 
UMK. W swoim dorobku artystycznym ma 14 wystaw indy-
widualnych grafiki m.in.: w Chełmie (Galeria 72), Warszawie 
(Galeria Farbiarnia), Toruniu (Wozownia), Białymstoku (Gale-
ria Spodki). Udział w ponad 130. wystawach (w tym ponad 
60. międzynarodowych) w kraju i za granicą.

Born in 1975 in Chełm (Lublin Region). In 2001, he gradu-
ated with honours from the Nicolaus Copernicus University 
in Toruń, Faculty of Fine Arts, receiving a degree in graphic 
arts. Since 2002, he has worked in the Graphic Arts Divi-
sion of the Nicolaus Copernicus University. He has had 14 
solo exhibitions, presenting his works in Chełm (Galeria 72), 
Warsaw (Farbiarnia Gallery), Toruń (Wozownia Gallery) and 
Białystok (Spodki Gallery), to name just a few. He participat-
ed in more than 130 group exhibitions (including more than 
60 international shows) in Poland and abroad.

002 TOMASZ BARCZYK dr
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You come to me quiet __TOMASZ BARCZYK

litografia __ lithograph

53 x 47 cm __ 2017
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Art Utopia __TOMASZ BARCZYK

litografia __ lithograph

61 x 83 cm __ 2018
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Art Blind __TOMASZ BARCZYK 61 x 83 cm __ 2018

litografia __ lithograph
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 Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

University of Rzeszów, Poland

Urodzona w 1983 roku w Rzeszowie. Absolwentka Wydziału 
Sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dyplom z wyróżnie-
niem uzyskała w 2009 roku w pracowni wklęsłodruku prof. 
M. Olszyńskiego i dr P. Bińczyckiego oraz w pracowni malar-
stwa prof. S. Białogłowicza. Laureatka Nagrody im. Jerzego 
Panka za Najlepszy Dyplom na Wydziale Sztuki w roku aka-
demickim 2008/2009. Obecnie pracuje w Zakładzie Grafiki 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się 
grafiką, rysunkiem i malarstwem. Uczestniczka projektów 
artystycznych (m.in.: wystaw międzyuczelnianych, przeglą-
dów plastycznych, sympozjów artystycznych, aukcji cha-
rytatywnych). Zorganizowała kilka wystaw indywidualnych 
oraz uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych 
prezentowanych w kraju i za granicą (m.in.: Anglia, Austria, 
Belgia, Grecja, Rumunia, Egipt, USA). Jest członkiem Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków.

Born in 1983 in Rzeszów. In 2009, she graduated with hon-
ours from the University of Rzeszów, Faculty of Arts. She 
received her degree in intaglio printmaking in the class of 
professor M. Olszyński and P. Bińczycki (doctor of arts), and 
degree in painting in the class of professor S. Białogłowicz. 
Winner of the Jerzy Panek Award for the best diploma in 
the Faculty of Arts in the academic year 2008/2009. She is 
employed in the Printmaking Department in the Faculty of 
Arts of the University of Rzeszów. A printmaker, draftsman 
and painter. She takes part in numerous artistic projects 
(including in particular, inter university art exhibitions, visual 
art festivals, symposiums, charity campaigns). She has had 
a number of solo exhibitions, and presented her works dur-
ing a few dozen group exhibitions held in Poland and abroad 
(including in particular in England, Austria, Belgium, Greece, 
Romania, Egypt, USA). She is a member of the Association 
of Polish Artists and Designers (ZPAP).

003 KAMILA BEDNARSKA mgr
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II __KAMILA BEDNARSKA

druk płaski, tkanina bawełniana __ print, cotton fabric

70 x 300 cm __ 2018
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↑ III __KAMILA BEDNARSKA

druk płaski, tkanina bawełniana __ print, cotton fabric

70 x 300 cm __ 2018



 : _ 021

IV __ ↑KAMILA BEDNARSKA

druk płaski, tkanina bawełniana __ print, cotton fabric

70 x 300 cm __ 2018
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Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland

Urodzona w Warszawie. W latach 1998-2003 studia w war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Dy-
plom z wyróżnieniem za cykl prac litograficznych zatytuło-
wany „Mój bestiariusz” w pracowni litografii pod kierunkiem 
prof. W. Winieckiego. W roku 2003 stypendystka Fundacji 
im. Tadeusza Kulisiewicza. W latach 2006/2007 otrzymała 
stypendium zagraniczne Ministerstwa Kultury oraz Rządu 
Włoskiego realizowane w Akademii Sztuk Pięknych w Tu-
rynie, a następnie stypendium Instytutu Kultury Włoskiej 
w Krakowie realizowane we Florencji. Autorka m.in. publika-
cji monograficznej Władysław Winiecki – Wielki Wodewil. Od 
2009 roku związana z macierzystą uczelnią. Prowadzi zaję-
cia w Pracowni Litografii dla studentów I–II roku.

Born in Warsaw. In 2003, she graduated with honours 
from the Academy of Fine Arts in Warsaw in the Faculty of 
Graphic Arts. She received a degree in lithography, present-
ing a series of lithographs entitled My Bestiary supervised 
by professor W. Winiecki. Also in 2003, she was awarded 
a scholarship by The Tadeusz Kulisiewicz Foundation. In 
2006 and 2007, she was awarded a scholarship by the Min-
istry of Culture and the Italian Government to study in Alber-
tina Academy of Fine Arts of Turin, and enrolled to a schol-
arship programme funded by the Italian Institute of Culture 
in Cracow which allowed her to study in Florence. She is 
the author of a monograph devoted to the life and works of 
professor Władysław Winiecki entitled Władysław Winiecki – 
Grand Vaudeville. Since 2009, she has worked at her home 
university. She conducts lithography classes for first- and 
second-year students.

004 MAGDALENA BOFFITO dr
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Lala 4 __ Doll 4MAGDALENA BOFFITO

technika własna, papier __ author's own technique, paper

34 x 38,5 cm __ 2017



 : _ 024

Lala 5 __ Doll 5MAGDALENA BOFFITO

technika własna, papier __ author's own technique, paper

 38,5 x 34 cm __ 2017
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Lala 6 __ Doll 6MAGDALENA BOFFITO 38,5 x 34 cm __ 2017

technika własna, papier __ author's own technique, paper
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Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Academy of Fine Arts in Katowice, Poland

Urodzony w 1953 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Stu-
dia w ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. 
Dyplom z wyróżnieniem w pracowni plakatu prof. Tadeusza 
Grabowskiego w 1978 roku. Od 1978 roku pedagog w kate-
drze grafiki warsztatowej ASP w Katowicach. Grafik-Litograf, 
rysownik, malarz. Od 1978 roku zorganizował 28 indywidu-
alnych wystaw grafiki i rysunku między innymi w: Toronto, 
Leirii, Bonn, Kolonii, Bruhl, Coimbra, Avilla, Pradze, War-
szawie, Zamościu, Krakowie, Katowicach, Gliwicach. Brał 
udział w ponad osiemdziesięciu wystawach i konkursach 
grafiki i rysunku międzynarodowych w kraju i na świecie 
między innymi w: Międzynarodowych Biennale i Triennale 
Grafiki w Krakowie, Katowicach, Frechen, Mulhouse, Vaasa, 
Kochi, Ljublianie, wystawach grafiki w Paryżu, Pradze Am-
sterdamie, Marburgu, Stambule, Turku, Clermont-Ferrand, 
Le Locle, Offenbach, Johannesburgu. Otrzymał nagrody 
i wyróżnienia między innymi: pierwszą nagrodę 1978 roku 
za grafikę w konkursie Sztuka Zwierciadłem Życia i drugą 
nagrodę w 1979 roku w konkursie Najlepsza grafika naj-
lepszy warsztat w Katowicach, drugą nagrodę w konkursie 
Postawy Twórcze w 1981, w Katowicach. W 1984 roku dru-
ga nagroda w Ogólnopolskiej wystawie Grafiki Marynistycz-
nej w Gdańsku, w 1985 roku nagrodę regulaminową na III 
Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (nominacja do Grand 
Prix). Odznaczony złotym krzyżem zasługi za twórczość arty-
styczną oraz Orderem Św. Stanisława III klasy.

Born in 1953 in Czechowice-Dziedzice. He graduated with 
honours from Academy of Fine Arts in Cracow, branch in Ka-
towice, receiving his degree in poster design in the class of 
professor T. Grabowski in the Faculty of Graphic Arts. Since 
1978, lecturer in the chair of printmaking at the Academy of 
Fine Arts in Katowice. Printmaker, lithographer, draftsman 
and painter. Since 1978, he has had 28 solo exhibitions of 
his drawings and prints, including in particular in Toronto, 
Leiria, Bonn, Cologne, Brűhl, Coimbra, Avilla, Prague, War-
saw, Zamość, Cracow, Katowice, Gliwice. He participated in 
more than eighty international print and drawing exhibitions 
and competitions held in Poland and abroad, including the 
International Print Biennials and Triennials in Cracow, Ka-
towice, Frechen, Mulhouse, Vaasa, Kochi, Ljubljana, print 
exhibitions in Paris, Prague, Amsterdam, Marburg, Istanbul, 
Turku, Clermont-Ferrand, Le Locle, Offenbach, and Johan-
nesburg. He was honoured with many prizes and awards, 
including first prize in Sztuka Zwierciadłem Życia [Art, the 
Mirror of Life] competition in 1978, second prize in Naj-
lepsza grafika najlepszy warsztat [Best print, best workshop] 
competition in 1979 in Katowice, second prize in Postawy 
Twórcze [Creative Attitudes] competition in 1981 in Katow-
ice. In 1984, he won the second prize in Ogólnopolska Wyst-
awa Grafiki Marynistycznej [National Exhibition of Seafaring 
Prints] in Gdańsk, and in 1985 he was awarded at the 3rd 
Polish Print Triennial in Katowice (and nominated for the 
Grand Prix award). He was awarded a Golden Cross of Merit 
for his artistic output and the Order of Saint Slanislaus (an 
order of merit for public service).

005 JÓZEF BUDKA prof. zw.
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Martwa Natura __ Still LifeJÓZEF BUDKA 57 x 76 cm __ 2014

 litografia barwna __ colour lithograph
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Dla El Labrador __ For El LabradorJÓZEF BUDKA

litografia barwna __ colour lithograph

58,5 x 80,5 cm __ 2014
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Dla Velasqueza __ For VelasquezJÓZEF BUDKA 58,5 x 80 cm __ 2014

litografia barwna __ colour lithograph
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Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Academy of Fine Arts in Gdańsk, Poland

Urodzony w 1981 roku w Gdyni. W latach 2002-2007 stu-
diował w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2007 
roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. T. Misz-
kin, z aneksami z litografii w pracowni prof. Z. Gorlaka oraz 
rysunku w pracowni prof. R. Gajewskiego. Od 2007 roku 
asystent w pracowni litografii prof. Z. Gorlaka w Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się grafiką warsztatową, 
malarstwem i projektowaniem graficznym. Przede wszyst-
kim tradycyjną litografią na kamieniu. Organizator wystaw 
i warsztatów promujących grafikę warsztatową. Aktywnie 
bierze udział w konferencjach i sympozjach poświęconym 
sztuce i jej zagadnieniom. Autor kilkunastu wystaw indywi-
dualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych 
i pokazów sztuki. W wolnych chwilach prowadzi obserwacje 
morskiej piany, zbiera runo leśne, kolekcjonuje pasty BHP 
oraz zajmuje się pieczeniem ciast.

Born in 1981 in Gdynia. Between 2002-2007, he studied at 
the Academy of Fine Arts in Gdańsk. In 2007, he received 
his degree in painting in the class of professor T. Misz-
kin, with supplement degrees in lithography in the class of 
professor Z. Gorlak and in drawing in the class of professor  
R. Gajewski. He is committed to printmaking, painting and 
graphic design, primarily using stone lithography. He is 
a promoter of printmaking exhibitions and workshops. He 
actively participates in conferences and symposiums devot-
ed to art and art-related issues. He has had about a dozen 
solo exhibitions and participated in group exhibitions and art 
shows. In his spare time, he is a keen sea foam investigator, 
he harvests groundcover, collects heavy-duty hand clean-
ing pastes and enjoys baking cakes.

006 ŁUKASZ BUTOWSKI dr



 : _ 031

Sztafeta Pokoleń 10 __ Generation Shift Vol. 10ŁUKASZ BUTOWSKI 70 x 100 cm __ 2017

litografia barwna __ colour lithograph



 : _ 032

Nowoczesna Dziewczyna __ Progressive GirlŁUKASZ BUTOWSKI

litografia barwna __ colour lithograph

170 x 130 cm __ 2018



 : _ 033

Tak sobie chlapię __ Just splashing aboutŁUKASZ BUTOWSKI 70 x 100 cm __ 2017

litografia barwna __ colour lithograph



 : _ 034

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

University of the Arts in Poznań, Poland

Urodzony w 1952 roku. W 1981 roku ukończył PWSSP w Po-
znaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny), podwójnym dy-
plomem w pracowniach: Litografii i Plakatu. W latach 1983-
1990 prowadził niekomercyjną Galerię Wielka 19 w Poznaniu, 
gdzie zorganizował ponad 200 wystaw. Jest profesorem 
w macierzystej uczelni, prowadzi Pracownię Litografii. Przez 
całe twórcze życie zajmuje się grafiką artystyczną. Seria 
grafik Hołobutów powstała na podstawie zdjęć z rodzinnych 
zbiorów, pochodzących z lat 1928 - 1939 z okolic Stryja (dzi-
siejsza Ukraina). Tytuł serii - od nazwy miejscowości.

Born in 1952. In 1981, he graduated from PWSSP in Poznań 
(now, University of the Arts) with a double degree in lithog-
raphy and poster design. Between 1983 and 1990, he ran 
a non-commercial Wielka 19 Gallery in Poznań, where 
he organised more than 200 exhibitions. He is a professor 
at his alma mater, where he is in charge of the lithography 
workshop. He has devoted his entire artistic life to lithogra-
phy. The series of Holobutiv lithographs was based on pho-
tographs from family collections, taken between 1928 and 
1939 near Stryj village (today’s Ukraine). Title of the series 
comes from the name of the village.

007 STEFAN FICNER prof. zw.
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Hołobutów XII __ Holobutiv XIISTEFAN FICNER 100 x 70 cm __ 2016

litografia barwna, cynkografia __ colour lithograph, zincograph



 : _ 036

Hołobutów V __ Holobutiv VSTEFAN FICNER

litografia barwna, cynkografia __ colour lithograph, zincograph

70 x 100 cm __ 2015



 : _ 037

Hołobutów XI __ Holobutiv XISTEFAN FICNER 70 x 100 cm __ 2016

litografia barwna, cynkografia __ colour lithograph, zincograph



 : _ 038

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Lublanie, Słowenia

International Center of Graphic Art in Ljubljana, Slovenia

Urodzony w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina) w 1987 
roku. Absolwent Wydziału Sztuk Graficznych na Akademii 
Sztuk Pięknych z Sarajewie, gdzie uzyskał stopień doktora. 
W swoim dorobku artystycznym ma 5 wystaw indywidu-
alnych oraz udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą. Laureat pierwszej nagrody w kategorii sztuki 
graficzne w konkursie dla studentów kierunków artystycz-
nych w Mostarze (BiH) w 2010 roku oraz zdobywca nagrody 
przyznanej przez Collegium artisticum w Sarajewie w 2017 
roku. Członek Związku Artystów Bośni i Hercegowiny oraz 
Związku Artystów Lublany. W latach 2011-2015 pracował 
jako nauczyciel rysunku w Liceum Plastycznym w Sarajewie. 
Obecnie mieszka i pracuje w Międzynarodowym Centrum 
Sztuk Graficznych (ICGA) w Lublanie.

Born in Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) in 1987. He 
graduated from the Academy of Fine Arts in Sarajevo, in the 
Department of Graphic Arts, where he completed his post-
graduate studies. So far, he exhibited his works at five solo 
exhibitions and at numerous group exhibitions at home and 
abroad. He won the first prize in the discipline of graphics 
at the competition for student artworks in Mostar (BiH) in 
2010 and the award for printmaking Collegium artisticum 
in Sarajevo in 2017. He is a member of the Association of 
Artists of Bosnia and Herzegovina and the Ljubljana Artists 
Association. From 2011 to 2015, he worked as a drawing 
professor at the Secondary Art School in Sarajevo. He is 
currently employed at International Center of Graphic Art in 
Ljubljana (Slovenia).

008 ADMIR GANIĆ dr



 : _ 039

Scenografia dla Svedach IV __ Scenography for Svedach IVADMIR GANIĆ 72 x 102 cm __ 2016

mix intaglio __



 : _ 040

Wspomnienia są jak pajęcza sieć II __ Memories are like a cobweb IIADMIR GANIĆ

litografia __ lithograph

42 x 60 cm __ 2018



 : _ 041

Wspomnienia są jak pajęcza sieć I __ Memories are like a cobweb IADMIR GANIĆ 60 x 42 cm __ 2018

litografia __ lithograph



 : _ 042

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

The Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Urodzony w 1959 roku w Bydgoszczy. Studiował grafikę 
warsztatową na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem obro-
nił w 1985 roku. Od 1985 roku pracuje w Zakładzie Grafiki 
na tejże uczelni, gdzie zorganizował i prowadzi pracownię li-
tografii. W swojej twórczości zajmuje się również wklęsłodru-
kiem i monotypią. Od wielu lat uprawia małą formę graficzną. 
Jego prace były wielokrotnie nagradzane na międzynarodo-
wych konkursach. Dotychczas miał 28 wystaw indywidu-
alnych, brał udział w ponad 320 zbiorowych, w większości 
o zasięgu międzynarodowym.

Born in 1959 in Bydgoszcz. He studied printmaking in the 
Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus University 
in Toruń. Since 1985, he has worked in the Graphic Arts De-
partment therein, where he set up and has been in charge 
of the lithography workshop. He also conducts intaglio and 
monotyping classes. For many years now, he has been 
committed to mini prints. He received many international 
prizes and awards. He presented his output during 28 solo 
exhibitions and took part in more than 320 group exhibitions, 
mainly internationally.

009 PIOTR GOJOWY prof. zw.
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PIOTR GOJOWY 18 x 26 cm __ 2015System naczyń połączonych __ The interlink

autolitografia __ author’s lithograph



 : _ 044

Litokręt __ LithodriverPIOTR GOJOWY

autolitografia __ author’s lithograph

52 x 37 cm __ 2018



 : _ 045

PIOTR GOJOWY 43 x 41 cm __ 2018Pochwała litografii __ Praise of lithography

autolitografia __ author’s lithograph



 : _ 046

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Academy of Fine Arts in Gdańsk, Poland

Urodzony w 1955 roku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku u prof. W. Jackiewicza. Ponad 25 lat profesor 
w pracowni litografii, obecnie prowadzi Pracownie Rysun-
ku i Malarstwa. Zajmuje się malarstwem, grafiką. Kurator 
i pomysłodawca dużych przedsięwzięć wystawienniczych. 
Współpracował z Galerią 108 Steffena Hansena z Roskilde 
i z Fundacją im. M. M. Pieńkowski Knoxville w Tenneesse 
w USA i w Polsce. Prace w zbiorach Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, kolekcji LEGO Center w Billund w Danii, w Mu-
zeum Tarnowskich w Tarnobrzegu. Obecnie, zajmuje się 
tematem o przemijaniu i tworzy cykl litografii i obrazów pt. 
Hora Melancholica i Pittura Melancholica. Zdobywca wielu 
nagród i uczestnik wystaw m.in.: Art & Business (nagroda) 

- Polish Graphic Art in Japan - Sakaide Civic Art Museum 
Takamatsu in Kagawa, Polen kommt 12 malarzy z Polski 
w Berlinier, Koloni, Bonn, Aachen w Niemczech, Army LE & 
GO Galeria ASP w Gdańsku, Galeria NEON we Wrocławiu, 
Galeria Pieńków i Galeria PIONOWA w Gdańsku. Organi-
zator i uczestnik wielu Sympozjów poświęconych Litografii 
i druku płaskiego oraz problematyce sztuki współczesnej, 
między innymi: Muzeum MOB w Bydgoszczy, Uniwersytet 
UR w Rzeszowie i Rondo Sztuki w Katowicach, Redefinicja 
Matrycy we Wrocławiu).

Born in 1955. He graduated from the Academy of Fine 
Arts in Gdańsk in the class of professor W. Jackiewicz. He 
was conferred a title of a professor 25 years ago, conduct-
ing classes in the lithography workshop. Currently, he is 
in charge of the Drawing and Painting Workshops. He is 
committed to painting and printmaking. Curator and orig-
inator of large exhibition undertakings. He worked with 
Steffen Hansen's Gallery 108 in Roskilde and with Marek 
Maria Pieńkowski Foundation in Knoxville, Tennessee, in 
the United States and in Poland. His works can be watched 
in the National Museum in Warsaw, LEGO Center in Billund, 
Denmark, in the Historical Museum of the City of Tarno-
brzeg seated in the Tarnowski Family Castle. Currently, he 
is occupied with the question of passing and he has cre-
ated series of lithographs and paintings entitled Hora Mel-
ancholica and Pittura Melancholica. He is the winner of nu-
merous awards during international exhibitions, such as Art 
& Business (award) - Polish Graphic Art in Japan-Sakaide 
Civic Art Museum Takamatsu in Kagawa, Polen kommt 
12 Polish painters in Berlin, Cologne, Bonn, Aachen in 
Germany, Army LE & GO at Galeria ASP in Gdańsk NEON 
Gallery in Wrocław, Pieńków Gallery and PIONOWA Gallery 
in Gdańsk. Promoter and participant of numerous symposi-
ums devoted to lithography, planographic printing and con-
temporary art (at The Leon Wyczółkowski District Museum 
in Bydgoszcz, University of Rzeszów, and Rondo Sztuki gal-
lery in Katowice, Matrix Redefined in Wrocław).

010 ZBIGNIEW GORLAK prof. zw.
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ZBIGNIEW GORLAK 100 x 100 cm __ 2018Hora Melancholica – Życie __ Hora Melancholica – Life

litografia barwna __ colour lithograph



 : _ 048

Hora Melancholica – Russo __ZBIGNIEW GORLAK

litografia barwna __ colour lithograph

60 x 80 cm __ 2018



 : _ 049

ZBIGNIEW GORLAK 56 x 74 cm __ 2014Hora Melancholica – Aureus __

litografia barwna __ colour lithograph



 : _ 050

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Academy of Fine Arts in Katowice, Poland

Urodzony w 1971 roku w Sosnowcu. Studiował na Wydziale 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Kato-
wicach). Dyplom otrzymał w 2000 roku w Pracowni Druku 
Płaskiego prof. J. Budki. Od 2001 pracuje w macierzystej 
uczelni. W 2009 roku uzyskał stopień doktora sztuki. Zajmu-
je się grafiką, rysunkiem, fotografią. Od 2013 roku kierow-
nik projektu badawczego, realizowanego w ramach badań 
statutowych, poświęconego algrafii i drukowi offsetowemu. 
Członek Komitetu Organizacyjnego 9. Triennale Grafiki Pol-
skiej w Katowicach. Uczestnik licznych wystaw i przeglądów 
grafiki w Polsce i za granicą.

Born in Sosnowiec in 1971. He studied in the Faculty of 
Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Cracow (branch 
in Katowice). In 2000, he received his degree in the Plano-
graphic Printing Workshop headed by professor J. Budka. 
Since 2001, employed at his home university. In 2009, he re-
ceived the doctor of arts title. He is committed to printmak-
ing, drawing and photography. Since 2013, he has managed 
an algraphy and offset printing research project, carried out 
under statutory activity of the academy. He is a member of 
the organizational committee of the 9th Polish Print Triennial 
in Katowice. He participated in numerous national and inter-
national printmaking exhibitions and festivals.

011 MARCIN HAJEWSKI dr
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MARCIN HAJEWSKI 70 x 200 cm __ 2015Blizna osobista I/II __ Personal scar I/II

offset __



 : _ 052

offset __

70 x 100 cm __ 2017MARCIN HAJEWSKI Black river __



 : _ 053

MARCIN HAJEWSKI 70 x 100 cm __ 2017The darkest part of the day __

offset __



 : _ 054

Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Bratysławie, Słowacja

Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia

Urodzony w 1958 w Šali (Słowacja). W latach 1977-1983 
studiował w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Bratysławie 
(Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave) na Wydziale 
Grafiki Wydawniczej pod kierunkiem prof. Albina Bruno-
vského. W 1995 roku był zaangażowany w tworzenie Stowa-
rzyszenia Słowackich Artystów Grafików G point. Zajmuje 
się grafiką, rysunkiem, kolażem, malarstwem, ilustracją, 
tłoczeniem, a czasem także plastikiem. Jego prace są re-
prezentowane w kolekcjach krajowych i zagranicznych ga-
lerii (np. Węgry, Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia, 
Szwajcaria, Japonia, USA, Kanada, Egipt). Laureat 11 na-
gród międzynarodowych, w tym: 2. nagroda, Orense, Hisz-
pania, II Bienal internacional de gravado (1992); Grand Prix, 
Györ, Węgry, 2. Nemzetközi Grafikai Biennále (1993); Grand 
Prix, Varna, Bułgaria, 7th International print biennale (1993); 
1. nagroda, Cadaqués Hiszpania, 14é Mini print Internacio-
nal (1994); Grand Prix, Chamaliérs Francja, 3é Triennale 
mondiale d´Estampes petit format (1994); Nagroda spon-
sorowana, Saporo Japonia, 3rd Sapporo International Print 
Biennale (1996). Obecnie jest kierownikiem Katedry Grafiki 
i Innych Mediów na VSVU w Bratysławie. 

Born in Šali (Slovakia) in 1958. Between 1977 and 1983, he 
studied in the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava 
(Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave) in the Depart-
ment of Book Production in the class of Albin Bukowský. In 
1995, he was involved in the establishment of G-point Asso-
ciation of Graphic Artists. He is committed to printmaking, 
drawing, collage, painting, embossing, occasionally also 
to plastic materials. His works are presented in collections 
of national and international galleries (in Hungary, Poland, 
France, Spain, Italy, Belgium, Switzerland, Japan, USA, Can-
ada, Egypt). Winner of 11 international awards, including 
in particular: second prize in Orense, Spain, II Bienal inter-
nacional de gravado (1992); Grand Prix, Györ, Hungary, 2nd 
Nemzetközi Grafikai Biennále (1993); Grand Prix, Varna, 
Bulgaria, 7th International print biennale (1993); first prize, 
Cadaqués Spain, 14é Mini Print Internacional (1994); Grand 
Prix, Chamaliérs France, 3é Triennale Mondiale de ´IEs-
tampes Petit Format (1994); Sponsor Prize, 3rd Sapporo 
International Print Biennale (1996). Currently, he is in charge 
of the Department of Printmaking and Other Media at the 
Academy in Bratislava.

012 ROBERT JANČOVIČ prof.
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ROBERT JANČOVIČ 58,5 x 79,5 cm __ 2001Ucieczka __ Escape

ossa sepia barwna __ color ossa sepia



 : _ 056

Zmiana na żółcie __ Shift in yellowROBERT JANČOVIČ

ossa sepia barwna __ color ossa sepia

27,5 x 39 cm __ 1994



 : _ 057

ROBERT JANČOVIČ 59,5 x 91,5 cm __ 1996Ikar, upadek i cień __ Icarus, fall and shadow

ossa sepia barwna __ color ossa sepia



 : _ 058

Akademia Sztuk Pięknych w Groningen, Holandia

Academy of Fine Arts in Groningen, The Netherlands

Urodzony w 1947 roku w Winterswijk w Holandii. W latach 
1966-1973 ukończył Gerrit Rietveld Academie w Amsterda-
mie. W 1972 roku został zaproszony na Rijks-Academy do 
udział w konkursie Prix de Rome, 1972 gdzie zdobył Srebrny 
Medal. Od 1973 do 1979 mieszkał i pracował zawodowo 
w Paryżu w Cité internationale des Arts filii École des Beaux 
Arts, Paryż. W latach 1978-2010 był nauczycielem grafiki 
dla nauczycieli w Minerva Academie w Groningen, organizo-
wał tam również warsztaty z litografii dla studentów akade-
mii klasycznej. Artysta specjalizuje się w wykonywaniu od-
bitek składających się z dużej liczby warstw kolorystycznych. 
Podczas tego bardzo pracochłonnego procesu pracy szuka 
napięcia między figuracją a abstrakcją. Jego grafiki przed-
stawiają fragmentaryczną figurację ze złożonym, osobistym 
językiem wizualnym. Wim Jonkman prowadzi swoją własną 
drukarnię litograficzną Obelisk w Uithuizermeeden.

Born in 1947 in Winterswijk, The Netherlands. In 1973, he 
graduated from the Gerrit Rietveld Academie in Amster-
dam. In 1972, he was invited by the Rijks Academy to take 
part in Prix de Rome 1972 competition, where he won a Sil-
ver Medal. Between 1973 and 1979 he lived and worked 
in Paris at Cité internationale des Arts, branch of École 
des Beaux Arts. Between 1978 and 2010, he worked as 
a printmaking teacher at Minerva Art Academy in Gronin-
gen, where he also conducted lithography classes for fine 
arts students. He specializes in printmaking using multiple 
colour layers. During this highly laborious process, he is 
searching for tension between figuration and abstraction. 
His prints combine scrappy figuration with his own intrinsic 
visual language. Wim Jonkman runs his own Obelisk lithog-
raphy workshop in Uithuizermeeden.

013 WIM JONKMAN
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WIM JONKMAN 105 x 127 cm __ niedatowana __ not datedVERDRONGEN DRIJFVEER __

litografia barwna __ colour lithograph



 : _ 060

NIETS IS WAT HET ELIJKT __WIM JONKMAN

litografia barwna __ colour lithograph

65 x 50 cm __ niedatowana __ not dated



 : _ 061

WIM JONKMAN 70 x 40 cm __ niedatowana __ not datedSTIL EVEN __

litografia barwna __ colour lithograph



 : _ 062

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

Urodzony w 1954 roku w Skarżysku-Kamiennej. W latach 
1974-1978 studiował w Instytucie Wychowania Artystycz-
nego UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki w pracowni prof. 
Danuty Kołwzan-Nowickiej w 1978 roku. W latach 1984 
i 1988 staż artystyczny w Katedrze Litografii ASP w War-
szawie u prof. M. Rojewskiego i R. Artymowskiego. Od 1979 
zatrudniony w IWA (dziś Wydział Artystyczny). Od 1994 Kie-
rownik Zakładu Grafiki Projektowej i Litografii w Instytucie 
Sztuk Pięknych. W latach 2003-2009 był Dyrektorem ISP 
WA UMCS. Obecnie profesor zwyczajny. Zajmuje się głów-
nie grafiką artystyczną (litografia, druk cyfrowy) i rysunkiem. 
Miał 21 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą oraz brał 
udział w ponad 200 wystawach w Brazylii, Chile, Chinach, 
Estonii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Japonii, Korei Płd. 
Litwie, Rumunii, Szwecji, Tunezji, USA i Węgrzech. Laureat 
kilku nagród (w tym międzynarodowych) i wyróżnień.

Born in 1954 in Skarżysko-Kamienna. Between 1974 and 
1978, he studied at the Institute of Art Education of Maria 
Curie-Skłodowska University in Lublin. He received his 
degree in printmaking under supervision of professor D. 
Kowłzan-Nowicka. In 1984 and 1988, he participated in 
an art residency programme at the Academy of Fine Arts 
in Warsaw, Lithography Department at that time headed by 
professor M. Rojewski and professor R. Artymowski. Since 
1979, he is employed in the Faculty of Arts (formerly, Insti-
tute of Art Education). Since 1994, he is in charge of the 
Graphic Design and Lithography Department at the Insti-
tute of Fine Arts. Between 2003 and 2009, he was the head 
of the Institute of Fine Arts in the Faculty of Arts of Maria 
Curie-Skłodowska University in Lublin. He is primarily com-
mitted to printmaking (lithography, digital print) and draw-
ing. He has had 21 solo exhibitions in Poland and abroad, 
and participated in more than 200 international group ex-
hibitions in Brazil, Chile, China, Estonia, Spain, The Neth-
erlands, Japan, South Korea, Lithuania, Romania, Sweden, 
Tunisia, USA and Hungary. Winner of a number of national 
and international prizes and awards.

014 PIOTR LECH prof. zw.
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PIOTR LECH

litografia barwna __ colour lithograph

60,5 x 42,5 cm __ 2015
Pożegnanie Jesieni. Rozmowa z Tatą __
Farewell to Autumn. Conversation with my Dad



 : _ 064

Przesłona 2 __ Screen 2 PIOTR LECH

litografia barwna __ colour lithograph

54 x 40 cm __ 1992



 : _ 065

PIOTR LECH 67 x 50 cm __ 1987Kamuflaż __ Camouflage

litografia barwna __ colour lithograph



 : _ 066

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

Urodzony w 1969 roku w Lublinie. Dyplom z grafiki warszta-
towej i rysunku na UMCS w Lublinie. Obecnie pracownik na-
ukowo-techniczny macierzystej uczelni. Od 17 lat nadzoruje 
druk z kamienia w Pracowni Litografii Wydziału Artystycz-
nego UMCS w Lublinie. Miłośnik drukarstwa. Od 2015 roku 
razem z Jolantą Gmur prowadzi Fundację Polska Republika 
Litografii popularyzującą technikę litografii.

Born in 1969 in Lublin. He received his degrees in print-
making and drawing at Maria Curie-Skłodowska University 
in Lublin. He works as a scholar and technical specialist at 
his home university. Since 2001, he has supervised stone 
printing classes in the lithography workshop in the Faculty 
of Arts, MCSU in Lublin. A printing and printmaking enthu-
siast. Since 2015, together with Jolanta Gmur, he has run 
the Polish Republic of Lithography Foundation promoting 
lithography as the printmaking technique.

015 TOMASZ MALEC mgr
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TOMASZ MALEC 20 x 20 cm __ 2018Nieporozumienie I __ Misunderstanding I

litografia __ lithograph



 : _ 068

Nieporozumienie II __ Misunderstanding IITOMASZ MALEC

litografia __ lithograph

20 x 20 cm __ 2018



 : _ 069

TOMASZ MALEC 20 x 20 cm __ 2018Nieporozumienie III __ Misunderstanding III

litografia __ lithograph



 : _ 070

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

The Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Urodzony w 1977 roku w Łodzi. Studia w latach 1997-2002 
w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki 
i Malarstwa. Dyplom w 2003 roku w Pracowni Technik Li-
tograficznych prof. J. Grabowskiego i w Pracowni Fotografii 
i Technik Video prof. I. Pierzgalskiego. Od 2004 roku asystent 
prof. nadzw. W. Warzywody w Pracowni Technik Litograficz-
nych. W latach 2011-2012 zrealizował program badawczy 
nad wykorzystaniem płyt akrylowo-poliestrowych w druku 
płaskim. W 2014 roku obronił pracę doktorską na macierzy-
stej uczelni. Autor sześciu wystaw indywidualnych, uczestnik 
ponad 70 wystaw grafiki w skali ogólnopolskiej i międzyna-
rodowej. Formy wypowiedzi artystycznej: litografia, grafika 
cyfrowa, malarstwo, a także fotografia i projektowanie gra-
ficzne. Prace w zbiorach m.in.: Archivio del Centro Inter-
nazionale per l’Incisione Artistica KAUS di Urbino, Urbino 
(Włochy), Yokosuka Peace Exhibition of Art w Yokosuka, Ka-
nagawa (Japonia), Kochi International Triennial Exhibition 
of Prints, Kochi (Japonia), SMTG w Krakowie, Konfraterni 
Kulturalnej w Oleśnicy, ASP im. Władysława Strzemińskie-
go w Łodzi, Europejskiego Centrum Kultury Logos w Łodzi 
oraz w zbiorach prywatnych, m.in.: w Polsce, we Włoszech, 
w USA oraz w Kanadzie.

Born in 1977 in Łódź. Between 1997 and 2002, he studied 
in the Faculty of Graphics and Painting of The Strzemiński 
Academy of Art in Łódź. In 2003, he received his master’s 
degree in the class of professor Jerzy Grabowski in the Li-
thography Workshop and in the class of professor Ireneusz 
Pierzgalski in the Photography and Multimedia Workshop. 
Since 2004, he has worked as an assistant of professor 
Witold Warzywoda in charge of the Lithography Workshop 
in the Faculty of Graphics. Between 2011 and 2012, he 
managed a research project on the use of acrylic and pol-
yester plates in planographic printing. In 2014, he received 
a doctoral degree. He has had six solo exhibitions, and par-
ticipated in more than 70 national and international print 
exhibitions. He is committed to lithography, digital graph-
ics, painting, photography and graphic design. His works 
are exhibited by Archivio del Centro Internazionale per 
l’Incisione Artistica KAUS di Urbino (Italy), Yokosuka Peace 
Exhibition of Art, Kanagawa (Japan), Kochi International Tri-
ennial Exhibition of Prints (Japan), International Print Trien-
nial Society in Cracow, Konfraternia Kulturalna in Oleśnica, 
The Strzemiński Academy of Arts in Łódź, Logos European 
Cultural Centre of Łódź, and in private collections in Poland, 
Italy, USA and Canada.

016 TOMASZ MATCZAK dr



 : _ 071

TOMASZ MATCZAK 68 x 100 cm __ 2017Złote popołudnie __ Golden Afternoon

litografia bezwodna __ waterless lithography
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O brzasku __ At DaybreakTOMASZ MATCZAK

litografia, polyester __ lithography, polyester

28 x 49,5 cm __ 2014
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TOMASZ MATCZAK 28 x 49,5 cm __ 2014O zmierzchu __ At Dusk

litografia, polyester __ lithography, polyester
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Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland

Urodzony w 1974 w Czersku; profesor sztuk plastycznych. 
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1994–
1999). Dyplom zrealizował na Wydziale Malarstwa w pracow-
ni prof. Rajmunda Ziemskiego, uzupełniony o aneks z litografii 
u prof. Władysława Winieckiego. W 2008 roku został laure-
atem Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza. Jest wielokrotnym 
laureatem warszawskiego konkursu Najlepsza Grafika Mie-
siąca. W latach 2011 i 2014 był laureatem nagrody PTWK 
za Najpiękniejszą Książkę Roku oraz Nagrody Honorowej 
Towarzystwa Bibliofilów Polskich (2011). Prowadzi Pracow-
nię Litografii (dla studentów I–V roku) na Wydziale Grafiki 
ASP w Warszawie. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Wy-
działu Grafiki oraz od 2016 roku kierownika Katedry Grafiki 
Warsztatowej na macierzystej uczelni.

Born in 1974 in Czersk. Professor of Fine Arts. In 1999, he 
graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty 
of Painting receiving his degree in the class of professor Raj-
mund Ziemski. Also, he completed the lithography course 
in the class of professor Władysław Winiecki. In 2008, he 
won the Tadeusz Kulisiewicz Award. Multiple winner of the 
Warsaw-based Print of the Month competition. In 2011 and 
2014, winner of the Most Beautiful Book award granted by 
the Polish Association of Book Publishers (PTWK), and of 
the Honour Award of the Polish Bibliophile Society (2011). 
He is in charge of the lithography workshop in the Faculty 
of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 
2012, he was appointed the dean of the Faculty of Graphic 
Arts, and since 2016 - the head of the Chair of Printmaking.

017 BŁAŻEJ OSTOJA LNISKI prof. zw.
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BŁAŻEJ OSTOJA LNISKI 50 x 70 cm __ 2017

litografia barwna __ colour lithograph

Z cyklu: Litografia jako palimpsest __ 
From the series: Lithography as a palimpsest 
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BŁAŻEJ OSTOJA LNISKI 50 x 70 cm __ 2017

litografia barwna __ colour lithograph

Z cyklu: Litografia jako palimpsest __ 
From the series: Lithography as a palimpsest 
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BŁAŻEJ OSTOJA LNISKI 50 x 70 cm __ 2017

litografia barwna __ colour lithograph

Z cyklu: Litografia jako palimpsest __ 
From the series: Lithography as a palimpsest 
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Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Academy of Fine Arts in Cracow, Poland

Urodzony w 1963 w Krakowie. Grafik, malarz, projektant 
grafiki użytkowej i pedagog. Edukację rozpoczął na Wy-
dziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej 
(1982-1984), a kontynuował na Wydziale Grafiki krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych (1985-1991), uzyskując dy-
plom w Pracowni Litografii, prowadzonej przez prof. Romana 
Żygulskiego. Odbył stypendia litograficzne w Paryżu i Lip-
sku. Pedagog na macierzystej uczelni (od 1990), obecnie 
na stanowisku kierownika Pracowni Litografii. Uczestniczył 
w licznych wystawach i konkursach graficznych w Polsce 
i za granicą. Twórczość prezentuje na wystawach indywi-
dualnych, np. 13 – litografia (Raven Gallery, Kraków, 2011), 
uczestniczył w wystawie grupy artystycznej Lito Team, Pa-
nasiewicz, Świętek, Chwilczyński, zorganizowanej w Mię-
dzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych – MTG (Kraków, 
2015) i w najnowszej grupy Lito Team – Magaforma w Meta-
forma (Kraków 2016). Członek Stowarzyszenia Międzynaro-
dowe Triennale Grafiki w Krakowie (od 1991). Autor litografii 
barwnych: Beef (2006), Kalamitsi (2009/2010), Kolekcjoner 
(2011), Agip (2011), Mroczny przedmiot pożądania (2012), 
Ojciec Delty (2015), Posłuszeństwo (2015), Stornello (2015). 
Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych.

Born in 1963 in Cracow. Printmaker, painter, graphic de-
signer and teacher. He enrolled in the Faculty of Civil En-
gineering of the Cracow University of Technology, where 
he studied from 1982 to 1984. Between 1985 and 1991, 
he graduated from the Academy of Fine Arts in Cracow, 
Faculty of Graphic Arts, receiving his degree in lithogra-
phy in the class of professor R. Żygulski. He participated in 
residency programmes in lithography in Paris and Leipzig. 
Since 1990, he has worked as a lecturer at his home univer-
sity, currently as the head of the lithography workshop. He 
took part in many national and international print exhibitions 
and competitions. He has presented his works during solo 
exhibitions, such as e.g. 13 - litografia (Raven Gallery, Cra-
cow, 2011). He showed his artworks during an exhibition of 
Lito Team, Panasiewicz, Świętek, Chwilczyński art group 
organized at the International Graphic Art Centre during 
the International Print Triennial (Cracow, 2015), and during 
the latest exhibition of the Lito Team – Magaforma in the 
Metaforma centre (Cracow, 2016). Since 1991, member of 
the International Print Triennial Society in Cracow. Author 
of colour lithographs – Beef (2006), Kalamitsi (2009/2010), 
Kolekcjoner [Collector] (2011), Agip (2011), Mroczny 
przedmiot pożądania [Dark object of desire] (2012), Ojciec 
Delty [Delta’s Father] (2015), Posłuszeństwo [Obedience] 
(2015), Stornello (2015). His works are exhibited in national 
and international collections.

018 PIOTR PANASIEWICZ dr hab
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PIOTR PANASIEWICZ 70 x 100 cm __ 2018Eur __

litografia barwna __ colour lithograph
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Posłuszeństwo __ ObediencePIOTR PANASIEWICZ

litografia barwna __ colour lithograph

50 x 70 cm __ 2015
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PIOTR PANASIEWICZ 70 x 100 cm __ 2018Spacer z chihuahua __ Walk with z chihuahua

litografia barwna __ colour lithograph
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Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

University of the Arts in Poznań, Poland

Urodzony w 1957 roku. W latach 1976–1981 studiował 
w PWSSP w Poznaniu; dyplom z wyróżnieniem 1981. Od 
1982 pracuje w Zakładzie Grafiki (Pracownia Serigrafii) na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Jednocześnie od 1995 prowadzi Pracownię Seri-
grafii w Akademii Sztuk Pięknych (obecnie UAP) w Poznaniu. 
W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Grafiki w ASP 
w Poznaniu. W latach 1983-2018 miał 71 wystaw indywidu-
alnych grafiki oraz brał udział w 394 wystawach zbiorowych 
w kraju i na świecie. Wielokrotnie nagradzany, m.in.: Mię-
dzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie – nagroda regu-
laminowa SBWA (1986); Międzynarodowe Biennale „Wobec 
Wartości”, Katowice – nagroda Komitetu Kultury Niezależnej 
(1990); Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – na-
groda regulaminowa (2006). Międzynarodowe Triennale 
Grafiki w Krakowie – nagroda Rektora ASP w Warszawie 
(2012). Kurator Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 
1999-2017, kurator Międzynarodowego Triennale Grafiki 
Kolor w Grafice – Toruń 2003-2018; członek Komitetu Or-
ganizacyjnego oraz juror Triennale Grafiki Polskiej w Katowi-
cach 2006-2018; Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfro-
wej w Gdyni 2008-2016 i juror MTG w Krakowie, 2009.

Born in 1957. In 1981, he graduated with honours from 
PWSSP (now, University of the Arts) in Poznań. Since 1982, 
employed in the Department of Graphic Arts (serigraphy 
workshop) in the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Co-
pernicus University in Toruń. At the same time, since 1995 
he has been in charge of the serigraphy workshop in the 
Academy of Fine Arts (now, University of the Arts) in Poznań. 
Between 2002 and 2002, he was the dean of the Faculty of 
Graphic Arts in the Academy of Fine Arts in Poznań. From 
1983 to 2018, he has had 71 solo print exhibitions and took 
part in 394 national and international group exhibitions. He 
received numerous awards, including in particular at the 
International Print Biennial in Cracow (1986), International 
Print and Drawing Biennial in Katowice (1990), International 
Print Triennial in Cracow (2006), and Rector’s Award granted 
by the Academy of Fine Arts in Warsaw during the Interna-
tional Print Triennial in Cracow (2012). Curator of the Stu-
dent Art Biennial in Poznań (1999-2017), curator of the In-
ternational Print Triennial in Toruń (2003-2018); member of 
the organisational committee and jury member during the 
International Polish Print Triennial in Katowice (2006-2018); 
International Digital Print Triennial in Gdynia (2008-2016) 
and member of the jury during the International Print Trien-
nial in Cracow (2009).

019 MIROSŁAW PAWŁOWSKI prof. zw.
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MIROSŁAW PAWŁOWSKI 21 x 30 cm __ 1986Kamuflaż – Ściana __ Camouflage – Wall

litografia __ lithograph



 : _ 084

Kamuflaż – Skaner __ Camouflage – ScannerMIROSŁAW PAWŁOWSKI

serigrafia __ serigraph print

70 x 100 cm __ 2016
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MIROSŁAW PAWŁOWSKI 70 x 100 cm __ 2015Kamuflaż – Pix __ Camouflage – Pix

UV print __
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

Urodzony w 1968 roku w Lublinie. Absolwent Państwowego 
Liceum sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studia na Wy-
dziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Dyplom w Pracowni 
Litografii pod kierunkiem prof. Danuta Kołwzan-Nowickiej 
w 1995 roku Zajmuje się warsztatową grafiką artystyczną, 
w szczególności litografią, której od ponad 25 lat jest miłośni-
kiem i propagatorem. W kręgu jego zainteresowań artystycz-
nych znajdują się również projektowanie graficzne, aerogra-
fia, pinstripingi szeroko pojęty custom painting. W swojej 
twórczości litograficznej łączy klasyczny druk z kamienia ze 
współczesnymi technikami kreacji obrazu.

Born in 1968 in Lublin. He graduated from the State College 
of Visual Arts in Nałęczów. In 1995, he received his degree in 
lithography supervised by professor Danuta Kołwzan-Now-
icka. For more than 25 years, he has been committed to 
artistic printmaking, lithography in particular, which he has 
explored and widely promoted. His broad interests also in-
clude graphic design, air brushing, pinstriping and custom 
painting. In his lithography pursuits, he combines traditional 
stone printing with the latest imaging techniques.

020 KRZYSZTOF RUKASZ dr
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KRZYSZTOF RUKASZ 56 x 156 cm __ 2017BRZEG III __ EDGE III

litografia __ lithograph



 : _ 088

70 x 100 cm __ 2017KRZYSZTOF RUKASZ KOD __ CODE

litografia __ lithograph
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KRZYSZTOF RUKASZ 70 x 100 cm __ 2018XIX __

litografia __ lithograph
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Akademia Sztuk Pięknych w Zagrzebiu, Chorwacja

Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia

Urodzony w 1986 roku w Brežice w Słowenii. W 2010 roku 
obronił dyplom na Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
prof. Frane Paro. W 2017 roku, uzyskał stopień doktora pod 
kierunkiem promotorów: prof. Ante Rašića i prof. dr hab. Le-
onida Kovača. Uczestniczył w programach stypendialnych, 
takich jak VCCA Residency in Virginia w USA, w programie 
St. Mary’s College of Maryland w USA, programie organizo-
wanym przez Frans Masereel Centrum w Belgii oraz I-A-M 
Residency w Berlinie. Dawał wystąpienia i prowadził wykłady 
w Korei Południowej (Seul), w USA (Maryland, Leonardtown, 
Nowy Jork), na Łotwie (Ryga), w Belgii (Kasterlee, Arendonk) 
i w Chorwacji. Od roku 2009 wystawia swoje prace w Chor-
wacji i poza granicami kraju. W swoim dorobku artystycz-
nym ma 15 wystaw indywidualnych oraz udział w ponad 150 
wystawach grupowych. Jego twórczość była wielokrotnie 
nagradzana, z czego najważniejsze nagrody to: Nagroda 
Rządu Korei Południowej – Congresman Award, podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Młodej Sztuki w Seulu, Korea 
Południowa (2017); Nagroda Muzeum Sztuki Współczesnej 
z Zagrzebiu podczas 33. Salonu Młodych, HDLU, Zagrzeb 
(2016); nagroda IMAF podczas Biennale Rysunku OSTEN 
w Macedonii (2012); Duży dyplom za grafikę XIV Interbifep 
Międzynarodowej Galerii Portretu w Tuzli, Bośnia i Herce-
gowina (2011); nagroda HDLU podczas 6. Triennale Grafiki 
Chorwackiej w Zagrzebiu. Od roku 2012 pracuje na stano-
wisku asystenta, a od roku 2018 roku na stanowisku adiunk-
ta na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu.

Born in 1986 in Brežice, Slovenia. 2010 – Graduated MA 
at the Academy of Fine Arts in the class of prof. Frane Paro. 
2017 – PhD at the Academy of Fine Arts in Zagreb, mentors: 
prof. Ante Rašić and prof. Leonida Kovač PhD. He participat-
ed in residency programs at VCCA Residency in Virginia in 
USA, St. Mary’s College of Maryland in USA, Frans Masereel 
Centrum in Belgium and I-A-M Residency Berlin in Germa-
ny. He held artist talks and lectures in South Korea (Seoul), 
USA (Maryland, Leonardtown, New York), in Latvia (Riga), 
Belgium (Kasterlee, Arendonk) and Croatia. Since 2009 he 
has been exhibiting in Croatia and abroad. He had 15 solo 
and over 100 group exhibitions. He won several awards for 
his work. The most important are The Award of South Ko-
rean Government - Congresman Award, World Youth Art 
Festival, Seoul, South Korea 2017. The Museum of Contem-
porary Art in Zagreb Award, 33. Youth Salon, HDLU, Zagreb, 
2016. IMAF award, OSTEN Biennial of Drawing, Macedo-
nia 2012. Big diploma for graphic art, XIV Interbifep, Inter-
national Gallery of Portrait, Tuzla, BiH, 2011. HDLU award,  
6. Triennale of Croatian Graphics, HDLU, Zagreb. Since 2012 
he has been working as an assistant, and from 2018 as as-
sistant professor at the Graphic department of the Academy 
of Fine Arts in Zagreb.

021 MIRAN ŠABIĆ prof. PhD
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MIRAN ŠABIĆ 100 x 70 cm __ 2017

litografia __ lithograph

Wspomnienia Dziadka I __ Memories of Grandfather I
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MIRAN ŠABIĆ 100 x 70 cm __ 2017

litografia __ lithograph

Wspomnienia Dziadka II __ Memories of Grandfather II
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MIRAN ŠABIĆ 100 x 70 cm __ 2017

litografia __ lithograph

Wspomnienia Dziadka III __ Memories of Grandfather III
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Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie, Czechy

University of Ostrava, Czech Republic

Urodzony w 1974 roku we Frydku-Mistku. Absolwent Śred-
niej Szkoły Artystyczno–Przemysłowej, specjalności: malar-
stwo, w Brnie. W 1997 roku ukończył studium magisterskie 
na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego 
(katedra twórczości plastycznej – pracownia wolnej i stoso-
wanej grafiki prof. Eduarda Ovčáčka). W 2006 roku ukończył 
studium doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. 
W roku 2015 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dzie-
dzinie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Śląskim w Kato-
wicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. 
Od 1998 roku pracuje jako pedagog w Katedrze Grafiki i Ry-
sunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. 
W swojej twórczości zajmuje się grafiką, malarstwem oraz 
stosowaniem eksperymentalnych podejść w grafice. Marek 
Sibinský intensywnie zastanawia się nad problemem komu-
nikacji międzyludzkiej za pomocą nowych mediów i stara się 
w związku z tematyką swej twórczości artykułować co jest 
sensem informacji, które w codziennym zamieszaniu atakują 
człowieka ze wszystkich stron, z różnych obszarów i z różnym 
poziomem jakości.

Born in 1974 in Frýdek-Místek. He graduated from Art and 
Industrial Design College in Brno, with his major in painting. 
In 1997, he completed a master’s programme in the Facul-
ty of Education of the University of Ostrava (department of 
visual arts education, free graphic arts and graphic design 
studio headed by professor Eduard Ovčáček). In 2006, he 
completed a post-doctoral programme at the University 
of Silesia in Katowice, branch in Cieszyn, in the Faculty of 
Fine Arts and Music, Art Institute. In 2015, he was awarded 
a post-doctoral title in visual arts at the University of Silesia 
in Katowice, branch in Cieszyn, in the Faculty of Fine Arts 
and Music, Art Institute. Since 1998, he has worked as a lec-
turer in the Department of Graphics and Drawing in the Fac-
ulty of Arts of the University of Ostrava. As an artist, he is 
committed to printing, painting and experimental approach 
to graphic arts. Marek Sibinský painstakingly explores the 
question of human communication via new media, and 
through his output he attempts to reveal the actual sense of 
information of different quality by which people are attacked 
in all areas of their everyday lives.

022 MAREK SIBINSKÝ dr hab
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MAREK SIBINSKÝ 70 x 100 cm __ 2018Boat __

litografia __ lithograph
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Boat II __MAREK SIBINSKÝ

litografia __ lithograph

70 x 100 cm __ 2018
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MAREK SIBINSKÝ 70 x 100 cm __ 2018No Fly II __

litografia __ lithograph



 : _ 098

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

University of the Arts in Poznań, Poland

Urodzony w 1980 roku. Absolwent ASP w Poznaniu. Plakaci-
sta, grafik, ilustrator, kierownik Katedry Grafiki na Uniwersy-
tecie Artystycznym w Poznaniu. Laureat nagród na Triennale 
4th Block na Ukrainie (I miejsce), srebrnego medalu w kon-
kursie na plakat Communication organizowanego przez 
CDAK w Korei, wyróżniony na Biennale Plakatu Polskiego 
w Katowicach, Laureat nagrody I miejsca w konkursie na 
plakat „Discrimination” AUG Design w Pradze, brązowy me-
dalista Konkursu Satyrykon 2017, uczestnik m.in.: Biennale 
Plakatu w Wilanowie, Triennale Plakatu w Hong Kongu, Fe-
stiwalu Plakatu w Shenzhen i wielu innych w kraju i zagranicą.

Born in 1980. He graduated from the Academy of Fine Arts 
in Poznań. A poster designer, printmaker, illustrator. Head 
of the Department of Graphic Arts at the University of the 
Arts in Poznań. Winner of numerous awards, including first 
prize at the International Eco-Poster Triennial The 4th Block 
(Ukraine), silver medal in the Communication poster com-
petition organized by CDAK in Korea, special award during 
the Biennial of Polish Poster in Katowice, first-prize winner in 
the “Discrimination” poster competition organized by AUG 
Design Prague, bronze medal at Satyrykon International 
Print Exhibition 2017. His works were presented during the 
International Poster Biennale in Wilanów (Warsaw), Hong 
Kong International Poster Triennial, International Shenzen 
Poster Festival, as well as during many other national and 
international events.
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MAX SKORWIDER 30 x 42 cm __ 2016Pompidou __

litografia barwna __ colour lithograph



 : _ 100

Tęcza __ RainbowMAX SKORWIDER

litografia barwna __ colour lithograph

30 x 42 cm __ 2016
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MAX SKORWIDER 30 x 42 cm __ 2016Yellow Dog __

litografia barwna __ colour lithograph



 : _ 102

Urodzony w 1953 w Poznaniu. Studia na Wydziale Malar-
stwa Grafiki i Rzeźby, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 
Od 1981 roku mieszka na stałe w Niemczech. Praktyka Sce-
nograficzna przy Teatrze Studio w Warszawie. W 1981 roku 
wyjazd na stałe do Niemiec (Berlin, Schöppingen, od 1997 
roku w Legden). Liczne wystawy między innymi w Poznaniu, 
Warszawie, Krakowie, Sofii, Liege, San Vito. Od 1981 roku 
częściej w Zachodnich Niemczech, Holandii i Włoszech. Pra-
cuje w zakresie rysunku i litografii na dużym formacie, zaj-
muje się scenografią i performances. Stały profesor wizytu-
jący w pracowniach rysunku i litografii w Akademiach Sztuk 
Pięknych: w Poznaniu, Gdańsku, Paderbornie, Augsburgu, 
Stuttgarcie, Essen, Enschede, Wiedniu i Bernie. Ostatnio 
w Bochum. Prace w zbiorach prywatnych oraz publicznych: 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, Brukseli, Muzeum Paula 
Rubensa w Siegen oraz w Galeriach Miejskich. Główne arty-
styczne działanie to: rysunek, litografia, auto-offset, sceno-
grafia i performance. 

Born in 1953 in Poznań. He studied in the Faculty of Paint-
ing, Graphic Arts and Sculpture at the Academy of Fine Arts 
in Poznań. Since 1981, he has been based in Germany. He 
participated in a training programme in set design organized 
by Teatr Studio in Warsaw. In 1981, he left Poland to settle 
in Germany until present (Berlin, Schöppingen, since 1997 
in Legden). He presented his output during numerous exhi-
bitions, including in particular in Poznań, Warsaw, Cracow, 
Sofia, Liege, San Vito, and since 1981 in West Germany, the 
Netherlands and Italy. He makes large-format drawings, lith-
ographs, and he works as a stage designer and performer. 
He is a visiting professor in drawing and lithography work-
shops at Academies of Fine Arts in Poznań, Gdańsk, Pad-
erborn, Augsburg, Stuttgart, Essen, Enschede, Vienna and 
Bern, and lately in Bochum. His works are exhibited in the 
collections of the National Museum in Poznań, Brussels, The 
Museum für Gegenwartskunst Siegen, and Municipal Gal-
leries. His artistic pursuits are concentrated around drawing, 
lithography, auto-offset, set design and performance.
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PIOTR SONNEWEND 65 x 80 cm __ 2013Forma 7 __ Form 7

auto-offset, litografia barwna __ auto-offset, colour lithograph
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Forma 5 __ Form 5PIOTR SONNEWEND

auto-offset, litografia __ auto-offset, lithograph

75 x 55 cm __ 2014
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PIOTR SONNEWEND 45 x 60 cm __ 2016Ryba 3 __ Fish 3

auto-offset, litografia __ auto-offset, lithograph
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Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Academy of Fine Arts in Cracow, Poland

Urodzony w 1969 roku. W latach 1990-1995 studia na Wy-
dziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom w Pracowni Litografii, 
promotor prof. Roman Żygulski. Od 1997 asystent, od 2005 
wykładowca, od 2011 adiunkt w Pracowni Litografii ASP 
w Krakowie. W 2010 uzyskał stopień doktora. Zajmuje się 
głównie litografią i grafiką projektową tworzoną dla przemy-
słu odzieżowego i tekstylnego. W swojej twórczości o charak-
terze figuratywnym podejmuje między innymi tematy inspi-
rowane sztuką tatuażu, psami tzw. bojowymi, oraz sportami 
walki. Uprawia również malarstwo i rzeźbę i rysunek. Brał 
udział w ponad 50 wystawach zbiorowych i 5 wystawach in-
dywidualnych w kraju i zagranicą. Otrzymał ponad 11 nagród 
i wyróżnień w konkursach graficznych. 

Born in 1969. Between 1990 and 1995, he studied in the 
Faculty of Graphic Arts in Cracow receiving a degree in li-
thography in the class of professor Roman Żygulski. Since 
1997, assistant lecturer, since 2005 lecturer and since 2011 
assistant professor in the lithography workshop at his home 
university. Since 2010, holder of a Doctor of Arts title. He is 
primarily committed to lithography and graphic design for 
clothing and textile industry. In his figurative art, he address-
es questions inspired by tattoo art, fight dogs and martial 
arts. In his artistic pursuits, he also uses painting, sculpture 
and drawing. He presented his works during more than 50 
group exhibitions and 5 solo exhibitions. He received over 10 
awards and prizes in various print competitions.

025 KRZYSZTOF ŚWIĘTEK dr
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KRZYSZTOF ŚWIĘTEK

litografia barwna __ colour lithograph

100 x 70 cm __ 2017TEACH ME TIGER WAH WAH WAH WAH __
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107 x 78 cm __ 2018KRZYSZTOF ŚWIĘTEK

litografia barwna __ colour lithograph

ZŁE DRZEWO __ EVIL TREE
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KRZYSZTOF ŚWIĘTEK

litografia barwna __ colour lithograph

100 x 70 cm __ 2017MAGIC PEOPLE, VOODOO PEOPLE __
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Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

University of Rzeszów, Poland

Urodzona w 1981 roku. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2006 roku uzyska-
ła dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof. 
Krzysztofa Skórczewskiego. Od roku 2012 pracuje na stano-
wisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Warsztatowej na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zorganizowała 28 wy-
staw indywidualnych. Brała udział w ponad 150 wystawach 
zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za 
granicą, w tym: Laureatka nagród i wyróżnień, między inny-
mi wyróżnienie za obiekty graficzne The Gift na III Biennale 
Grafiki Eksperymentalnej w Rumunii (2008); I nagroda VIII 
Międzynarodowego Przeglądu Małego Formatu w Rumunii, 
II Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach w Mię-
dzynarodowym Konkursie Litograficznym Litho-Kielce 2015 
(2016); nagroda fundowana ASP w Gdańsku, 5. Międzyna-
rodowe Biennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2016. 

Born in 1981. In 2006, she graduated with honours from the 
University of Rzeszów, Institute of Fine Arts. She received her 
degree in intaglio printing in the class of professor Krzysztof 
Skórczewski. Since 2012, she has worked as an assistant 
professor in the Printmaking Division of the Faculty of Arts 
of the University of Rzeszów. She has had 28 solo exhibi-
tions. She presented her works during more than 150 na-
tional and international group exhibitions held in Poland and 
abroad. She received numerous awards and prizes, includ-
ing in particular an award for her printed objects entitled The 
Gift presented at the 3rd Experimental Engraving Biennial in 
Romania (2008), first prize during the 8th International Exhi-
bition of Mini Prints in Romania, second prize of the Bureau 
of Art Exhibitions (BWA) in Kielce in Litho-Kielce 2015 Inter-
national Lithography Competition, an award founded by the 
Academy of Fine Arts in Gdańsk, 5th International Biennial of 
Digital Graphics in Gdynia (2016).

026 MAGDA UCHMAN dr
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70 x 100 cm __ 2018MAGDA UCHMAN

serigrafia, litografia na marmurze __ serigraphy, marble stone lithography

This is my movie – Ukryte __ This is my movie – Hidden
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70 x 100 cm __ 2018MAGDA UCHMAN

serigrafia, litografia na marmurze, algrafia __ serigraphy, marble stone lithography, algraphy

This is my movie – Niebieskie i czarne __
This is my movie – Blue and black
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70 x 100 cm __ 2018MAGDA UCHMAN

serigrafia, litografia na marmurze __ serigraphy, marble stone lithography

This is my movie – Pudełko __ This is my movie – Box
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Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

The Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Urodzony w 1956 roku w Łowiczu. W latach 1976-1981 
studiował w PWSSP w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malar-
stwa. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej w Pracowni 
Technik Litograficznych prof. J. Grabowskiego (pierwsza 
specjalizacja), w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. 
A. Bartczaka (aneks) oraz w Pracowni Rysunku prof. L. Rózgi. 
W Pracowni Litografii zatrudniony od maja 1981 jako starszy 
technik litograf, od 1985 roku na stanowisku asystenta. Ad-
iunkt od 1992 roku, habilitacja w 2000 roku. Od 2004 roku 
kierownik Pracowni Technik Litograficznych na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego. Od 2008 roku kierownik studiów 
niestacjonarnych na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W latach 
2013-2015 roku prowadził kurs technik litograficznych w ra-
mach Międzynarodowych Kursów Letnich – Grafika i Tkani-
na Artystyczna na Wydziale we współpracy z KAUS Urbino. 
Uczestnik sympozjów i konferencji graficznych promujących 
sztukę litografii. Od 1996 roku prowadzi Galerię Amcor oraz 
jest komisarzem Konkursu na Małą Formę Graficzną dla 
Studentów ASP. Zajmuje się głównie litografią barwną. Jest 
autorem projektów licznych wydawnictw artystycznych. Au-
tor ponad 41 wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad 
200 wystaw zbiorowych. 

Born in 1956 in Łowicz. Between 1976 and 1981, he stud-
ied at the State Higher School of Fine Arts (PWSSP) in Łódź 
in the Graphics and Painting Department. He received his 
degree in printmaking in the Lithography Workshop headed 
by professor J. Grabowski (his major), in the Woodcutting 
Workshop supervised by professor A. Bartczak (supple-
ment) and in the Drawing Workshop headed by professor 
L. Rózga. He got employed in the Lithography Workshop in 
1981, initially as a senior lithography specialist, and since 
1985 as an assistant lecturer. Assistant professor since 
1992. In 2000, he received his postdoctoral degree in lithog-
raphy. Since 2004, the head of Lithography Workshop and 
holder of an associate professor title. Since 2008, head of 
the extramural studies in the Faculty of Graphics and Paint-
ing. Between 2013 and 2015, he conducted lithography 
classes during the International Summer Courses – Print-
making and Textile Art (PATA) organized in the faculty in 
cooperation with the International Art Centre KAUS Urbino. 
He participated in printmaking symposiums and conferenc-
es promoting lithographic art. Since 1996, he has been in 
charge of Amcor Gallery and acted as a commissioner of 
Mini Print Competition for students of the Academy. As an 
artist, he has been committed to colour lithography. He has 
designed numerous artistic publications. He has presented 
his works during more than forty solo exhibitions and partic-
ipated in more than 200 group exhibitions.

027 WITOLD WARZYWODA prof. zw.



 : _ 115

WITOLD WARZYWODA 27 x 52 cm __ 1990

litografia barwna __ colour lithograph

Sejmik __ Council



 : _ 116

59,5 x 44 cm __ 2004WITOLD WARZYWODA

litografia barwna __ colour lithograph

Listy do siebie III __ Letters to myself III
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30 x 42 cm __ 2002WITOLD WARZYWODA

litografia barwna __ colour lithograph

Trzy gracje __ Three Graces
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Kamień litograficzny __ Lithographic stone

Spróbuję wprowadzić Państwa w świat współczesnej litogra-
fii, posługując się kilkoma przykładami i faktami historycz-
nymi. Termin litografia jest połączeniem dwóch słów pocho-
dzenia greckiego: lithos (kamień) i graphei (odcisk, ślad).

Litografia została wynaleziona przez Aloisa Senefel-
dera w 1796 roku, jednak faktyczny rozwój tej techniki oraz 
jej szersze zastosowanie rozpoczęło się od roku 1818, kiedy 
to Senefelder wydał podręcznik opisujący wszystkie proce-
sy i techniki litograficzne. Prześledzimy teraz rozwój litografii 
jako techniki druku płaskiego. Choć Senefelder prowadził 
eksperymenty z drukiem wielobarwnym, to Godefroy En-
glemann w 1837 roku wykonał pierwsze litografie barwne. 
Nową technikę nazwano chromolitografią, która począt-
kowo była stosowana dość powszechnie. Jednak opinia 
publiczna sprzeciwiała się zaakceptowaniu jej jako formy 
sztuki, gdyż nie była ona wiarygodna. Niekiedy określano 
ją mianem sztuki szkodliwej z uwagi na swoją właściwość 
wprowadzania odbiorcy w błąd. Wychodzono również z za-
łożenia, że litografia barwna nie może być uznana za sztu-
kę, gdyż tworzona jest w sposób za bardzo mechaniczny, 
a prawdziwa istota sztuki nie może przecież zostać wyrażona 

I will try to introduce you into the world of contemporary li-
thography through several historical facts and examples. Et-
ymologically, lithography is a compound of two Greek words 
litos (stone) and graphei (imprint).

Lithography was invented by Alois Senefelder in 
1796, but in fact the real development and more significant 
application of lithography began in 1818 when he published 
a book describing all lithographic processes and techniques. 
Let us now follow the technical development of lithography. 
Although Senefelder had also been experimenting with 
color, it was Godefroy Englemann who made first colour lith-
ographs in 1837. The new technique was called chromoli-
thography. Although chromolithography was initially used by 
many, the society was opposed to the idea of appreciating it 
as an art form because of its lack of authenticity. This new art 
form is sometimes referred to as bad art because of its de-
ceptive quality. They also felt that chromolithography cannot 
serve as an art form at all because it is too mechanical and 
that the true spirit of art cannot be transmitted by the painter 
in a printed version. When I say this I think primarily of ole-
ographies which became extremely popular with the devel-

Akademia Sztuk Pięknych w Zagrzebiu, Chorwacja __ Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia

001 JOSIP BAĆE doc
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przez malarza w postaci odbitki. Mam tu głównie na myśli 
oleodruki, które stały się niezwykle popularne w połowie 
XIX wieku. Należy pamiętać, że jest to czas pierwszej rewo-
lucji przemysłowej, rozwoju społeczeństwa, umocnienia się 
pozycji klasy średniej oraz okres, w którym powstało wiele 
wynalazków. Pozycja klasy średniej odzwierciedla poziom 
dobrobytu społecznego, który jeśli jest odpowiedni, powo-
duje wzrost ogólnego zainteresowania sztuką, w tym również 
litografią. Oleodruk w swej istocie jest tożsamy z techniką li-
tografii czy też chromolitografii, gdyż po wykonaniu odbitki 
i jej wysuszeniu, pokrywana jest ona warstwą lakieru, by jak 
najbardziej zbliżyć się do oryginału. Dawniej do wykonania 
jednej odbitki potrzebowano od 20 do 30 kamieni, by osta-
tecznie uzyskać identyczne bogactwo barw, jakich użył ma-
larz w oryginalnym dziele. Litografie najczęściej nawiązywały 
do dzieł dawnych mistrzów epoki renesansu, gotyku i baroku 
(Tiepolo, Tycjan). Chociaż prace były perfekcyjnie wykonane 
pod względem technicznym, to jednak osiągały tak niskie 
ceny, że nie można już było mylić ich z oryginalnymi płótnami. 
Z uwagi na niskie koszty produkcji wytwarzanie oleodruków 
stało się raczej biznesem niż tworzeniem sztuki. 

Następnie w rozwoju litografii pojawia się technika 
fotochromu. W latach dwudziestych XIX wieku Francuz Jo-
seph Nicéphore Niépce eksperymentował ze światłoczułymi 
substancjami chemicznymi (chlorek srebra), co doprowa-
dziło go do wynalezienia fotografii. Równolegle z rozwojem 
fotografii, jej zastosowanie w litografii również ewoluowało.

Jednak opatentowanie techniki fotochromu za-
wdzięczamy Hansowi Jakobowi Schmidowi, który uczynił 
to w 1880 roku. Technika wyglądała następująco: miesza-
ninę asfaltu, olejku lawendowego, terpentyny i benzenu 
nakładano na kamień litograficzny a następnie poddawano 
ją działaniu światła słonecznego; w lecie było to zwykle 30 
minut, w zimie kilka godzin. Negatyw pozwalał na padanie 
różnej ilości światła w zależności od zaczernienia powierzch-
ni, powodując twardnienie asfaltu, co czyniło go odpornym 
na działanie rozpuszczalników, a następnie przeprowadzany 
był standardowy proces litograficzny. Zastosowanie zasad 
fotografii w litografii zobaczymy później w pracach twórców 
reprezentujących nurt pop-artu i op-artu.

Litografia jest techniką druku offsetowego wyko-
rzystującą zasadę nie mieszania się tłuszczu i wody. Rysu-
nek wykonywany jest na gładkim kamieniu litograficznym 
(węglan wapnia) za pomocą tłustej kredki lub tuszu litogra-

opment of society in the middle of the 19th century and the 
strengthening of the middle class (we must remember that 
this is the time of the first industrial revolution and the time of 
many inventions). The middle class is the bearer of well-be-
ing in the society and with it the interest for all art forms, even 
the lithography, has increased. The technique of oleography 
is essentially a lithography or chromolithography which, af-
ter printing and drying, is varnished in order to get as clos-
er as possible to the original picture. Formerly, it took 20 or 
30 stone plates to be prepared for the production of such 
a graphic, so that the end result would be the richness of 
colors painted by the painter in the original. The lithographs 
had been mostly referring to the old masters of the Renais-
sance, Gothic and Baroque (Tiepolo, Tizian). Although they 
were technically perfect, the oleographies became so cheap 
that they could no longer be mistaken for the original paint-
ings. Due to low production costs, the production of oleogra-
phies has become more business than art creation. 

Then, the photochrom technique appears. In 1820s 
a Frenchman Joseph Nicéphore Niépce had been exper-
imenting with photosensitive chemical substances (silver 
chloride) which led to the development of photography. In 
parallel with the development of photography, its application 
in lithography has also been evolving. 

But for the patenting of photochrom we have to 
thank Hans Jakob Schmid in 1880. The technology was the 
following: the mixture of bitumen, lavender oil, turpentine 
and benzene was applied to the lithographic plate and was 
then exposed to the sunlight, usually 30 minutes in the sum-
mer or for several hours in the winter. The negative image 
allowed for various amounts of light to fall onto the different 
coating areas causing the bitumen to harden and thus be-
come resistant to solvents, followed by the standard litho-
graphic process. The application of photographic principle 
in lithography will be seen later in the works of contemporary 
pop art and op art authors.

Lithography is an offset printing technique based on 
the principle of the immiscibility of oil and water. The image 
is drawn on a homogeneous lithographic limestone (calci-
um carbonate) with wax crayon or lithographic tusche, thus 
creating a lime soap. The plate is then covered with nitric 
acid mixed with gum arabica. The lime soap repels the acid-
ified solution thus exposing to its effect only the non-image 
parts of the stone. The moist clean surface rejects the oily 
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ficznego, wskutek czego powstaje mleczko wapienne. Po-
wierzchnia kamienia jest następnie zakwaszana roztworem 
kwasu azotowego i gumy arabskiej. Mleczko odpycha kwa-
śny roztwór, działając jedynie na niezarysowane partie ka-
mienia. Powierzchnia zwilżona wodą nie przyjmuje oleistej 
farby, którą wchłania wyłącznie część zarysowana (mleczko 
wapienne), która nie wchłonęła wody. Obecnie, oprócz ka-
mienia, stosuje się również płyty cynkowe, aluminiowe i folie 
poliestrowe (Mylar®). Do wykonania matrycy można użyć 
nawet papieru, który wykorzystuje tę samą zasadę odpy-
chania wody z zatłuszczonych powierzchni druku. Litografia 
jest jedyną techniką, w której obowiązuje zasada: Dostaniesz 
dokładnie to, co widzisz.

W latach dwudziestych XX wieku, a ściślej wraz 
z ogłoszeniem Manifestu z 1924 roku, rozpoczyna się surre-
alizm. Tak, jak w literaturze, tak i w litografii wszystko zaczyna 
być możliwe. Nie istnieją żadne prawa ani kontrola, bohate-
rowie unoszą się w przestrzeni, teraźniejszość i przeszłość 
przenikają się. Przez cały okres swojej twórczości Marc Cha-
gall uprawiał technikę litograficzną. W wieku dwudziestym 
litografia została przede wszystkim zdefiniowana poprzez 
wyzwolenie narracji, ilustracji i literatury. Litografia nie miała 
już przedstawiać złożoności natury, historii, mitów czy opo-
wieści, tylko zaznaczała swoją własną obecność. Podobnie 
jak w dadaizmie i surrealizmie obserwujemy pojawienie się 
abstrakcji w litografii.

W zasadzie należałoby poświęcić cały wykład a może 
nawet znacznie więcej postaci Pablo Picasso, jego roli w hi-
storii sztuki, temu jaki wkład wniósł do historii sztuk graficz-
nych, a tym samym litografii. Jego rzeźba z 1943 roku Głowa 
Byka jest znakomitym przykładem myślenia abstrakcyjnego. 
Impresjonizm abstrakcyjny zaczyna się pojawiać w dziełach 
Joan’a Miró oraz w twórczości całego pokolenia artystów 
amerykańskich. Obrazkowe podejście do litografii.

Do tej pory artyści, reprezentujący nurt litografii arty-
stycznej zajmowali się litografią na niewielką skalę przy użyciu 
standardowych procesów i traktowali grafikę jako szlachet-
ne rzemiosło. Wraz z nadejściem pop-artu artyści nowego 
pokolenia zaczęli z kolei stawiać na uproszczone pod wzglę-
dem technicznym i nowocześniejsze procesy realizowane we 
współpracy ze specjalistami litografami zamiast tworzyć swo-
je dzieła we własnym zakresie. Doprowadziło to do desakrali-
zacji i demokratyzacji dzieł graficznych jako składających się 
z wielu oryginałów. W zasadzie był to początek odrodzenia się 

ink, which is only accepted by the image (lime soap) that has 
not absorbed water. Today, apart from the stone plates, zinc, 
aluminum and Mylar® plates are also in use. Even a sheet of 
paper may be used as a matrix, using the same principle of 
repulsing water from the oily printing surfaces. Lithography 
is the only technique in which what you see is what you get.

In the 1920s, or more precisely, with the 1924 Man-
ifesto, the Surrealism starts. Like in literature, in lithography 
everything becomes possible as well. There are no laws or 
powers, the characters float in space, the time – present 
and past intertwine. Through his entire long-lasting artwork, 
Marc Chagall has practiced lithography. The 20th century 
lithography was first of all defined by the liberation of all nar-
rative, illustrative and literary. The lithography was no longer 
engaged in the painting of intrinsic nature, history, myths 
or stories, but was showing it own presence. In parallel to 
Dadaism and Surrealism we are also seeing the appearance 
of abstraction in lithography.

Actually, we should dedicate a whole lecture and 
maybe even more than that to Picasso, his role in the history 
of art, his contribution to the history of graphic itself and thus 
the lithography. The Bull's Head from 1943 is an excellent 
example of abstract thinking that we will see in the following 
series of lithographs. Abstract Impressionism starts to occur 
in Joan Miró's work and in the work of the entire generation 
of American artists. Pictorial approach to lithography.

So far, the protagonists we have seen in the field of 
fine art lithography have nurtured the small-scale lithogra-
phy made in standard processes according to the under-
standing of graphics as a noble craft. On the contrary, with 
the beginning of Pop art, these new artists have opted for 
technically simpler and more modern processes which are 
performed in collaboration with specialized assistants lith-
ographs instead making them on their own. This way leads 
to the desacralisation and democratization of the graphic 
work as a multi-original. This actually started the renais-
sance of graphics, especially offset printing. The forerun-
ner of Pop art - neo Dadaist Jasper Johns, Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein. More recently – Mel Ramos from 2002, Edu-
ardo Paolozzi and Robert Rauschenberg in the beginning 
of 1970s. These examples are also important in the litho-
graphic sense because of the application of photolithog-
raphy, but now clearly more sophisticated in the technical 
terms. Pop art design languages have a right to participate 
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in the contemporary context of today’s art regardless of this 
historical background.

The lithography has definitely secured and affirmed 
its rightful place with all its variations and applications. The 
place of the most impressive and in the spectrum of possi-
bilities the most expressive graphic technique.

sztuk graficznych, w szczególności druku offsetowego. Pre-
kursorzy pop-artu – przedstawiciele neodadaizmu: Jasper 
Johns, Andy Warhol, Roy Lichtenstein. Ostatnio – Mel Ra-
mos w 2002 roku. Eduardo Paolozzi i Robert Rauschenberg 
na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Przykłady prac 
tych artystów są istotne z uwagi na zastosowanie fotolito-
grafii, w chwili obecnej znacznie lepiej dopracowanej pod 
względem technicznym. Stylistyka pop-artu jak najbardziej 
zasługuje na uwzględnienie jej we współczesnym kontekście 
sztuki, niezależnie od przedstawionego tu tła historycznego.

Litografia zdecydowanie zabezpieczyła i zapewniła 
sobie odpowiednie miejsce w świecie sztuki dzięki różnorod-
ności oferowanych środków i zastosowań. Miejsce najbar-
dziej imponującej, a w zakresie wachlarza możliwości, najbar-
dziej ekspresyjnej techniki graficznej.
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Litografia jako palimpsest __ Lithograph as a palimpsest

Litografia jest techniką wymagającą doskonałej znajomości 
warsztatu, począwszy od przygotowania matrycy, poprzez 
umiejętne połączenie warstw nakładającego się koloru po-
chodzącego z kolejnych matryc, a skończywszy na odpo-
wiednio dobranej gramaturze papieru. Dla każdego koloru 
niezbędne jest przygotowanie osobnej matrycy.

W klasycznej postaci matryca jest kamienna, a ry-
sunek wykonuje się na wyszlifowanej powierzchni kamienia 
odpowiednio spreparowanego, zatłuszczając partie, które na-
stępnie zostaną poddane procesowi utrwalenia (mieszanką 
na bazie kwasu i gumy arabskiej), a potem powielone w po-
staci pozytywowego rysunku. 

Cały ten proces jest skomplikowany, niczego nie 
można tu przyspieszyć. Za wszelka cenę należy oddalić po-
kusę, aby udać się drogą na skróty. Czas odgrywa w tym 
przypadku istotną rolę. Litografia nie lubi przesytu w żadnej 
postaci – nie znosi nadmiernego tłoku, nacisku, naprężenia. 

W technice tej nie chodzi o to, aby coś wytłoczyć, 
wryć się w głąb (lub jak niektórzy sądzą wyrzeźbić), ale by 
zostawić znak. Rzecz kryje się w niuansach, delikatności 

Lithography is a printmaking technique demanding consid-
erable expertise and excellent technical skills, from prepara-
tion of the matrix, to skillful application of layers of overlap-
ping colours from subsequent matrices, to properly matched 
paper density. Each colour requires preparation of a sepa-
rate matrix. A traditional lithographic matrix is made of stone, 
and images are drawn on a polished stone surface which is 
properly treated by applying grease to areas that will sub-
sequently be established (with a mixture of acid and gum 
arabic), and then copied as a positive image. 

This is an intricate process, and nothing can be has-
tened. Any temptations to take a short cut should be avoid-
ed at all cost. Time plays a major role. Lithography dislikes 
any excess - there is no place for excessive force, pressure 
or tension. 

This printmaking technique is not about embossing, 
carving (or engraving, as is believed by some), but about 
leaving a mark. Its essence lies in nuances, in subtle deal-
ing with the lithographic matter. Any single detail plays an 
important role - selection of proper stone, how finely the 
stone surface is polished, type of graining, concentration 
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w obejściu z litograficzną materią. Ważny jest każdy detal – 
wybór kamienia, stopień wyszlifowania jego powierzchni, 
rodzaj grenu, stężenie kwasu jakim preparuje się rysunek, 
a także czas leżakowania kamienia pod gumą arabską, co 
wpływa na stopień utrwalenia i jakość rysunku. Kamień pod 
wpływem wszystkich tych operacji rozgrzewa się, zatem 
podczas wykonywania kolejnych odbitek należy kontrolo-
wać sytuację i nieustannie zmieniać parametry drukowania 

– choćby tak oczywiste jak ilość nadawanej farby. Wszystko to 
wymaga dużej cierpliwości i skupienia. Za jedną perfekcyjną 
odbitką stoją długie i skomplikowane przygotowania.

W efekcie podczas procesu drukowania powstają 
liczne produkty uboczne takie jak: próbne grafiki, robocze 
odbitki, czy też papiery przekładkowe służące do odciągnię-
cia nadmiaru farby z matrycy lub też chroniące właściwą 
odbitkę przed jej zabrudzeniem. 

Jedna matryca kamienna jest wykorzystywana wie-
lokrotnie, po zrobieniu odbitki powierzchnię kamienia szlifu-
je się i przygotowuje do wykonania kolejnych prac. Kamień 
często przechowuje w swoim wnętrzu informację o poprzed-
nich rysunkach w postaci niewidocznego na pierwszy rzut 
oka zatłuszczenia. Kiedy pracujemy nad nową grafiką na 
jego powierzchni rozgrywa się już inna batalia, kolejna walka 
wody z tłuszczem. Dlatego zdarza się, że w procesie druko-
wania stary rysunek wychodzi i nakłada się na nowy tworząc 
odmianę palimpsestowej zagadki. A kamień odzierany z ko-
lejnych warstw redukuje się, tracąc powoli swój potencjał, 
zmierzając nieuchronnie ku samounicestwieniu.

Projekt Litografia jako palimpsest składa się z prac 
powstałych w manufakturze artystycznej Busato, a ściślej 
rzecz biorąc są to grafiki odrzucone, próbne odbitki, kartki 
papieru, na których nakładają się litografie kolejnych auto-
rów stanowiąc rodzaj wielowarstwowej układanki.

Jest to propozycja gry, czy może zabawy formą, 
w której sztywne reguły zostały zastąpione przez dowolność 
i koincydencję. Taka sytuacja prowokuje do zastanowienia 
się i dokonania reinterpretacji, czy też repozycjonowania am-
biwalentnych pojęć kopii i oryginału. Mamy tu do czynienia 
z przypadkowością i prawdopodobieństwem, różnymi kore-
lacjami i determinantami. W świecie zmiennych losowych nie 
możemy niczego dokładnie przewidzieć, ale odbiorca może 
podejrzewać, że istnieje jakiś klucz do odczytania zagadki.

of acid used to treat the drawing, as well as time spent by 
the stone with a layer of gum arabic on, which determines 
the establishment and quality of the drawing. All these op-
erations heat the stone up, and for this reason while making 
subsequent prints, we have to control the situation and keep 
changing the printmaking parameters, even the obvious 
ones, such as the amount of applied paint. All this requires 
great patience and concentration. A perfect print demands 
time-consuming and painstaking preparatory work. 

Consequently, numerous by-products emerge dur-
ing the printing process, such as prep drawings, proofs, or 
interleaving paper used to collect excessive paint from the 
matrix, or to protect the print against staining. 

Stone plates are reused; once a print is made, stone 
surface is ground and prepared for the making of subse-
quent prints. The stone very often stores information about 
earlier drawings inside its texture, in the form of greasy 
marks which are not visible at first glance. When we pro-
duce a new artwork, a new struggle takes place on its sur-
face, another combat between water and grease. Therefore, 
it happens that a ghost drawing is brought to the surface 
and superimposed on the new one, thus forming a palimp-
sest-like puzzle. The stone on the other hand, stripped off 
subsequent layers, gets deoxidized slowly losing its poten-
tial, and inevitably heading for self-annihilation.

The Lithograph as a palimpsest project uses works 
produced in Busato Printing Studio; more specifically, the 
works are rejected drawings, proofs, sheets of paper where 
lithographs of subsequent authors are superimposed on 
each other, offering a multiple-layer puzzle. 

It is a game, or rather play on form, where strict rules 
are replaced by freedom and coincidence. This incites a re-
flection and reinterpretation, if not rearrangement of the 
ambivalent notions of a copy and the original. We are dealing 
here with randomness and probability, with different corre-
lations and determinants. In the world of random variables, 
nothing can be precisely foreseen, however the recipient 
might suspect that there is some key to this riddle. We can-
not speak here about any hierarchy, or sequence of events. 
Arrangement of components in each composition results 
from random activities. We know how and approximately 
what, yet not exactly when. Or maybe simply here and now? 
The notion of time is suspended in this world. Another ques-
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Nie możemy tu mówić o jakiejkolwiek hierarchii czy 
kolejności zdarzeń. Układ elementów każdej kompozycji 
jest wynikiem losowych działań. Wiemy jak i w przybliżeniu 
co, ale niedokładnie kiedy. Może po prostu tu i teraz? Ka-
tegoria czasu zostaje w tym świecie poddana zawieszeniu. 
Kolejne pytanie jakie się pojawia to: gdzie jest autor i kim 
jest? Nie możemy w tym przypadku mówić o jednostce, ale 
raczej o zbiorowym podmiocie lirycznym. Oryginał usuwa się 
na rzecz zmultiplikowanych kopii, mutacji i wariacji na temat. 
Mamy do czynienia z sytuacją, w której może wydarzać się, to 
co nie/przewidywalne, nie/powtarzalne, nie/świadome.

Na jednej płaszczyźnie spotykają się w tym samym 
czasie różni autorzy, krzyżują się odmienne perspektywy 
i konwencje, prace figuracyjne i abstrakcyjne. W tym świecie 
przenikających, ale też konkurujących ze sobą elementów, 
ostre czernie zostają przełamane delikatnymi laserunkami, 
zamaszyste gesty nakładają się na drobiazgowe znakowanie.

Wszystko tu jest równie prawdziwe i równie waż-
ne, światem tym rządzi przypadek, mieszają się całkiem 
przygodnie różne barwy i kadry, tworząc nowe uniwersum, 
w którym dominuje polifonia i gdzie nikt nie pyta o przyczynę, 
a wszystko po prostu zdarza się.

tion that appears is: where and who is the author? We cannot 
speak here about an individual but rather about a joint lyrical 
subject. The original is removed to the benefit of multiplied 
copies, mutations and variations on the theme. We are fac-
ing a situation where the non-foreseeable, the unrepeatable, 
the unaware may actually happen.

In one and the same surface, there emerge different 
authors, different perspectives and conventions, figurative 
and abstract works. In this world of permeating but compet-
ing elements, vivid blackness is broken with subtle glazes, 
sweeping gestures are superimposed on meticulously in-
scribed marks.

Everything is equally authentic and equally impor-
tant; this world is ruled by chance, different colours and 
frames are mixed quite accidentally creating a new universe 
dominated by polyphony, where nobody asks about a cause, 
and everything just happens.
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Technika druku płaskiego na przykładach grafik prof. Józefa 
Budki i jego studentów z pracowni technik druku płaskiego 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach __ 

Use of planographic printing in the works by professor Józef 
Budka and his students from the workshop of planographic 
printing techniques of the Academy of Fine Arts in Katowice

Pracownia Technik Druku Płaskiego w katowickiej Akade-
mii Sztuk Pięknych była od zawsze silnie związana z histo-
rią macierzystej uczelni, i tak jak i ona podlegała etapom 
rozwoju i reorganizacji. Początki pracowni sięgają lat pięć-
dziesiątych dwudziestego wieku kiedy to Prof. Aleksander 
Rak wspólnie z młodym asystentem, późniejszym Prof. 
Stanisławem Gawronem założyli i prowadzili warsztat dru-
ku płaskiego. Po odejściu Prof. Aleksandra Raka pracownię 
poprowadził Prof. Stanisław Gawron z asystentami kolejno: 
Janem Nowakiem, Marianem Słowickim, Józefem Budką. 
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku na kilka lat kierownikiem pracowni został 
Prof. Adam Romaniuk. W połowie lat dziewięćdziesiątych 
prowadzenie pracowni powierzono mnie. Od tamtej pory do 
chwili obecnej w nauczaniu studentów asystowali Prof. Wal-
demar Węgrzyn, Dr Marcin Hajewski, asystent Artur Oleś. 
Nasza pracownia wraz z rozwojem uczelni trzykrotnie prze-
nosiła się do różnych pomieszczeń, aby ostatecznie znaleźć 
swoje miejsce w odnowionym budynku Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach przy ulicy Koszarowej nr 17. Pra-
cownia pozyskiwała matryce litograficzne dwukrotnie, w la-
tach pięćdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, 

The Workshop of Planographic Printing Techniques of the 
Academy of Fine Arts in Katowice has always had an impor-
tant role in the history of the university, and went through dif-
ferent stages of its development and restructuring. The be-
ginnings of the workshop can be traced back to 1950s, when 
professor Aleksander Rak together with Stanisław Gawron, 
the then assistant lecturer who later was conferred the ti-
tle of a professor, set up and ran the planographic printing 
workshop. After professor Aleksander Rak retired, professor 
Gawron took over as the head of the workshop with assistant 
lecturers Jan Nowak, Marian Słowicki, and Józef Budka re-
spectively. At the turn of the 1980s and 1990s, the workshop 
was supervised by professor Adam Romaniuk. In mid 1990s, 
I was appointed the head of the workshop. Until the pres-
ent day, I have covered the curriculum assisted by professor 
Waldemar Węgrzyn, Marcin Hajewski PhD, and assistant 
lecturer Artur Oleś. Along with development of the acade-
my, our workshop was three times transferred to different 
rooms, in order to finally settle for good in the refurbished 
building of the Academy of Fine Arts in Katowice located at 
17 Koszarowa street. The workshop was supplied with lith-
ographic plates twice: in the 1950s and 1980s, expanding 
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powiększając zasób kamieni litograficznych do stu kilkudzie-
sięciu matryc. Posiadamy kamienie o wymiarach od bardzo 
małych, średnich aż do kilku sztuk przekraczających format 
100 x 70 cm. Na wyposażeniu pracowni znajduje się sześć 
ręcznych pras litograficznych typu Mansfeld, Krauze, Erazm 
Sutter i jedna wielkoformatowa prasa offsetowa produkcji 
radzieckiej. Pracownia Technik Druku Płaskiego w Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach realizuje swój program dy-
daktyczny i artystyczny w oparciu o szeroko pojęty warsztat 
druku płaskiego, wykorzystując zarówno klasyczny kamień 
litograficzny, jak i offsetowe płyty aluminiowe. W kształce-
niu zwracamy szczególną uwagę na niepowtarzalny ślad, 
jaki proponuje litografia, gdzie istnieje możliwość jej iden-
tyczności w powielaniu, ale również ingerencji w odbitkę 
poprzez zabiegi monotypiczne, kaszerunki, collage. W 2012 
roku po raz pierwszy w Polsce wprowadziłem do programu 
mojej pracowni technologię Mokulito - litografii na drewnie. 
W sposób oczywisty możliwości nowej techniki poszerzyły 
znacząco warsztat druku płaskiego, wzbogacając go o ślady 
cięć drzeworytniczych. Powstało około dwustu wielobarw-
nych druków o zróżnicowanym formacie, ponieważ technika 
Mokulito pozwoliła na matryce wieloformatowe, nie tworząc 
bariery dla kreacji artystycznej. Od studenta oczekujemy sa-
modzielności zarówno w podejmowaniu tematu, jak i ryzyka 
interpretacji oraz odpowiedzialności za własne decyzje. Kie-
dy pracownia litografii uzyskała w latach dziewięćdziesiątych 
możliwość dyplomowania, corocznie w sposób cykliczny 
grupa zdolnych młodych grafików opuszcza mury uczelni.

Podczas mojego wykładu zaprezentuję przykłady li-
tografii z trzech okresów mojej twórczości.

Niekończący się podziw dla sztuki włoskiego rene-
sansu z pierwszego okresu ustąpił fascynacji przedstawie-
niami o tematyce martwej natury. Powstały litografie inspiro-
wane twórczością Zurbarana, Hedy, Cotana, Velazqueza czy 
El Labradora. Niewątpliwie ostatni okres mojej twórczości 
obejmuje cykl prac o tematyce medytacyjnej, co bezpośred-
nio wynika z doświadczeń z zetknięcia się z kulturą dalekiego 
wschodu. Indie Mały Tybet, Chiny to miejsca, które wyzwo-
liły pozytywne emocje. Zainteresowanie starymi, dawno nie 
drukowanymi, kamieniami obudziło pragnienie dania im 
nowego życia, co spowodowało powstanie cyklu palimp-
sestów. Palimpsesty na starych stronicach przeczytanych 
i przemodlonych ksiąg budzą z niebytu modlitwy minionych. 
Każdy z nas, litografów, doskonale wie, jaki ból towarzyszy 

its lithographic stone resources to more than one hundred 
matrices. Our stock includes very small to average stones, 
with a few stones exceeding 100 x 70 cm. Our workshop 
is equipped with six manually operated Mansfeld, Krauze 
and Erazm Sutter lithography presses, and one large-for-
mat offset press produced in the USSR. The Workshop of 
Planographic Printing Techniques of the Academy of Fine 
Arts in Katowice has based its curriculum on teaching gen-
eral planographic printing skills, using both the classic lith-
ographic stone and offset aluminium plates. The process of 
teaching emphasizes the unique quality offered by lithogra-
phy, providing for production of identical copies but also in-
terference with the print through monotyping interventions, 
collage and chine appliqué. In 2012, I included the Mokulito 
technique (wood lithography) in the curriculum of my work-
shop. The new technique obviously expanded planographic 
printing skills by adding woodcut marks. This led to emer-
gence of about two hundred multi-colour prints in different 
formats, as Mokulito technique allowed to use large-format 
matrices, without posing any limits to artistic creation. Our 
students are expected to be self-reliant in choosing the top-
ics and taking any risk of improper interpretation, as well as 
in accounting for their decisions. Ever since the lithography 
workshop became entitled to confer degrees in the 1990s, 
a group of gifted lithography students graduate from the 
university every year.

During my lecture, I will present lithographs from 
three periods of my activity as an artist. 

The never-ending admiration for Italian works creat-
ed in the Renaissance by which I was initially inspired, gave 
way to my fascination with still life renditions. My lithographs 
were inspired by the output of Zurbaran, Heda, Cota, Ve-
lasquez or El Labrador. Undoubtedly, my latest artistic pur-
suits include a series of works devoted to meditation, which 
is directly related with my encounters with the culture of the 
Far East. India, Ladakh, China are places that aroused a lot 
of positive emotions in me. My interest in old, long non-print-
ed stones awoke the desire to give them another life. This 
gave rise to the emergence of a series of palimpsests. Pal-
impsests on pages of old books read and prayed from multi-
ple times, awaken prayers from the past. Every lithographer 
knows the pain caused by a broken stone. The matrix ceas-
es to exist, but does it really? I decided to use sculptures 
brought to life in that manner. I made objects with an applied 
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nam, kiedy pęknie kamień. Matryca przestaje istnieć, ale czy 
na pewno? Postanowiłem wykorzystać powstałe w ten spo-
sób rzeźby. Stworzyłem obiekty z naniesionym rysunkiem 
zarówno jako samodzielne dzieła, ale także swoiste matry-
ce, które mogą być powielane. Zrealizowałem w ten sposób 
kilkanaście prac. Wielokrotnie zauważałem urodę rewersu 
matrycy litograficznej. Użycie do rysunku tak spreparowanej 
przez czas powierzchni kamienia było dla mnie wielokrotne 
inspiracją, impulsem wyzwalającym wyobraźnię. Moje lito-
grafie powstają prawie zawsze przy pomocy techniki ossa-
sepii, metodą ujmowanej matrycy. Często dobijam ten sam 
kamień trzykrotnie, trafiając gren w gren, co pozwala na 
uzyskanie większej skali walorowej, a zarazem kolorystycz-
nej. Jest coś fascynującego podczas rozlewania brązowego 
asfaltu syryjskiego na powierzchnię ciepłego w kolorze do-
brze zgrenowanego kamienia. Zapach, jaki wydziela asfalt, 
w połączeniu z zapachem kamienia jest nie do opisania. 
Każdy z nas wie, że to działa jak narkotyk. Na swój użytek 
wymyśliłem autorską technikę, nazywając ją Lithopastel, to 
połączenie litografii z pastelą , rysunku z drukiem z kamienia. 
Zabiegi monotypiczne wraz z ingerencją na odbitce pastelą, 
ołówkiem, kaszerunkiem i powtórnym dobiciem z matrycy 
pozwoliły mi na szybsze realizacje. Ale coś za coś, w efekcie 
powstaje tylko jeden oryginał. Sięgając wstecz, pamiętam 
ortodoksyjne założenia o uzyskiwaniu jednakowych odbitek, 
a nakład dwustu lub trzystu odbitek z matrycy mam już za 
sobą. To było ciekawe doświadczenie, uczyło pokory i sza-
cunku do warsztatu. Wracając do asfaltu, można go lawo-
wać, a po wyschnięciu poddawać zniszczeniu gumą arabską. 
Pamiętam, jak pierwszy raz jako niedoświadczony litograf 
pokryłem grubą warstwą gumy arabskiej pracochłonnie wy-
drapany asfalt. Efekt był oczywisty, guma zerwała asfalt zo-
stawiając liszaje odprysku. Do dzisiaj pamiętam rozpacz na 
widok zniszczonego rysunku, po chwili jednak zauważyłem 
urodę przypadku, co w późniejszym czasie zaowocowało 
nowymi realizacjami.

Moja przygoda z litografią trwa do tej pory i za każ-
dym razem kiedy podnoszę z kamienia nową odbitkę, uczucie 
niepewności pomieszane z ciekawością ciągle mi towarzyszy.

drawing, both as individual works, but also as a kind of reus-
able matrices. In that manner, I produced more than a dozen 
works. I often acknowledged the beauty of the reverse side of 
a lithographic plate. Use of stone surface specifically treated 
by time for the drawings, inspired me greatly and gave me an 
impulse liberating my imagination. While making my litho-
graphs, I nearly always use the ossa sepia casting technique. 
I often treat the same stone three times, diversifying the 
grains, which allows to obtain higher quality and a broad-
er colour range. There is something captivating in pouring 
the brown bitumen of Judea onto a warm-coloured fine-
ly-ground stone. The combined scent of the bitumen and 
stone is beyond words. We all know it works like a drug. For 
my own purpose, I invented my proprietary Lithopastel tech-
nique; it is a combination of a lithograph and pastel drawing, 
of a drawing with stone print. Monotyping treatments to the 
print with the use of pastel, pencil, chine appliqué and re-
printing from the matrix allowed me to make the works fast-
er. But then there is something for something: there is only 
one original print. Back in the day, I remember the rigorous 
assumptions concerning the making of identical prints, and 
prints in two-hundred or three-hundred copies are already 
behind me. This was an interesting experience, it trained my 
humility and respect for craft skills. Going back to bitumen 
however, it can be washed and, after it dries, damaged with 
gum arabic. I remember when as a beginner, I once covered 
the painstakingly washed bitumen with a thick layer of gum 
arabic. The outcome was of course predictable, the gum 
tore off the bitumen leaving splinters. Even today I recall 
the despair I felt when I saw the damaged drawing, yet after 
a while I noticed the beauty in this accident, which later in-
spired my new works.

My love affair with lithography continues until the 
present day, and every time I take a new print off the stone, 
I still get this wonderful feeling of uncertainty constantly 
mixed with curiosity. 
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Kalipsis - dekonstrukcja końca świata – cykl monochroma-
tycznych i kolorowych litografii __ 

Kalipsis – deconstructing the apocalypse – a series of large 
format monochromatic and colour lithographs

Prace jakie państwu prezentuję uznaję za element rozbudo-
wanego cyklu nad jakim pracuję od 2012 pt: Kalipsis - de-
konstrukcja końca świata. Jest to cykl monochromatycznych 
i kolorowych litografii dużych rozmiarów, prezentujących su-
biektywną wizję Apokalipsy.

Twierdzę, że zagadnienie ostatecznego końca, kresu 
jest i będzie zawsze aktualne, w tym rozumieniu, że każdemu 
pisany jest koniec, nazywając rzecz bezpośrednio: śmierć. 
Celem [mojej prezentacji] jest próba empatycznego przybli-
żenia tego często wypieranego ze zbiorowej i indywidualnej 
świadomości nieuchronnego końca, jaki jest ostatecznym 
zadaniem do wykonania dla każdego z nas. Człowiek jako 
istota, jako organiczny byt jest ograniczony w czasie, całe na-
sze życie jest byciem ku śmierci (Martin Heidegger).

Nie unikniemy nieuniknionego. 

Stąd także drżenie naszego istnienia, konwulsje i ata-
wistyczne lęki, ale także stąd, z brutalnego prawa natury poja-
wia się nasz rozmysł nad bytem, nad nadaniem mu znaczenia. 
To właśnie organiczna niedoskonałość bytu nakazuje zwra-

The works I am presenting to you are part of an extensive 
series I have initiated in 2012, entitled Kalipsis – decon-
structing the apocalypse. It is a series of large format mono-
chromatic and colour lithographs presenting my subjective 
vision of the Apocalypse.

I believe that the question of the ultimate fate, the 
end time has been and always will be relevant, since end is 
our destiny; namely, we are all going to die. The purpose of 
my presentation is to have a closer, empathizing look at the 
final task we are all doomed to fulfil, which however is often 
ousted from our collective and personal awareness. Human 
as a being, as an organic entity is time-defined, and our life 
is just being toward death (Martin Heidegger). 

We cannot avoid the inevitable.

And this is the reason for the tremor of our existence, 
convulsions and throwback fears, but for the same reason, 
due to the ruthless laws of nature, we reflect about our being; 
we wish to give it some meaning. It is exactly the organic im-
perfection of being that makes us turn to the extra temporal 
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cać się nam w stronę rzeczy poza czasowych, metafizycz-
nych. Czasem też wyrażanych w brzmieniu spraw zabaw-
nych, pomieszanych, zupełnie przyziemnych…

Dla mnie nadawanie znaczenia istnieniu poprzez 
upamiętnianie go w litograficznej matrycy, to ulubiony spo-
sób trwania w czasie, jak i refleksji nad zaletami i wadami 
ludzkiej egzystencji. Osobiste prywatne Katharsis. Parafra-
zując klasyka literatury światowej Kurta Vonneguta: Jeśli to 
(litografia) nie jest przyjemna, to co jest?

and the metaphysical. Sometimes also resounding in amus-
ing, confusing, or completely trivial affairs…

Giving meaning to existence by saving it through 
a lithographic matrix, is my favourite way of lasting in time, 
and reflecting over pros and cons of human existence. This 
is my personal, private catharsis. To rephrase Kurt Vonne-
gut’s words: If this (lithography) isn’t nice, what is?

ŁUKASZ BUTOWSKI  _ Kalipsis - dekonstrukcja końca świata… __ Kalipsis – deconstructing the apocalypse...



 : _ 132

List otwarty do uczestników sympozjum __ 

An open letter to symposium participants

Ilekroć zastanawiam się nad grafiką warsztatową, jej histo-
rią, możliwościami i potencją, przychodzi mi na myśl książka 
Mieczysława Porębskiego: Ikonosfera. Mam permanentnie 
nieodparte wrażenie, że książka wydana w 1972 roku jest cały 
czas aktualna, mimo że od tamtego czasu zdarzyło się w sztu-
ce wiele nowego. Zaistniały nowe fakty, powstały nowe me-
tody rejestrowania obrazu i powielania go, to jednak w tym 
wydawnictwie pozostała jakaś magia, choćby taka, o jakiej 
pisał w 1995 roku Zbigniew Herbert do studentów Akade-
mii Teatralnej: (…) nie bądźcie, na litość Boską nowocześni, 
bądźcie rzetelni. Bądźcie za pięknym rzemiosłem, przeciw 
tandecie. I w tym momencie powinienem skończyć tekst, ale 
dla czystej przyzwoitości dołożę kilka faktów z historii grafiki, 
które są dla mnie bardzo ważne przy budowaniu programu 
w pracowni litografii.

Jakiś czas temu jeden z moich studentów (Wojciech 
Tubaja) napisał na kamieniu litograficznym swój manifest, 
który odnosił się do grafiki, szeroko pojętej. Pisał w nim 
między innymi: Grafika artystyczna, mimo swego bogactwa, 
wachlarza technik, nie jest w stanie udźwignąć ciężaru pro-
blemów współczesności… Pragnę też zwrócić uwagę na tru-
dy pracy grafika, gdzie wkład pracy włożony w posługiwanie 

Every time I think about printmaking, its history, possibili-
ties and potential, the first thing that comes to my mind is 
a book by Mieczysław Porębski entitled Ikonosfera [Icono-
sphere]. I strongly feel that the book released in 1972 is still 
valid, although a lot has been going on in the art world since 
that time. New facts have occurred, new image recording 
and copying techniques have been developed, and yet this 
publication is still permeated with some magic; magic that 
Zbigniew Herbert spoke about in 1995 to students of the 
National Academy of Dramatic Art: (…) for God’s sake, do 
not be innovative, be reliable… Promote beautiful craftsman-
ship, not shoddiness. And this should be the end of my essay, 
however for decency’s sake I shall add a few facts from the 
history of graphic arts which I find highly important during 
development of a curriculum for a lithography workshop.

Some time ago, one of my students (Wojciech Tu-
baja to be specific) printed his manifesto on a lithographic 
stone, in which he referred to graphic arts in general. Among 
other things, he wrote: Graphic arts, despite abundance and 
variety of its techniques, are not able to handle the burden of 
contemporary problems (...). I would also like to draw atten-
tion to the hardships of working as a graphic artist, where 
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się technikami warsztatowymi wielokrotnie przerasta efekty 
gotowego produktu – odbitek graficznych. Nie będę w tym 
miejscu omawiał niuansów naszej późniejszej rozmowy (ży-
czę każdemu pedagogowi takich studentów i manifestów), 
chciałbym natomiast podać przynajmniej kilka dróg wyjścia 
z zacofania graficznego. I mimo, że sztuka współczesna nie 
chce być dziełem, ale skutkiem tego dzieła, przypomnę kilka 
faktów z historii sztuki, a szczególnie grafiki.

Jest rok 1515. Cesarz Maksymilian I, tzw. ostatni ry-
cerz Europy zleca wykonanie przenośnego łuku triumfalnego 
(drewno – papier). Forma miała wymiary: 341 x 292 cm i skła-
dała się ze 192 oddzielnych odbitek z klocków drzeworytni-
czych. Autorami byli: Albrecht i Hans Durerowie, Burgmair 
i Altdorfer. Na treść, apologetyczną wobec idei władzy uoso-
bionej w Cesarzu, składało się drzewo genealogiczne i wy-
obrażenia alegoryczne jego dotyczące. Wykorzystanie grafiki 
i zasady powielalności (prace łatwo się niszczyły i mogły być 
na bieżąco wymieniane na nowe), jej wyjście w przestrzeń, 
nasuwa skojarzenia ze współczesnymi instalacjami. Właśnie 
to wyjście grafiki w przestrzeń, porzucenie przez nią ram i te-
czek, konsekwentnie rozwijał już w latach 70-tych XX wieku 
zapomniany, nieżyjący już artysta po krakowskiej ASP, Janusz 
Kaczorowski. Tworzył on prace w oparciu o formy graficzne 
powstałe w wyniku wyciskania ich w różnych materiałach, 
dając tym samym świadectwo, że pomiędzy grafiką a rzeźbą, 
przebiega często cienka granica, że w sztuce chodzi o treści, 
konteksty, a nie zawsze o traktowany dogmatycznie, nudny 
warsztat, jak pisał cytowany już w manifeście mój student. 
Zgadzam się tym twierdzeniem, bo grafika artystyczna, to 
przekazywanie różnorodnych treści, a nie drukarstwo.

Następnym elementem tej układanki jest fakt połą-
czenia czcionki z obrazem ( w Chinach w XI wieku; w Europie 
w XV wieku). Mowa, oczywiście, o czcionce ruchomej. Jeśli 
do tego dodamy takie późniejsze fakty, jak łubok (od II poł. 
XVII wieku), rosyjskie grafiki ludowe, początkowo drzewo-
ryty, później miedzioryty, a nawet, incydentalnie – litografie, 
o bardzo szerokiej tematyce, zawierające rysunek i tekst pi-
sany, to ten sposób obrazowania staje się jakby początkiem 
komiksu. Współcześnie popularność komiksu jest olbrzy-
mia, co zresztą dawało się zauważyć w kolejnych odsłonach 
Biennale Grafiki Studenckiej.

 A teraz słów kilka w odniesieniu do wykorzysta-
nia multiplikacji w tańcu i w ruchu. Mam na myśli graficzne 
sposoby rejestracji ruchów tancerzy, zapisy choreograficzne 

labour put into application of printmaking techniques signif-
icantly outweighs the effect of the finished product, namely 
the prints. I shall not discuss the details of our discourse that 
followed (I wish all teachers had an opportunity to encounter 
such students and manifestos), but I would like to suggest 
a few ways for getting out of the printing backwardness. And 
although contemporary art wishes to be the outcome of 
a work of art, and not the work of art itself, I will recall a few 
facts from the history of art, graphic arts in particular.

Let us move back to the year 1515. Emperor Maxi-
milian I, dubbed the last knight of Europe, commissions pro-
duction of a portable triumphal arch (of wood and paper). Its 
dimensions were: 341 x 292 cm, and it was printed from 192 
woodcut blocks. The arch was produced by Albrecht and 
Hans Dürer, Hans Burgkmair and Albrecht Altdorfer. The 
content, glorifying the idea of power embodied by the Em-
peror, is a genealogy of Maximilian in the form of a family tree 
and the related allegoric representations. The use of prints 
and application of the duplication principle (as works were 
easily damaged, they could be replaced with their subse-
quent copies on an ongoing basis), and stepping of the art-
work into public space bring associations with contempo-
rary installations. This entry into public space, abandonment 
of the frames and portfolios, was consistently practised as 
early as in the 1970s by the late Janusz Kaczorkowski, a for-
gotten graduate of the Academy of Fine Arts in Cracow. He 
based his works on graphic forms emerged after impress-
ing them in different materials, to evidence that often there 
is a very fine line between graphics and sculpture, and that 
art is about content, context, and not always about dull craft 
skills approached dogmatically, as written by my student in 
his manifesto. I agree with this statement, because graph-
ic art is about transmitting diverse content, and not about 
printing.

Another piece in the puzzle is the fact of combin-
ing typefaces with images (in China, in the 11th century; in 
Europe, in the 15th century). Of course, we are talking here 
about a movable typeface. If we add later developments, 
such as lubok (from the second half of the 17th century), 
Russian popular folk prints initially in the form of woodcuts, 
and later engravings on copper plates and, incidentally lith-
ographs, containing graphics and narratives, this method of 
imaging becomes the predecessor of the comic strip. Now-
adays, comic strips are enormously popular, which could be 
observed in subsequent Student Print Biennial events.
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zwane notacjami, z osobnymi zapisami dla kroków męskich 
i damskich. Widziałem takie przykłady z końca XVIII-ego 
i XIX wieku, rozpowszechniane w różnych środowiskach 
społecznych (były to tańce zarówno dworskie, jak i ludowe). 
Istnieje również multiplikacja w muzyce, czyli repetycja, cha-
rakterystyczna dla takich współczesnych kompozytorów, jak 
F. Glass, S. Reich, czy Moondog, co przy wspomnianych już 
możliwościach graficznego zapisu tańca, w połączeniu z ży-
wym ruchem, daje bazę do stworzenia swego rodzaju per-
formance’u graficznego.

Z problemami multiplikacji spotykamy się na każ-
dym kroku, choćby w rzeźbie, malarstwie (kopia, replika), 
czy instalacji (np. Boltanski). Chciałbym tu jednak przywołać 
nazwisko Grzegorza Banaszkiewicza, z jego nowymi kon-
cepcjami podziału matryc graficznych: ażurowa, reliefowa, 
płaska, transparentna, wirtualna, czy wreszcie mentalna. 
Autor koncepcji pisze: (…) proponowana przeze mnie sys-
tematyka obejmuje wszelkie obrazy, które pozwalam sobie 
nazywać „obrazami graficznymi”. Obrazy te, chociaż pozba-
wione zaakceptowanej powszechnie definicji, pozwalają się 
intuicyjnie wyróżnić spośród obrazów, które są dostępne 
naszej percepcji wzrokowej. Co jest, a co nie jest graficzne, 
określamy spontanicznie za pomocą języka potocznego.

Ktoś kiedyś powiedział, że wprowadzanie tego typu 
elementów do programu dydaktycznego pracowni graficz-
nych, niszczy spójność i tożsamość grafiki. Uważam, że takie 
podejście jest błędne, ponieważ szkoła artystyczna powinna 
być miejscem, gdzie tożsamość buduje się współcześnie ale 
na bazie przeszłości i z wychyleniem w przyszłość. Wszelkie 
działania twórcze, w których zawiera się sprzeciw wobec 
szablonowaniu, ujednoliceniu i banałowi, są wartościami, 
które powinniśmy chronić i stale o nich pamiętać, by nie po-
paść w graficzną rutynę.

Z poważaniem, Stefan Ficner

P.S. Autor niniejszego listu jest pomysłodawca i autorem roz-
działów o litografii w dwóch podręcznikach poświęconym 
technikom graficznym.

And now a few lines about using multiplication for 
dancing and movement purposes. I think here about graph-
ic representations of dancing movements, choreographic 
records referred to as notation, with separate records for 
male and female steps. I have seen examples of such re-
cords from the late 18th and 19th centuries, disseminated 
within different social environments (these included both 
court and folk dances). Also, there is multiplication in music, 
that is repetition, typical of such contemporary composers 
as Philip Glass, Steve Reich or Moondog, which with the 
mentioned possible graphic dance representations com-
bined with live movement, provide grounds for creation of 
a graphic performance.

The problem of multiplication is faced by all art fields, 
e.g. sculpture, painting (copy, replica) or installation (e.g. 
Boltanski). However, here I would like to mention Grzegorz 
Banaszkiewicz, and his new concepts for dividing printing 
matrices into open-work, relief, flat, transparent, virtual and, 
last but not least, mental. He wrote: (...) categories I have 
suggested cover any images I let myself refer to as “graph-
ic images. These images, although lacking a commonly 
approved definition, can be intuitively distinguished from 
among images perceived by our eye. We determine whether 
something is graphic or not on the spur of the moment, us-
ing a common language.

Someone once said that incorporation of such ele-
ments in the curricula of printmaking workshops, damag-
es consistency and identity of graphic arts. I think this is 
wrong, as art schools should allow students to build their 
identity here and now, yet based on the past and leaning 
towards the future. Any creative pursuits objecting to the 
use of templates, unification or cliché, constitute values we 
should protect and remember about, in order not to get into 
printing routine.

Respectfully yours, Stefan Ficner

P.S. Author of this letter is the originator and author of chap-
ters on lithography in two printmaking manuals.
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Litografia w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych 
w Lublanie (MGLC) __ 

Lithography in the International Centre of Graphic Art  
Ljubljana (MGLC)

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych (MGLC) jest 
specjalistycznym muzeum i producentem dzieł graficznych 
i dzieł sztuki współczesnej, czerpiącym z dziedzictwa Bien-
nale Sztuk Graficznych oraz zdobyczy drukarstwa dwudzie-
stego wieku. MGLC zostało oficjalnie desygnowane do życia 
25 grudnia 1986 roku przez władze Lublany z inicjatywy dra 
Zorana Kržišnika, długoletniego dyrektora Biennale Sztuk 
Graficznych w Lublanie, powołanego również na stanowi-
sko dyrektora MGLC. Od samego początku swojego istnie-
nia, zadaniem MGLC było prowadzenie działań wzajemnie 
powiązanych i komplementarnych w stosunku do działań 
w ramach biennale. Centrum sprawuje pieczę nad bogatą 
kolekcją grafik i książek artystycznych powstałych po II woj-
nie światowej. Dzieła zgromadzone w kolekcji można oglą-
dać w Gabinecie, przy którym funkcjonuje ogólnodostępna 
biblioteka. Instytucja słynie przede wszystkim z organizacji 
Biennale Sztuk Graficznych, będącego najstarszym na świe-
cie wydarzeniem w dziedzinie sztuk graficznych. 

Biennale Sztuk Graficznych w Lublanie jest jednym 
z najstarszych biennale organizowanych na świecie. Powo-
łanie go do istnienia w 1955 roku zapewniło Lublanie oraz 
sztukom wizualnym w Słowenii stałe miejsce na mapie 
sztuki światowej. Biennale jest wysoko cenione na arenie 

The International Centre of Graphic Arts (MGLC) is a spe-
cialized museum and producer of printed and contempo-
rary art, based on the heritage of the Biennial of Graphic 
Arts and 20th century art of printing. MGLC was estab-
lished on 25 December 1986 by the city of Ljubljana, upon 
the initiative of the longtime head of the Ljubljana Biennial 
of Graphic Arts and director of MGLC, dr. Zoran Kržišnik.
It has been the job of MGLC from the outset to perform 
a number of activities that are interrelated and comple-
mentary in their nature. It takes care of the extensive collec-
tion of prints and artists’ books produced after the Second 
World War. Works from the collection are available to view 
in the Study Room and are accompanied by a library ac-
cessible to the public. The institution’s most recognizable 
activity is the Biennial of Graphic Arts, which is known as 
the world’s oldest graphic arts event.

The Ljubljana Biennial of Graphic Arts is one of the 
oldest biennials in the world. Its emergence in 1955 pin-
pointed Ljubljana and the visual art of Slovenia on the world 
map. The Biennial is highly esteemed by international meas-
ure and is recognized as a high-quality event, whereas Slo-
vene art has in turn become well-known outside Slovenia’s 
borders because of the Biennial. It is the printmakers that 
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międzynarodowej oraz uważane za wydarzenie prestiżowe. 
Dzięki niemu sztuka słoweńska zyskała rozgłos także poza 
granicami kraju. To właśnie prace słoweńskich grafików 
można spotkać najczęściej w muzeach na całym świecie, 
co w znacznym stopniu stało się za sprawą biennale oraz 
dzięki udziałowi artystów ze Słowenii w najważniejszych wy-
stawach międzynarodowych. Sześćdziesięcioletnia historia 
biennale wywarła znaczący wpływ na rozwój sztuk graficz-
nych w Słowenii. Dzięki regularnemu prezentowaniu prac 
artystów pochodzących z różnych środowisk kulturowych 
i artystycznych, biennale miało wpływ na działania w kra-
ju. W dużym stopniu przyczyniło się również do powstania 
szkoły grafiki artystycznej w Lublanie oraz dzieł artystycz-
nych reprezentujących kluczowe założenia klasycznej grafi-
ki warsztatowej. Biennale powstało w okresie kiedy grafika 
warsztatowa oraz techniki reprodukcji potrafiły znakomicie 
uchwycić ogólną kondycję sztuki oraz społeczeństwa. Był to 
dokładnie ten czas, kiedy w Wielkiej Brytanii oraz Stanach 
Zjednoczonych na pierwszy plan zaczynał wysuwać się pop 
art. Powojenny kapitalizm, społeczeństwo konsumpcyjne 
oraz swobodny podział na tak zwaną kulturę wysoką i niską 
determinowały sposób produkcji dzieł artystycznych. W ta-
kich okolicznościach, Biennale zyskało dobrą pozycję wyj-
ściową do tego by stać się jednym z najbardziej prestiżowych 
wydarzeń artystycznych na świecie. Jako najstarsze wyda-
rzenie tego typu, przyczyniło się do powstania podobnych 
mu wydarzeń na całym świecie. Na przełomie lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zmieniły się 
kierunki w sztuce światowej. Ponownie zaczęto kłaść nacisk 
na tzw. indywidualny styl artysty, co umniejszyło znaczenie 
grafiki warsztatowej będącej techniką produkcji masowej, 
a Biennale Sztuk Graficznych w Lublanie przeżywało kryzys. 
Lata dziewięćdziesiąte na powrót ustanowiły pozycję sztuki 
dążącej w kierunku grafiki warsztatowej, którą interesowały 
w różnym wymiarze cechy charakterystyczne społeczeń-
stwa postindustrialnego, kwestie świadomości ekologicznej, 
poprawności politycznej oraz możliwości przekazywania 
treści. I tak Międzynarodowe Biennale Sztuk Graficznych 
odzyskało swoją wcześniejszą rangę. Po roku 2001, zaczęło 
aktywnie promować techniki reprodukcji inne niż techniki 
grafiki warsztatowej, takie jak fotografia, film czy programy 
komputerowe. XXIV Biennale zorganizowane w 2001 roku 
rozpoczęło proces odnowy, weryfikacji struktury, organiza-
cji, stosunku do publiczności lokalnej i międzynarodowej, 
kuratorstwa. Autorefleksja oraz namysł nad jego rolą będzie 
towarzyszyć kolejnym edycjom wydarzenia. 

most widely represent Slovene art in the museums of the 
world, something which the Biennial contributed to, as well 
as inviting artists to major international exhibitions. During 
its sixty years of existence, the Biennial has helped to raise 
the quality of Slovene artmaking. By regularly presenting the 
works of artists from different cultural backgrounds and ar-
tistic environments, it has had an impact on local goings on. 
It also greatly contributed to the formation of the Ljubljana 
school of graphic arts and those art pieces that represent 
the highlights of classic printmaking production. The Bien-
nial took shape during a period when printmaking and its re-
productive techniques grasped perfectly the disposition of 
art and society in general. That was precisely the time when 
pop art was coming to the fore in Great Britain and in the 
United States. Post-war capitalism, consumer society and 
the loose division between so-called high and low culture 
greatly affected the production of art. In this climate, the Bi-
ennial made a head start in becoming one of the world’s re-
nowned art events. As the oldest manifestation of this type, 
it has also encouraged the emergence of similar types of 
events around the world. Between the ends of the seventies 
and the eighties, the currents in the art world changed. The 
focus was again placed on the so-called originality of the art-
ist’s hand, which pushed printmaking as a mass production 
technique into the background, whereas the events of the 
Ljubljana Biennial of Graphic Arts went through a period of 
crisis. The nineties re-established art inclined towards print-
making, which held an interest for the attributes of post-in-
dustrial society, environmental awareness, political correct-
ness in various scopes and its communicative capacities. 
And so the International Biennial of Graphic Arts once again 
gained prominence. After 2001, it also began to make active 
connections with reproductive techniques other than print-
making, such as photography, film and computer programs. 
The 24th Biennial in 2001 embarked on the process of re-
vitalization, checking the structure, organization, attitude 
towards the local and international public, curatorship. The 
self-reflection and questioning of its role will continue also 
with the biennials to follow.

Our Center (MGLC) disposes with the Print Studios 
wich are organized as a production centre, offering artists 
the opportunity to print in a variety of printmaking tech-
niques. The Print Studios focused on using certain classic 
printmaking techniques like intaglio printing, lithography 
and silkscreen. But the Studios were always conceived to 
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Nasze Centrum dysponuje Warsztatami Graficznymi 
zorganizowanymi na kształt zakładu produkcyjnego, umoż-
liwiającego artystom tworzenie dzieł przy pomocy rozma-
itych technik grafiki warsztatowej. Kładzie się tu nacisk 
na klasyczne techniki grafiki warsztatowej, takie jak wklę-
słodruk, litografia i druk wypukły. Od początku Warsztaty 
miały jednak funkcjonować jako swego rodzaju laborato-
rium naukowe, w którym artyści z kraju i zagranicy mogliby 
zgłębiać swoje koncepcje artystyczne oraz poszerzać wie-
dzę i umiejętności techniczne. 

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Lu-
blanie ma pod swoją opieką największą w Słowenii kolekcję 
wydruków dzieł graficznych oraz oryginalnych publikacji po-
wstałych po II wojnie światowej, oraz jedyną kolekcję grafik 
modernistycznych liczącą ponad 10 tysięcy prac. Znaczna 
część kolekcji obejmuje prace artystów, którzy wzięli udział 
w Międzynarodowym Biennale Sztuk Graficznych. Wśród 
nich znaleźć można dzieła przedstawicieli szkoły paryskiej 
(takich jak Jean Arp, Osip Zadkin, Pierre Soulages, Hans 
Hartung, Serge Poliakoff, Zao Wou-Ki, Victor Vasarely), 
przedstawicieli ruchu awangardowego COBRA (Corneille, 
Karel Appel, Asger Jorn), artystów z Europy Wschodniej oraz 
innych twórców uznanych na całym świecie, takich jak m.in.: 
Nancy Spero, Damien Hirst, Bill Morris, Max Bill, Emilio Ve-
dova, Günther Uecker, Robert Rauschenberg, Pablo Picas-
so, Dóra Maurer, Görgy Galántai, Mangelos, Ivan Kožarić 
czy Ivan Picelj. W kolekcji można również znaleźć wszystkie 
lub wybrane dzieła najwybitniejszych artystów słoweńskich 
zajmujących się grafiką warsztatową, takich jak Vladimir 
Makuc, Janez Bernik, Danilo Jejčič, Bogdan Borčić, Jože 
Ciuha, Lojze Spacal, Andrej Jemec, Tinca Stegovec i innych. 
Ważnym elementem zbioru są publikacje z dziedziny sztu-
ki, których liczba dochodzi do 4 tysięcy i obejmuje książki 
artystyczne, dzieła książkowe, czasopisma i magazyny po-
święcone sztuce, plakaty i zaproszenia, publikacje fotogra-
ficzne, karty pocztowe, znaczki, naklejki, odbitki, fotokopie, 
płyty CD z pracami typu sound-art, oraz towarzyszące im 
piśmiennictwo branżowe w postaci rozpraw teoretycznych 
i informatorów katalogowych.

Mając na uwadze światowe i europejskie trendy 
w sztukach graficznych, można śmiało stwierdzić, że lito-
grafia odegrała niezwykle istotną rolę w historii biennale or-
ganizowanego w Lublanie; raz bardziej, raz mniej znaczącą, 
jednak ma to miejsce do dnia dzisiejszego. W niniejszej pre-

function as a research laboratory, where local and foreign 
artists can explore their visual ideas as well as further their 
knowledge and skills.

The International Centre of Graphic Art Ljubljana 
takes care of the largest Slovene collection of fine art prints 
and original publications produced after the Second World 
War, and the only public collection of modernist prints, con-
tains more than 10,000 pieces. The majority of the collection 
is represented by the works of artists that have exhibited at 
the International Biennials of Graphic Arts. Among these 
are the members of the École de Paris, (Jean Arp, Osip Za-
dkin, Pierre Soulages, Hans Hartung, Serge Poliakoff, Zao 
Wou-Ki, Victor Vasarely), representatives of the COBRA 
avant-garde movement (Corneille, Karel Appel, Asger Jorn), 
artists of Eastern Europe, as well as other internationally ac-
claimed artists: Nancy Spero, Damien Hirst, Bill Morris, Max 
Bill, Emilio Vedova, Günther Uecker, Robert Rauschenberg, 
Pablo Picasso, Dóra Maurer, Görgy Galántai, Mangelos, 
Ivan Kožarić and Ivan Picelj. The collection also contains the 
complete or partial oeuvres of some of the most prominent 
Slovene artists working in printmaking like Vladimir Makuc, 
Janez Bernik, Danilo Jejčič, Bogdan Borčić, Jože Ciuha, Lo-
jze Spacal, Andrej Jemec, Tinca Stegovec, as well as others. 
An important part of the collection is composed of art pub-
lications, which accounts for about 4,000 pieces – artists’ 
books, book works, art journals and magazines, newspaper 
projects, posters and invites, photographic publications, 
postcards, stamps, stickers, prints, photocopies, sound art 
CDs, as well as accompanying literature in the form of theo-
retical pieces and catalogues.

In the context of world and European graphic trends, 
lithography, I can say freely, played a very signifact role on 
the Ljubljana biennial. Sometimes this was remarkably 
important, sometimes less, but we can confirm a certain 
continuity. With this presentation, I will try to outline the flow 
of lithography from the first biennial to the moment when 
the Ljubljana graphic biennial changed the classical pres-
entation structure and opened the way for new media and 
new ways of expression. At the very beginning, the first few 
biennials, lithography had almost a dominant role. First and 
foremost, we can thank the highly influential and powerful 
Parisian lithographic school and the high representation of 
their lithographic works. Regardless of its extremely com-
plex technical requirement, the lithography has gone hand 
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zentacji spróbuję pokazać jakim zmianom ulegała litografia 
od pierwszego biennale sztuk graficznych do chwili, kiedy 
wydarzenie to zmieniło swoją klasyczną formułę prezentacji 
i otworzyło się na nowe media i najnowsze środki ekspresji. 
Przez kilka pierwszych edycji biennale, litografia była techni-
ką niemalże dominującą. Stało się to za sprawą wpływowej 
i szeroko oddziałującej paryskiej szkole litografii oraz dużej 
liczbie litografii powstałych według jej zasad. Mimo wyjąt-
kowo skomplikowanych wymogów technicznych, litografia 
rozwijała się na równi z pozostałymi technikami graficznymi; 
można śmiało stwierdzić, że górowała nad pozostałymi tech-
nikami prezentowanymi na Biennale Sztuk Graficznych. 

Przez pewien czas stan ten nie ulegał zmianie, jednak 
wraz z wprowadzeniem technik produkcji masowej, litogra-
fia została na długi czas zepchnięta na margines. Przy czym 
należy jednak zwrócić uwagę, że nigdy nie została całkowi-
cie zaniedbana. Na każdym biennale pojawiali się artyści 
przedstawiający oryginalne litografie, wykonane wyłącznie 
tą techniką lub przy wykorzystaniu możliwości oferowanych 
nowe techniki takie jak algrafia, cynkografia czy druk offseto-
wy, będące znacznie szybszymi i bardziej zaawansowanymi 
technikami druku. 

Przedstawię reprodukcje prac kilku najważniejszych 
twórców litografii na świecie, którzy wystawiali swoje pra-
ce na Biennale w Lublanie. Odegrały one niezwykle ważną 
rolę w kontekście światowych tendencji w dziedzinie sztuk 
graficznych i z pewnością zostały docenione przez jury 
biennale. Wielu z tych artystów zdobyło na naszym bienna-
le liczne nagrody, jak np. Robert Rauschenberg, który nie-
raz był honorowany za niezwykły wkład w rozwój środków 
wyrazu możliwych do stosowania w litografii. Wiele z tych 
znakomitych dzieł znajduje się w naszych bogatych zbio-
rach. Niektóre z pewnością zostaną dostrzeżone jako szcze-
gólnie wartościowe, a prezentacje ich reprodukcji podczas 
sympozjum litograficznego w Lublinie będą mieć charakter 
krótkich performansów.

in hand with other graphic techniques, so I can freely say 
that it had a primacy over other techniques at the Biennial 
of Graphic Arts.

This continuity has been preserved for some time, 
but with the introduction of mass production techniques, 
lithography has long been suppressed in the second plan. 
But it is important to note that it is never completely ne-
glected. Each biennial would feature authors with very in-
teresting lithographs, who were using this technique alone 
or as a combination with the possibilities of new techniques 
such as algraphy, zinkography and offset as much faster and 
technologically more contemporary printing methods.

I will present the reproduction of some of the most 
significant authors of lithography in the world who exhibit-
ed their works on the Ljubljana Biennale. These works have 
played a very important role in the context of world graphic 
movements and certainly have been recognized by the jury 
of the biennial. Many of them have been awarded numerous 
prizes on our biennial, such as Robert Rauschenberg, who 
has repeatedly received the first prize for his remarkable 
contribution to the presentation of the lithographic expres-
sion. Also a large number of these exquisite parts are includ-
ed in our rich collection. Some of these works are bound to 
stand out as particularly valuable and brief performances as 
reproductions in the presentation at the lithographic sym-
posium in Lublin.
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Zasłyszana historia litografii toruńskiej __ 

The once-heard history of lithography in Toruń

Litografia toruńska wywodzi się w prostej linii z Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, który po II wojnie światowej zo-
stał przeniesiony z dużą częścią kadry oraz dobytku do Toru-
nia, gdzie zaistniał jako Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wy-
dział Sztuk Pięknych był jednym z wydziałów założycieli tej 
uczelni. Gdyby uznać tę kontynuację jako ciągłość, w chwili 
obecnej byłoby to około 220 lat istnienia, czyli równie długo 
jak litograficzny druk. Oczywiście litografia w Wilnie zjawiła 
się wiele lat późnej. Prawdopodobnie były to lata dwudzie-
ste XX wieku. W 1919 roku powołano Pracownię Sztuki 
Stosowanej (z Pracowniami Zdobnictwa i Grafiki). Litografia 
wprawdzie nie wchodziła do programu nauczania, ale ponoć 
była prowadzona w latach dwudziestych. Nie wiadomo rów-
nież, kto się nią zajmował. Być może Wojciech Jastrzębowski, 
który sam uprawiał litografię i krótko był związany z uczelnią 
wileńską. Dotyczyłoby to tylko okresu do grudnia 1920 roku. 
Jastrzębowski studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych, był uczniem Józefa Mehoffera, później pracował także 
w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wszystko wskazuje na to, że prasy, duża część kamie-
ni i drobny sprzęt pojawiły się w Toruniu razem z transportem 
z Wilna. Wskazywały na to wspomnienia starszych kolegów. 

Lithography traditions in Toruń can be traced back to the 
Chair of Painting and Drawing of the Stefan Batory Univer-
sity in Vilnius, which after World War II, together with a sig-
nificant number of scholars and much of its property, was 
transferred to Toruń to the newly emerging Nicolaus Coper-
nicus University. Faculty of Fine Arts was one of the found-
ing units of the university. If we wanted to consider the exist-
ence of both units as a whole, it would total 220 years, which 
equals the existence of lithographic printing. Of course, li-
thography as a printing technique appeared in Vilnius much 
later, quite possibly in the 1920s. In 1919, the Workshop of 
Applied Arts was set up (together with Decorative Art and 
Graphic Arts Workshops). Although lithography was not in-
cluded in the curriculum in the 1920s, lithography classes 
are said to have been conducted. Nothing is known about 
any practitioners, however. It might have been Wojciech 
Jastrzębowski who created lithographs and worked at the 
Vilnius University for a short time. This however, could have 
been true only until December 1920. Jastrzębowski stud-
ied at the Academy of Fine Arts in Cracow, where he was 
instructed by Józef Mehoffer. After graduation, he worked 
at the School of Fine Arts in Warsaw.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu __ The Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

007 PIOTR GOJOWY prof. zw.



 : _ 140

W nowym miejscu, w Willi Ossowskich przy ul. Mo-
niuszki 10, Katedra Grafiki miała bardzo trudne warunki. Było 
zbyt mało miejsca na potrzeby grafików, jednak w tym czasie 
musieli tam funkcjonować. Oprócz pracowni wypukłodruku 
i wklęsłodruku był tam również warsztat litograficzny. Wiado-
mo, że od roku akademickiego 1952/53 ćwiczenia z litografii 
prowadził, Zygfryd Gardzielewski - drukarz i typograf, który 
pracował również w Toruńskich Zakładach Graficznych zna-
nych lepiej pod nazwą „Toruńskiej Drukarni Dziełowej”. Po-
siadał więc bardzo dużą wiedzę i doświadczenie technolo-
giczne. Ciekawostką jest, że Zygfryd Gardzielewski był znany 
jako autor kroju pisma zwanego antykwą toruńską, nad któ-
rym pracował w latach 1952–1958.

Krój ten w trzech odmianach: zwykłej, półgrubej i po-
chyłej, był gotowy w 1960 roku (czcionki wykonała warszaw-
ska odlewnia czcionek, dawniej gisernia Idźkowski i S-ka). 
Nowe czcionki szybko zdobyły sobie popularność i znala-
zły się w drukarniach całego kraju. W erze komputerowej 
w oparciu o ten krój został wykonany font. Początkowo pró-
bowano tego dokonać na bazie czcionek, ale efekt nie był za-
dowalający. Na szczęście zachowały się oryginalne, ręcznie 
wykreślone przez Gardzielewskiego kartony i one posłużyły 
do cyfryzacji kroju. Z tego wielkiego drukarsko-typograficz-
nego doświadczenia Gardzielewskiego korzystali także stu-
denci Wydziału Sztuk Pięknych.

Z tamtego okresu funkcjonowania litografii nie są 
znani absolwenci, mimo że Gardzielewski pracował na wy-
dziale wiele lat. Jak sądzę wynikało to z programu studiów, 
w którym absolwent znal wszystkie techniki i podejmował 
pracę w przez siebie wybranych. Myślę również, że z uwagi 
na ograniczone miejsce zajęcia miały charakter pokazowy 
i były dopełnieniem studiowania w pozostałych pracow-
niach. Również mógł tu mieć znaczenie fakt, że litografia 
wówczas była bardzo związana i rozpowszechniona jako 
technika poligraficzna.

Po odejściu Zygfryda Gardzielewskiego na emerytu-
rę pracownia przestała funkcjonować. Zbiegło się to w cza-
sie z kolejnymi przenosinami, tym razem do większych po-
mieszczeń, do budynku przy ul Sienkiewicza 30/32, obecnej 
siedziby Wydziału Sztuk Pięknych i Zakładu Grafiki. W no-
wym miejscu prężnie rozwijały się pracownie wklęsłodruku 
i wypukłodruku, a w roku 1970 do dydaktyki włączona zosta-
ła pracownia serigrafii. Szczęśliwie do nowych pomieszczeń 

It appears that lithography presses, significant 
amount of stones and minor equipment were transported 
to Toruń from Vilnius. This could be inferred from the rem-
iniscences of my older colleagues. At the new place, that 
is Willa Ossowskiego located at 10 Moniuszki street, the 
Chair of Graphic Arts had to struggle with adverse working 
conditions. Graphic artists were short of space, yet at that 
time they had no other facility at their disposal. Besides the 
letterpress and intaglio printing workshops, the building ad-
ditionally housed a lithography workshop. Starting from the 
academic year 1952/53, lithography classes were conduct-
ed by Zygfryd Gardzielewski, a printer and typographer who 
was also employed at Toruń Graphic Works better known 
as Toruńska Drukarnia Dziełowa. Therefore, he had consid-
erable expertise and craft skills. What is interesting, Zygfryd 
Gardzielewski was known to originate a typeface known as 
antykwa toruńska [Antiqua of Toruń] which he designed be-
tween 1952 and 1958.

The font had three faces: ordinary, semi-bold and 
slanted, and it was ready to use in 1960 (types were man-
ufactured by a Warsaw-based typefoundry, formerly known 
as Idźkowski and Co.). The brand new typeface quickly got 
widely popular and was used by printing workshops across 
Poland. In the digital era, this typeface served as the basis for 
creating a font. Initially, this was attempted to be done based 
on sorts (types), however the effect was not satisfactory. For-
tunately, the original design drawings made by Gardzielewski 
had survived, and they were used to digitize the type. Gar-
dzielewski’s immense printing and typography experience 
was also used by students of the Faculty of Fine Arts.

Although Gardzielewski worked in the faculty for 
a long time, nothing is known about lithography graduates 
from that period. I believe this was caused by the curriculum 
which allowed graduates to learn all techniques and to work 
using those that best matched their preferences. I also be-
lieve that due to restricted space, lithography classes would 
rather resemble presentations and complement classes 
taught in other workshops. The fact that lithography was at 
that time pretty much related and promoted as a printing 
technique, could be of some importance as well.

After Zygfryd Gardzielewski retired, the workshop 
closed its doors. This coincided with another transfer, this 
time however to more spacious rooms at 30/32 Sienkiew-
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zostały przewiezione również prasy litograficzne i kamienie. 
Duża prasa została ustawiona w jednej z sal. Pozostały sprzęt 
złożono w magazynie.

Idea odtworzenia pracowni w nowej lokalizacji zro-
dziła się około 1984 roku. Być może mówiło się o tym wcze-
śniej, ale konkretne działania zostały podjęte dopiero w tym 
czasie. Chodziło o nawiązanie do modelu czterech pracowni 
grafiki artystycznej, które istniały wówczas na Akademiach 
Sztuk Pięknych i PWSSP. W 1985 roku prof. Bogdan Przy-
byliński – ówczesny kierownik Zakładu Grafiki, zapropono-
wał mi pracę z docelowym zadaniem utworzenia pracowni 
litograficznej. Początkowo przeprowadziłem inwentaryzację 
stanu posiadania wszystkiego, co mogło być przydatne. Naj-
ważniejsza była duża prasa pozwalająca drukować z kamieni 
w formacie 100 x 70 cm, a nawet szerszych. Trochę później 
znalazła się jeszcze druga, mniejsza prasa, do ustawienia na 
stole. Była tego samego typu co prasa Wyczółkowskiego 
w muzeum bydgoskim. Trzecia prasa została dokupiona od 
emerytowanego pracownika drukarni w Toruniu. Na stanie 
było również ponad sto kamieni, z tym że bardzo małych 
rozmiarów, często uszkodzonych, do tego cienkich. Podej-
rzewam, że część z nich została zniszczona podczas prze-
prowadzki, jak również nie zabrano kamieni większych. Zna-
lazłem również dwa wałki skórzane, na rdzeniu drewnianym, 
kostki ścierne, kilka pudełek kredek i igieł litograficznych.

Ze świadomością takiego stanu jeszcze w 1985 od-
byłem staż na ASP w Krakowie w pracowni litografii, którą 
kierował w tym czasie bardzo zasłużony dla polskiej grafiki 
prof. Włodzimierz Kunz. Pobyt na akademii pozwolił mi lepiej 
poznać technikę, funkcjonowanie pracowni, a także drogi 
zaopatrzenia w narzędzia materiały i sprzęt. W tych latach 
niewiele było rzeczy dostępnych, miałem kłopot z pozyska-
niem gąbek wiskozowych. Oczywiście na początek dzięki 
życzliwości profesora W. Kunza gąbkę otrzymałem w pre-
zencie. Ułatwieniem w zaopatrzeniu był fakt, że w Toruniu 
istniała jeszcze wtedy Wytwórnia Farb Graficznych „ATRA”. 
Doskonałą farbę piórową miałem w zasięgu ręki. Miesięczny 
staż został powtórzony w 1987 roku, kiedy pracownię lito-
grafii prowadził inny nasz wspaniały grafik i pedagog oraz 
przyjaciel prof. Roman Żygulski. 

Pierwszy dyplom magisterski w pracowni litografii 
powstał w 1996 roku. Od tego czasu mieliśmy 41 absolwen-
tów. W moim odczuciu litografia na Wydziale Sztuk Pięknych 

icza street, the current seat of the Faculty of Fine Arts and 
the Department of Graphic Arts. At the new venue, intaglio 
and letterpress printing workshops turned very resilient, and 
in 1970, screen printing classes were added to the curric-
ulum. Luckily, lithographic presses and stones were also 
transferred to the new facility. The large press was put in 
one of the rooms; the remaining equipment was deposited 
in a warehouse.

The idea to reconstruct the lithography workshop at 
the new facility was born around 1984. It might have been 
considered earlier, yet specific steps were taken only at that 
time. The university wished to follow the model of four graph-
ic art workshops pursued at that time by Academies of Fine 
Art and PWSSP [State Higher School of Fine Arts]. In 1985, 
I was offered a job by professor Bogdan Przybyliński, the 
then head of the Department of Graphic Arts, who entrust-
ed me with the task of setting up the lithography workshop. 
To that end, I proceeded with stocktaking to find anything 
that would be useful. The most important equipment was 
the large lithographic press enabling production of 100 x 70 
cm prints, if not wider. A little later, I found another, smaller 
press that could be put on a table top. It was the same type 
as the press of Leon Wyczółkowski exhibited in the museum 
in Bydgoszcz. The third press was purchased from a retired 
employee of a printing house in Toruń. Also, there were more 
than one hundred lithographic stones in stock, yet they were 
very small, often damaged and rather thin. I suppose that 
some of them had been damaged during the transfer, and 
that the larger stones had simply not been taken at all. I also 
found two leather rollers with a wooden core, grinding cubes, 
and a few boxes of lithographic crayons and needles. 

Aware of the status quo, still in 1985 I took part in 
a residency programme in the lithography workshop at the 
Academy of Fine Arts in Cracow, at that time headed by pro-
fessor Włodzimierz Kunz who was a figure of special merit 
for Polish graphic arts. While staying at the academy, I got 
a deeper insight of the technique, workshop operation, as 
well as sources of supply for the materials and lithograph-
ic equipment (at that time, there were few things available, 
I even had problems with getting viscose sponges). Owing 
to professor Kunz’s kindness, I received one sponge as 
a gift for a good start. The fact that Toruń was still the seat 
of ATRA Printing Paint Manufacturing Company, I had no 
problems with supply of the materials. Thanks to this, I had 
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UMK w Toruniu zakorzeniona jest w kilku miejscach. Pierw-
sze znajduje się w przedwojennym Wilnie poprzez sprzęt 
i graficzną spuściznę pedagogów przybyłych do Torunia. 
Na pewno znaczenie dla korzeni naszej litografii ma fakt, 
że w rejonie funkcjonuje Muzeum Leona Wyczółkowskiego, 
które od lat upowszechnia grafiki i warsztat litograficzny mi-
strza. Moim zdaniem jednak największy wpływ na toruńską 
litografię miała pracownia krakowska Akademii Sztuk Pięk-
nych. Znów łączy nas Wyczółkowski i jego prasa na akademii. 
Krakowskie podejście do warsztatu, maestria, wypracowane 
sposoby, procesy charakterystyczne dla tej szkoły stały się 
mi najbliższe. Jeszcze dziś, choć pewne rzeczy wykonujemy 
zapewne inaczej, jako klasykę litografii przedstawiamy stu-
dentom skrypt, autorstwa prof. Włodzimierza Kunza i Janu-
sza Karwackiego, który prostym zwięzłym językiem opisuje 
podstawowe zagadnienia tego druku.

excellent access to ink paint. In 1987, I went on another 
one-month placement, when the workshop was headed by 
another outstanding graphic artists, lecturer and our friend, 
professor Roman Żygulski.

The first master’s degree in lithography was granted 
in 1996. Since that time, we have had 41 graduates. I have 
the impression that lithography in the Faculty of Fine Arts 
at the Toruń university has many roots. First of all, they can 
be traced back to the pre-war city of Vilnius, through equip-
ment and printing expertise of scholars who moved to Toruń. 
An important fact has surely been the operation of the Leon 
Wyczółkowski museum in the region, which has been a pas-
sionate promoter of the works and technical skills of this out-
standing artist for many years. I believe however, that it was 
the lithography workshop operating in the Academy of Fine 
Arts in Cracow that had the greatest influence on lithogra-
phy pursued in Toruń (again, through Wyczółkowski and his 
lithography press at the academy). Approach to technical 
skills, mastery, specific methods and processes developed 
in Cracow is something that I agree with the most. Even to-
day, although we surely do some things differently, we pres-
ent students with a script written by professor Włodzimierz 
Kunz and Janusz Karwacki, as a classical lithography man-
ual describing the fundamental issues related to this print-
making technique in a simple and concise manner.
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Dlaczego litografia? __ Why lithography?

Dlaczego litografia? Bo istnieje.

Zdarza się, że pociągają nas rzeczy, okoliczności czy zajęcia, 
choć nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Tak 
też jest w przypadku mnie i litografii. Wystarczyłoby mówić 
jedynie o aspektach technicznych, gdyż w rzeczywistości ta 
technika druku oferuje najszerszy wachlarz środków wyrazu 
(kolorystyka, linie, powierzchnie, przesłony oraz nieskończo-
ność ich kombinacji). Jeśli czerpiemy przyjemność z upra-
wiania rękodzieła, z możliwości tworzenia czegoś, może to 
wypełnić znaczną część naszej egzystencji. Jeśli sprawia 
nam to radość, nie należy tego zmieniać. Litografia, jak wiele 
innych technik, łączy przeszłość z teraźniejszością, wycho-
dząc ku przyszłości. Warsztat jest istotny, jednak najważniej-
sza jest idea, jaką chcemy przekazać.

Pisanie o litografii nie jest w stanie oddać rzeczywistej głę-
bi tego pojęcia. Pozwala na to dopiero jej tworzenie. 

Why lithography? Because it exists.

Sometimes we are attracted by things, facts, activities, and 
we cannot name the reasons for their attractiveness. This 
is also my case in relation to the lithography technique. It 
would be easy to talk only about the technical point of view, 
although lithography has the widest range of possibilities 
(color, line, surface, iris and their endless possibilities of 
combinations). If we still have the pleasure of handwork, the 
ability to create things, we have the phenomenon capable of 
filling a large part of our being. If you like it, there is nothing 
to be done. This technique, as well as many others, bridges 
the past with the present, with a reference to the future. The 
resources matter, but the idea reigns.

It is much more like creating a lithography as a writing 
about it.
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Okoliczności odnawiania lubelskiej Litografii __ 

Lublin lithography reborn – the context

Oficyny litograficzne pojawiły się w Lublinie w połowie XIX 
wieku tuż po oficynach powstałych we Lwowie.

Najwięcej informacji na ten temat można znaleźć 
w artykule Pawła Gduli Drukarstwo lubelskie.

Tak powstał w roku 1847 nowy zakład poligraficzny 
pod firmą: „Zakład Artystyczno-Litograficzny i Drukarnia 
Józefa Nowaczyńskiego”, ul. Krakowskie Przedmieście, róg 
Gubernatorskiej (dziś ul. Kościuszki)01. W tym czasie działały 
4 drukarnie (Kossakowskiego, Nowaczyńskiego, Rządowa 
i Guttfeld Szabsa), z czego w kilku można domniemywać, 
drukowano techniką litograficzną. W 1854 roku w drukarni 
Kossakowskiego wychodzi książka Powieści dla dzieci na 
tle miejscowych zdarzeń osnute, skreślone przez Zofię 
Ścisłowską z litografiami różnych fragmentów Lublina02.

W 1872 roku powstała oficyna litograficzna przy 
placu Bernardyńskim (dziś Plac Wolności) z wejściem od 
ul. Przechodniej. Ok. 1907 zmieniła właściciela i pod firmą 
A. Jarzyński przetrwała do drugiej poł. XX wieku03. W 1950 
weszła w skład Spółdzielni Pracy Drukarzy i Introligatorów 
a w 1953 przekształcona w Lubelskie Zakłady Przemysłu 

Lithographic print houses started to appear in Lublin in mid 
19th century, immediately following their emergence in Lviv. 

A paper by Paweł Gdula entitled Drukarstwo lubel-
skie [Printing industry in Lublin] is the most comprehensive 
source of information on the topic. 

And so a new printing facility was opened in 1847, 
operating under a business name of “Zakład Artystyczno-Li-
tograficzny i Drukarnia Józefa Nowaczyńskiego”, located at 
Krakowskie Przedmieście street, at the corner with Guber-
natorska street (now Kościuszki street)01. At that time, there 
were 4 printing houses in the city (owned by Kossakowski, 
Nowaczyński, Guttefeld Szabs and government-owned), 
and some of them may be presumed to have used the lith-
ographic process. In 1854, the Kossakowski printing house 
released a book entitled Stories for kids with local events in 
the background written by Zofia Ścisłowska illustrated with 
lithographs presenting different sites in Lublin02.

In 1872, a lithographic print house was opened 
near the Bernardyński square (now, Plac Wolności - Liber-
ty square), with entrance from Przechodnia street. Around 
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Terenowego w Lublinie, Przedsiębiorstwo Państwowe, Za-
kład Litograficzno-Drukarski w Lublinie, ul. Przechodnia 404. 

Więcej uwagi poświęciłem akurat tej drukarni, gdyż 
podczas jej likwidacji w latach 70-tych to najprawdopodob-
niej ona stała się zaczątkiem Pracowni Litograficznej w na-
szym Instytucie Wychowania Artystycznego. Z niej to pocho-
dziło wiele kamieni i elementów wyposażenia drukarskiego 
wałki, farby itp.

Z innych drukarni, o których można powiedzieć na 
pewno, że drukowały drukiem litograficznym, należy wy-
mienić drukarnię Nowaczyńskiego i rządową, kontynuują-
ce swoją pracę w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. Drukarnia 
rządowa nosiła po 1864 nazwę: Lublinskaja Gubernskaja 
Typo-Litografia, wydająca po rosyjsku czasopismo Lublin-
skije Gubernialnyje Wiedomosti oraz druki urzędowe. Za-
kład Artystyczno-Litograficzny Nowaczyńskiego mieszczący 
się przy Krakowskim Przedmieściu i Gubernatorskiej 2 miał 
w inwentarzu ręczną prasę litograficzną i  jedną maszynę dru-
karską poruszaną korbą. Poza drukami bieżącymi wydała ta 
firma pomysłowy bogato ilustrowany kalendarz ścienny pt. 
Kalendarz fotograficzny A. Nowaczyńskiego na rok 187105.

W latach 1904-1907 figuruje w ogłoszeniach i spi-
sach Drukarnia, Litografia i Skład Materiałów Piśmiennych 
Kerschmana, przy ul. Królewskiej 1, wytwarzający zeszyty 
i druki szkolne06

Po wyjściu władz rosyjskich w roku 1915 - pisze 
kierownik Drukarni Państwowej Ryszard Pęczalski w swoim 
sprawozdaniu - właścicielami drukarni zostali okupanci au-
striaccy i wykonywali w niej druki dla biur rządowych i woj-
skowych. […] zakład nie był w stanie podołać zapotrzebowa-
niom władz okupacyjnych z powodu niedostatecznej ilości 
maszyn oraz braku niektórych działów, okupanci niektóre 
działy poszerzyli, a drugie wyprowadzili […] założyli litografię 
oraz introligatornię07.

Bardziej szczegółowe informacje o początkach lu-
belskiej litografii należałoby zdobyć poprzez specjalne kwe-
rendy w wielu miejscach oraz u wielu źródeł. Temat wart jest 
zbadania - niewątpliwie.

Na początku XX wieku w Lublinie działało kilka dru-
karni, w których używano litografii, ale były to zastosowania 
czysto utylitarne (druki akcydensowe, etykiety towarowe, 

1907, it changed its owner and operating under the name of 
A. Jarzyński, it survived until the second half of the twentieth 
century03. In 1950, it joined the Spółdzielnia Pracy Drukarzy 
i Introligatorów [Printers and Bookbinders Working Coop-
erative], whereas in 1953 it was transformed into Lubelskie 
Zakłady Przemysłu Terenowego w Lublinie, Przedsiębi-
orstwo Państwowe, Zakład Litograficzno-Drukarski w Lu-
blinie, 4 Przechodnia street04.

I paid considerable attention to this printing house, 
as after it was closed down in the 1970s, some of its resourc-
es most probably lay the foundations for the Lithography 
Workshop set up in our Institute of Art Education. The re-
sources included a large number of lithographic stones and 
printing accessories such as rollers, inks, etc.

Among printing houses surely using the litho-
graphic process, there were the Nowaczyński and govern-
ment-owned printing houses, which continued to operate 
in the last quarter of the 19th century. Since 1864, the gov-
ernment-owned printing house was named Lublinskaja 
Gubernskaja Typo-Litografia [Typography and Lithogra-
phy House of the Lublin Governorate], publishing Lublin-
skije Gubernialnyje Wiedomosti [News from the Lublin 
Governorate] and office forms in Russian. The inventory of 
Zakład Artystyczno-Litograficzny Nowaczyńskiego seated 
at Krakowskie Przedmieście and 2 Gubernatorska street in-
cluded a hand-operated lithographic press and a crank-driv-
en printing machine. Besides regular prints, the company 
published an innovative lavishly illustrated wall calendar - 
Photo calendar by A. Nowaczyński for the year 187105.

Between 1904 and 1907, in advertisements and di-
rectories, it was referred to as Drukarnia, Litografia i Skład 
Materiałów Piśmiennych Kerschmana, 1 Królewska street, 
manufacturing workbooks and school prints06.

After the Russian authorities withdrew from the ter-
ritory of Poland in 1915 - wrote Ryszard Pęczalski, director 
of the state-owned printing house in his report - the printing 
house was taken over by Austrian occupants who printed 
documents for their government and military offices. [...] the 
facility was not capable of satisfying the demand of occupa-
tion authorities due to insufficient amount of machines and 
absence of some departments, the occupants expanded 
some departments, and closed down others [...], they set up 
a lithography workshop and a bookbinders’ workshop07.
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afisze). W pracy magisterskiej mgr Agnieszki Schmidt zaty-
tułowanej Drukarnie artystyczne na terenie Lubelszczyzny 
w pierwszej połowie XX wieku i ich znaczenie dla kultury 
autorka przedstawia informacje na temat drukarni w Lublinie, 
w tym kilku posiadających warsztat litograficzny, poczynając 
od początków XX wieku do czasów II wojny światowej i tuż po 
niej. Istniało ich kilka, z czego większość nie miała charakteru 
drukarni otwartej umożliwiającej pracę artystom litografom. 

Po wojnie działały drukarnie nastawione głównie na 
druk typograficzny, a jeśli były gdzieś drukowane litografie 
to raczej o charakterze etykiet czy druków biurowych. Poja-
wiające się plakaty wykorzystywały w obrazowaniu technikę 
linorytu. Z braku zainteresowania i zapewne dość skompli-
kowanej technologii wszystkie oficyny zostały zlikwidowane, 
maszyny sprzedane na złom lub zdewastowane, kamienie 
litograficzne wykorzystane między innymi jako płyty chod-
nikowe w ogródkach działkowych. Niewiele rzeczy z tych 
warsztatów udało się uratować od zniszczenia.

W 1976 roku w budynku nieistniejącego już (ani 
budynku, ani Instytutu) Wychowania Artystycznego przy ul. 
Zana 11 A, na kierunku Wychowanie Plastyczne, powstała 
Pracownia Litografii. Rządząca wówczas Zakładem Grafiki, 
a dziś już (niestety) nieżyjąca prof. Danuta Kołwzan-No-
wicka (wtedy była chyba docentem) sprokurowała jej po-
wstanie. Baza była niezła: dwie prasy litograficzne systemu 
Shuttera, kilkadziesiąt kamieni litograficznych (różnego 
formatu), kilkaset kredek (dzięki osobistemu zaangażowaniu 
Pani Profesor – wyprodukowane wg starych receptur w Wy-
twórni Materiałów Biurowych w Pruszkowie … a może to była 
Wytwórnia Ołówków?) ...no, i najważniejsze – fachowiec od 
preparowania i druku w technice litografii – Pan Ryszard Ja-
łowiec. I tak to się zaczęło... Byłem wtedy na przedostatnim 
roku studiów i akurat mogłem rozpocząć moją przygodę z li-
tografią. Wiele lat zajęło mi poznawanie techniki i jej specy-
ficznych możliwości. Byłem w kilku miejscach, które pozwo-
liły zgłębić jej specyfikę, praktycznie i teoretycznie. Technika 
jest na tyle stara, że zapoznanie się z literaturą wymagało 
często żmudnego przedzierania się przez bibliografię, często 
w języku obcym (głównie niemieckim), a także wielogodzin-
ne sprawdzanie procedur w praktycznym działaniu. 

W latach 1984 – 1986 odbyłem staże artystycz-
no-naukowe w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na 
Wydziale Grafiki, w Katedrze Litografii prof. Mariana Ro-
jewskiego, a po śmierci prof. Rojewskiego - u prof. Romana 

More details about the beginnings of lithography 
in Lublin should be found during special searches across 
many sites and sources. The topic is surely worth paying 
closer attention to.

At the beginning of the twentieth century, there 
were a few printing houses in Lublin employing the lith-
ographic process, yet it was used purely for utilitarian 
purposes (job works, labels, bills). In her master’s thesis 
entitled Drukarnie artystyczne na terenie Lubelszczyzny 
w pierwszej połowie XX wieku i ich znaczenie dla kultury 
[Artistic printing venues in mid 20th century in the Lublin 
region and their cultural significance], Agnieszka Schmidt 
provides information about printing houses operating in 
Lublin, including few having a lithography workshop at 
their disposal, starting from the early 20th century, to the 
World War II and period immediately following it. There 
were a few printing houses in the city; most of them howev-
er, provided no opportunities for lithographers to use their 
printing equipment. 

After the war, printing houses were primarily focused 
on typography, and if any allowed for lithograph printing, the 
lithographs mainly included labels or office prints. Rarely ap-
pearing posters used the linocut technique. Due to the lack 
of interest and, most probably, a relatively intricate technolo-
gy, all printing houses were closed down, the machines were 
sold as scrap metal or vandalized, whereas lithographic 
stones used, e.g. as pavement blocks in allotment gardens. 
Only minor resources were saved from destruction.

In 1976, in the currently non-existent building of the 
former Institute of Art Education seated at 11A Zana street, 
the Visual Arts Education curriculum provided for creation 
of the Lithography Workshop. The then head of the Graphic 
Arts Department, the late professor Danuta Kowłzan-Now-
icka was the originator of this unit. I believe she was a senior 
lecturer at that time. The infrastructure was actually pretty 
good: two litho presses, a few dozen lithographic stones (of 
different formats), a few hundred crayons (owing to the per-
sonal engagement of professor Kowłzan-Nowicka - manu-
factured in accordance with old formulas at Wytwórnia Ma-
teriałów Biurowych [Office Supplies Factory] in Pruszków... 
or was it Wytwórnia Ołówków? [Pencil Factory])... And the 
key element - Mr Ryszard Jałowiec who specialized in ma-
trix preparation and lithographic printing. And that’s how it 
started... I was in my penultimate year at the university and 
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Artymowskiego, współautora świetnego podręcznika meto-
dologicznego technik i technologii graficznych. Piszę o tych 
czasach dlatego, że mój pobyt w Akademii skutkował sze-
rokimi zmianami w lubelskiej Pracowni Litografii. Osobiście 
zająłem się reorganizacją zarówno samych sposobów pre-
parowania kamienia, zmianą materiałów używanych w tych 
procesach (inna jakość wydruków), jak i technik rysunko-
wych oraz procedur obróbki. 

Dzisiejsi moi następcy mają już dopracowane wła-
sne sposoby i preparacji kamienia, i jego wydruku.

Jeden z absolwentów IWA (dziś Wydziału Artystycz-
nego) Tomasz Malec założył w czerwcu 2015 roku Fundację 
Polska Republika Litografii. Pracując w Zakładzie Grafiki 
Projektowej i Litografii WA UMCS i bazując na wcześniej-
szych pracach studentów naszego Wydziału, prezentuje je 
na różnorakich wystawach litograficznych w kraju i zagra-
nicą. Ostatnie wystawy są wzbogacone o prace artystów 
profesjonalnych zajmujących się litografią zawodowo. Na 
stronie facebookowej Fundacji zamieścił tekst wiodący: 

„Fundacja Polska Republika Litografii” powstała w 2015 roku 
z inicjatywy Jolanty Gmur i Tomasza Malca. Główną jej ideą 
jest popularyzacja zapomnianej już techniki litograficznej 
wśród twórców oraz ludzi nie związanych bezpośrednio 
ze sztuką. Nasze działania skupiają się na organizowaniu 
cyklicznych wystaw pomiędzy ośrodkami litograficznymi 
w Polsce i za granicą. Celem wystaw jest wymiana doświad-
czeń związanych z drukiem litograficznym oraz zaprezento-
wanie możliwości kreacji artystycznych wynikających z tej 
techniki. Wystawa jest zbiorem kilkudziesięciu grafik wyko-
nanych w technice litografii. Jest również odpowiedzią na 
pytanie, czy grafika/litografia (w sensie praca manualna) ma 
jeszcze jakikolwiek sens w erze komputerów i druku cyfro-
wego. Efektem poszukiwań jest zestaw grafik powstałych 
w pięciu pracowniach w Polsce: Lublinie, Gdańsku, Łodzi, 
Katowicach oraz Poznaniu. Forma, a zarazem treść prezen-
towanych prac stanowią zwartą korespondencję pomiędzy 
tym co nowe (walory estetyczne),a tym co stare (technika 
wykonania). Jednocześnie nasza prezentacja świadczy 
o tym, że litografia ma się całkiem dobrze i jeszcze jest kilku 
szaleńców, którzy z sercem i pasją tworzą w tej technice. Pol-
ska Republika Litografii

Nie do końca zgadzałem się z Tomaszem Malcem 
o „zamieraniu Litografii” ... zawsze była nieco elitarna, cho-
ciażby z racji oprzyrządowania. O skutecznym poszukiwaniu 

I could start my career in lithography. It took me a long time 
to explore this technique and its specific possibilities. I vis-
ited certain places where I could explore the practical and 
theoretical specificities of this technique. It is an old tech-
nique, therefore I had to read a lot of literature in foreign lan-
guages (primarily in German); I also had to spend countless 
hours on checking the procedures in practice. 

Between 1984 and 1986, I took part in different res-
idency programmes at the Academy of Fine Arts in Warsaw, 
in the Chair of Lithography headed by professor Marian 
Rojewski, and after he passed away by professor Roman Ar-
tymowski, a co-author of a brilliant method manual of print-
making techniques and technologies. I refer to these times 
because my stay at the Academy brought about changes 
in the Lithography Workshop in Lublin. I personally super-
vised the re-arrangement of stone preparation procedures, 
changes in materials used during these processes (ensur-
ing different print quality), as well as drawing techniques and 
treatment procedures.

Today, my successors have developed their own 
methods of preparing the stone and printing from it.

In June 2015, a graduate from the Institute (now, 
Faculty of Arts), Tomasz Malec set up Fundacja Polska Re-
publika Litografii [Polish Republic of Lithography Founda-
tion]. Since he has worked in the Department of Graphic De-
sign and Lithography in the Faculty of Arts, MCSU, he used 
previous works of students of our faculty and presented 
them during various lithography exhibitions in Poland and 
abroad. The latest exhibitions feature works created by pro-
fessional lithographers. On a Facebook page of the Founda-
tion, he has published its mission statement: “The Polish Re-
public of Lithography Foundation” was originated in 2015 by 
Jolanta Gmur and Tomasz Malec. Its primary goal has been 
to promote the forgotten lithography technique among art-
ists and individuals not dealing with art directly. We focus on 
arranging cyclical exhibitions in cooperation with national 
and international lithography centres. The purpose of these 
exhibitions is to exchange lithographic printing experiences 
and to demonstrate possibilities of artistic creation offered 
by this technique. Each exhibition is a collection of a few 
dozen prints made using the lithographic technique. It also 
answers the question whether printmaking / lithography (i.e. 
handwork) still has any sense in the computer and digital 
printing age. The effect of this search is a set of prints made 
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nowych rozwiązań w zakresie technik świadczy wiele prac 
młodych artystów (ot, chociażby litografie np. dr Krzysztofa 
Rukasza - artysty z lubelskiego środowiska i z naszej Pra-
cowni). Jednakże w trakcie przygotowań do naszego I Mię-
dzynarodowego Sympozjum Litograficznego i poszukiwań 
artystów, uprawiających dziś litografię, miałem sporo trud-
ności w pozyskaniu informacji na ich temat. Miałem też duży 
problem z odnalezieniem uczelni, w których litografia jest na-
dal prowadzona jako przedmiot. Ani Akademia w Bratysławie, 
ani Akademia w Pradze nie mają już wyraźnie zaznaczonej 
pracowni litografii. A były to pracownie, w których powsta-
wały dzieła takich artystów jak Albin Brunovsky, Vladimir Ga-
zovic, Robert Jancovic itd. Może uda nam się odwrócić ten 
chwilowy regres w zainteresowaniu starą, piękną techniką…

Mam nadzieję, że nasze Sympozjum również pomo-
że w powrocie litografii na rynek sztuki i przysporzy nowych 
adeptów chcących używać jej możliwości w swojej wypowie-
dzi artystycznej. Taki miałem zamiar, podejmując się organi-
zacji Sympozjum w kolejną rocznicę jej wynalezienia.

Przypisy końcowe

01 __ Paweł Gdula, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne. Vol. 8: 39-112; 
streszcz. ros., niem. s.69

02 __ Tamże, s. 71.

03 __ Tamże, s. 73.

04 __ Tamże, s. 107.

05 __ Tamże, s. 73

06 __ Tamże, s. 77

07 __ Tamże, s. 73

 

in five studios across Poland: in Lublin, Gdańsk, Łódź, Ka-
towice and Poznań. The form and ideas of presented works 
demonstrate strict correspondence between the new (aes-
thetic quality), and the old (craftsmanship). At the same time, 
our pursuits provide evidence that lithography is doing fine 
and there are still some madcaps who give their heart and 
soul to create works using this technique. Polish Republic 
of Lithography.

I never quite agreed with Tomasz Malec that “li-
thography is dying out”; it has always been a bit rarefied, if 
only due to accessories it requires. Successful search for 
new technical solutions is evidenced by numerous works 
of younger-generation artists (to mention lithographs by 
Krzysztof Rukasz, PhD, a Lublin-based artist employed in 
our Workshop). During preparations to our 1st International 
Lithography Symposium however, while searching for pro-
fessional lithographers, I found it quite difficult to obtain any 
information about them. I also had a problem to find universi-
ties having lithography courses in their curricula. Even Acad-
emies of Fine Arts in Bratislava and in Prague no longer have 
a clearly distinguished lithography workshop. And these 
workshops once witnessed the creation of works by such 
artists as Albín Brunovský, Vladimir Gažovič, Robert Jančovič 
etc. Maybe we will be lucky to reverse this temporarily de-
creased interest in this old, beautiful printmaking technique.

I truly hope that our symposium will help lithography 
return to the art world and that it will contribute to appear-
ance of new practitioners willing to use its wide range of pos-
sibilities to express their ideas through art. This was exactly 
my intention, when I picked up the challenge to organize the 
symposium on the anniversary of its invention.

Endnotes

01 __ Paweł Gdula, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 
Sectio F, Philosophical Sciences and Humanities. Vol. 8: 39-
112; abstracts in Russian and German, p. 69.

02 __ Ibid, p. 71.

03 __ Ibid, p. 73.

04 __ Ibid, p. 107.

05 __ Ibid, p. 73.

06 __ Ibid, p. 77.

07 __ Ibid, p. 73.
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Ferrografia __ Ferrography

Idea badań nad zastosowaniem blach żelaznych w druku 
płaskim narodziła się w 2014 roku, podczas drugiej edy-
cji odbywających się w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
Międzynarodowych Letnich Kursów Grafika i Tkanina Ar-
tystyczna (PATA). Prof. José Manuel Guillén Ramón z Poli-
techniki w Walencji podczas kursu rytu w tekturze zaprezen-
tował nam – jako ciekawostkę – w ramach seminarium dla 
uczestników opracowaną przez siebie technikę ferrografii. 
Technika ta, po adaptacji do polskich warunków, okazała się 
znakomitym dopełnieniem naszych poszukiwań sposobów 
opracowania podłoża w druku płaskim oraz w trawionych 
technikach wklęsłodrukowych.

W 2016 roku, w ramach dotacji Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego, dwie pracownie ASP w Łodzi: 
Pracownia Technik Wklęsłodrukowych i Pracownia Technik 
Litograficznych podjęły wspólne badania naukowe pt. Alter-
natywne metody pozyskiwania matryc trawionych w techni-
kach wklęsłodrukowych oraz w druku płaskim. 

Członkami zespołu badawczego byli prof. ASP Wi-
told Warzywoda, prof. Krzysztof Wawrzyniak, dr hab. Alicja 
Habisiak-Matczak oraz piszący te słowa. Celem badań było 

The idea to investigate the use of iron sheets in planographic 
printing was born in 2014 during the second International 
Summer Courses - Printmaking and Textile Art (PATA) held 
at The Strzemiński Academy of Fine Arts in Łodź. Professor 
José Manuel Guillén Ramón from the Polytechnic Universi-
ty of Valencia during his course in Engraving on Cardboard 
Plate presented - as a titbit - his proprietary ferrography tech-
nique. This technique, after adaptation to Polish grounds, 
turned out to be an excellent completion of our search for 
methods of preparing the substrate in planographic printing 
and in etching-based intaglio printing techniques.

In 2016, under the subsidy from the Ministry of 
Science and Higher Education, two workshops of the Łódź 
Academy: Intaglio Printing Workshop and Lithography 
Workshop, commenced a joint research project Alterna-
tive methods of obtaining etched matrices for intaglio and 
planographic printing.

The research team consisted of professor Witold 
Warzywoda, professor Krzysztof Wawrzyniak, dr hab. Alicja 
Habisiak-Matczak and the undersigned. Our purpose was to 
determine whether steel sheet may serve as an alternative 
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ustalenie możliwości zastosowania blachy stalowej jako al-
ternatywy dla kamienia litograficznego w druku płaskim oraz 
dla blachy cynkowej w druku wklęsłym. Nasze eksperymen-
ty miały na celu poznanie właściwości blachy stalowej oraz 
zbadanie podobieństw i różnic w stosunku do materiałów 
wcześniej stosowanych w Pracowni Technik Litograficznych 
oraz w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych w naszej Aka-
demii. Choć punktem wyjścia była idea prof. José Manuela 
Guilléna Ramóna, który podobne badania prowadził w Po-
litechnice w Walencji, to przeprowadziliśmy własne, nieza-
leżne próby z wykorzystaniem rodzimych materiałów. Mamy 
nadzieję, że będzie kiedyś okazja, by podczas wspólnej wy-
stawy lub konferencji porównać efekty naszych badań i być 
może wypracować kolejne rozwiązania technologiczne.

Pierwszym etapem badań naukowych było zaprojek-
towanie profesjonalnego dygestorium dostosowanego do 
potrzeb warsztatu druku wklęsłego i druku płaskiego. W oby-
dwu opracowywanych przez nas technologiach punktem 
wyjścia stało się trawienie blach stalowych w odpowiednim 
roztworze kwasu azotowego.

Zaprojektowane przez nas pionowe dygestorium wy-
posażone jest w sześć kuwet o pojemności 30 litrów każda, 
co pozwala na trawienie blach w kilku różnych roztworach. 
Za kuwetami znajduje się półka ociekowa umożliwiająca 
szybkie oczyszczenie płyty z osadu powstałego w trakcie tra-
wienia. Zewnętrzna ściana kuwety jest przeszklona i dodat-
kowo podświetlona światłem LED, co daje możliwość obser-
wowania na bieżąco procesu trawienia blach. Konstrukcja 
dygestorium wykonana jest z PCV odpornego na uszkodze-
nia mechaniczne oraz procesy chemiczne. W każdej z kuwet 
zamocowany jest zawór spustowy, a ostatnia dodatkowo 
wyposażona jest w przelew z dopływem bieżącej wody. Za-
letą budowy i odpowiednio dobranych wymiarów dygesto-
rium jest umieszczenie na małej przestrzeni sześciu kuwet 
pozwalających trawić płyty w formacie 100 x 70 cm, a mała 
powierzchnia parowania roztworów ogranicza toksyczność 
techniki i bez wątpienia przyczynia się do zwiększenia bez-
pieczeństwa pracy.

Ferrografia jest techniką druku płaskiego, której pod-
łożem jest blacha stalowa (stop żelaza z węglem). Największą 
jej zaletą jest łatwość i szybkość przygotowania powierzchni 
rysunkowej w porównaniu do cynkografii i algrafii. Nie ma tu 
konieczności ziarnowania mechanicznego czy manualnego, 
które dodatkowo w przypadku tej techniki jest znacznie trud-

to lithographic stone in planographic printing, and to zinc 
sheet in intaglio printing. Our experiments were designed to 
identify steel sheet properties and to investigate similarities 
and differences between steel sheet and materials used to 
that date in the Intaglio Printing Workshop and Lithography 
Workshop at our academy. Although the starting point was 
the idea put forward by professor José Manuela Guilléna 
Ramóna, who conducted a similar study at the Polytechnic 
University of Valencia, we carried out our own independent 
research using our in-house materials. We truly hope one 
day we will have a chance to compare the outcomes during 
a joint exhibition or a conference, and perhaps develop sub-
sequent technological solutions.

The first stage of our research was the design of 
a professional fume hood meeting the needs of planograph-
ic and intaglio printing workshops. In both technologies, we 
started from etching of steel sheet in nitric acid solution.

The vertical fume hood we designed had six 30-litre 
trays, which allowed for etching the sheets in a few different 
solutions. Behind the trays, there is a drain plate providing 
for fast cleaning of sheet from deposit produced during 
etching. The external wall of the tray is made of glass and 
equipped with LED lighting, which makes it possible to ob-
serve the sheet etching process on an ongoing basis. The 
fume hood frame structure is made of PVC resistant to me-
chanical damage and chemical processes. Each tray has 
a drain valve, the final tray being additionally equipped with 
an overfall with inflow of running water. The frame structure 
and properly matched dimensions of the fume hood make it 
possible to arrange six trays on a small area, where 100 x 70 
cm plates can be etched, and where small solution vapori-
zation surface reduces the toxic effect of the procedure and 
contributes to higher work safety.

Ferrography is a planographic printing technique 
in which the substrate is steel sheet (an alloy consisting of 
iron and carbon). Its primary advantage is easy and quick 
preparation of the drawing surface when compared to zin-
cography or algraphy. In ferrography, there is no need to ap-
ply mechanical or manual graining, which would be much 
more difficult due to hardness of steel. Properly rough and 
uniform surface can be obtained by etching by submerging 
the plates in nitric acid solution, just as in the case of intaglio 
printing techniques.
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niejsze z uwagi na twardość żelaza. Odpowiednio szorstką, 
równomierną powierzchnię można uzyskać poprzez trawie-
nie płyty w roztworze kwasu azotowego, analogicznie jak ma 
to miejsce w technikach wklęsłodrukowych.

Płytę po wytrawieniu należy bardzo dokładnie spłu-
kać wodą i jak najszybciej wysuszyć. Tak przygotowana 
blacha ma charakterystykę twardego, ciemnego, drobno 
wygroszkowanego kamienia litograficznego i idealnie nada-
je się do działań rysunkowych analogicznych do klasycznej 
litografii z kamienia.

Ferrografia – przygotowanie blachy

 ○ Wstępne odtłuszczenie powierzchni blachy denatura-
tem, acetonem lub kredą szlamowaną.

 ○ Oszlifowanie krawędzi pilnikiem.

 ○ Szlifowanie ręcznie lub mechanicznie powierzchni bla-
chy papierem ściernym w celu usunięcia niepożąda-
nych rys i zarysowań.

 ○ Dokładne odtłuszczenie płyty w celu pozbycia się ewen-
tualnych zabrudzeń powstałych wskutek szlifowania 
blachy.

 ○ Zabezpieczenie przed trawieniem spodniej części bla-
chy np. folią samoprzylepną.

 ○ Trawienie w roztworze kwasu azotowego.

 ○ Bardzo dokładne wypłukanie blachy z osadu powsta-
łego w procesie trawienia za pomocą miękkiej szczotki, 
gąbki albo z użyciem myjki ciśnieniowej.

 ○ Szybkie wysuszenie blachy w celu eliminacji zacieków 
i utleniania.

W technice ferrografii w celu stworzenia rysunku 
możemy użyć wszelkich tradycyjnych materiałów litogra-
ficznych, które stosujemy w pracy z kamieniem lub innego 
rodzaju blachami, takich jak kredka litograficzna i tusz lito-
graficzny. Równie dobrze sprawdzą się w tym przypadku 
alternatywne materiały, jak szelak, toner, flamastry olejowe 
czy nawet asfalt syryjski. Skończony rysunek pokrywa-
my roztworem gumy i kwasu azotowego i suszymy blachę. 
Zatłuszczenie na blasze, w przypadku użycia klasycznych 
materiałów litograficznych, zachodzi natychmiast. Po wy-
schnięciu gumy możemy od razu przystąpić do etapu druku. 
Zmywamy wodą gumę arabską, wymywamy materiały za-
tłuszczające - najlepiej olejkiem terpentynowym. Następnie 
nadajemy wałkiem farbę drukarską i wykonujemy odbitkę.

Once etched, the plate should be rinsed profusely 
with water and dried as fast as possible. Sheet prepared in 
this manner has properties of a hard, dark, finely grained 
lithographic stone, and is perfect for drawing using the 
same techniques as those applied in the case of typical 
stone lithography.

Ferrography - sheet preparation

 ○ Preliminary degreasing of the sheet surface with dena-
tured ethyl alcohol, acetone or Vienna lime

 ○ Polishing of the edges with a file

 ○ Manual or mechanical polishing of sheet surface with 
emery paper, to remove unwanted scratches 

 ○ Careful degreasing of the plate to get rid of any poten-
tial fouling produced while polishing the sheet

 ○ Securing the bottom part of the sheet with, e.g. self-ad-
hesive film, against etching

 ○ Etching using the nitric acid solution

 ○ Careful wiping the deposit off the sheet using a soft 
brush, sponge or a pressure washer

 ○ Quick drying of the sheet to eliminate water stains and 
oxidation

In ferrography, in order to make a drawing, we can 
use any traditional lithographic materials we use in printing 
from the stone or other type of sheet, such as lithograph-
ic crayon or lithographic ink. Alternative materials, such 
as shellac, toner, oil-based marker pens or even bitumen 
of Judea will do equally well. We cover the finished draw-
ing with the solution of gum arabic and nitric acid, and we 
dry the sheet. If we are using typical lithographic materials, 
grease marks will be fixed immediately. When gum arabic 
dries off, we can proceed with printing. We wash off gum 
arabic with water, we wipe off the grease material - prefera-
bly with turpentine oil. Then, we apply the printing ink using 
a roller, and we make the print.

Another advantage of a steel plate is the fact that we 
can reuse it after printing the specified number of copies. To 
that end, we wash out the previous matrix, we degrease the 
sheet with, e.g. acetone, and we refresh the surface using 
the etching solution. Less than a minute is enough to get rid 
of grease marks from the previous matrix. In the process of 
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Kolejną zaletą płyty stalowej jest to, iż po odbiciu 
nakładu możemy ją wykorzystać ponownie. W tym celu wy-
mywamy wcześniejszą matrycę, odtłuszczamy blachę np. 
acetonem i odświeżamy jej powierzchnię w roztworze tra-
wiącym. Wystarczy kilkadziesiąt sekund trawienia, by pozbyć 
się zatłuszczenia z poprzedniej matrycy. Dużym ułatwieniem 
w procesie tworzenia grafiki wielomatrycowej są pozostają-
ce na płycie, delikatnie ciemniejsze od czystej blachy, ślady 
ostatniej matrycy. Nie mają jednak żadnego wpływu na ja-
kość kolejnych matryc, nie nabierają farby. Jeśli natomiast 
zależy nam na czystej blasze, trawimy ją odpowiednio dłużej.

Ferrografia rysowana kredką litograficzną

 ○ Przygotowanie blachy do wykonania matrycy (opis 
zamieszczony powyżej) . 

 ○ Zabezpieczenie marginesów gumą arabską.

 ○ Wykonanie rysunku.

 ○ Pokrycie matrycy roztworem gumy i kwasu azotowego 
oraz wysuszenie blachy.

 ○ Zmycie wodą gumy, następnie wymycie rysunku 
olejkiem terpentynowym na mokro.

 ○ Nadanie farby drukarskiej.

 ○ Wykonanie odbitki.

Lawowanie tuszem litograficznym na blasze żelaznej 
daje efekty zbliżone do działań w klasycznej litografii, z tą róż-
nicą, że zatłuszczanie powierzchni płyty następuje znacznie 
szybciej niż w przypadku kamienia litograficznego. Pełną 
gamę efektów lawunku uzyskamy przystępując do druku 
niezwłocznie po zakończeniu rysowania. Kolejne kroki po-
stępowania z matrycą są takie same jak w przypadku wcze-
śniej opisanej techniki kredki litograficznej. 

Lawowanie tonerem stanowi ciekawą alternatywę 
do działań tuszem litograficznym. Podczas lawowania tone-
rem, nie dochodzi do zatłuszczenia płaszczyzny blachy, daje 
to możliwość wielokrotnego nanoszenia zmian w lawunku, 
a nawet całkowite jego usunięcie. Dopiero utrwalenie tonera 
daje nam stabilną matrycę drukującą. 

W celu uzyskania lawunku tonerowego przygoto-
wujemy zawiesinę tonera z wodą, alkoholem i czynnikiem 
zmniejszającym napięcie powierzchniowe np. mydłem mar-
sylskim. Po wyschnięciu lawunku należy trwale związać czą-

printing from multiple matrices, marks from the last matrix 
which are slightly darker than the clean sheet, are of great 
help. They have no impact however, on the quality of subse-
quent matrices: the marks do not absorb ink. If, on the other 
hand, we want to obtain an absolutely clean sheet, etching 
time should be extended.

Ferrography with a lithographic crayon

 ○ Preparation of the sheet to make the matrix (descrip-
tion above)

 ○ Securing the margins with gum arabic

 ○ Drawing

 ○ Covering the matrix with gum arabic and nitric acid 
solution, and drying the sheet

 ○ Removing gum arabic with water, wiping the drawing 
with turpentine oil

 ○ Application of printing ink 

 ○ Printing

Washing steel sheet with lithographic ink produces 
similar effects as the classic lithographic process, the differ-
ence being quicker saturation with grease than in the case of 
the lithographic stone. The full range of wash effects can be 
obtained when we proceed with printing immediately after 
drawing is finished. Subsequent steps of handling the matrix 
are the same as in the case of the above-described tech-
nique employing the lithographic crayon.

Washing with toner is an interesting alternative to 
the use of lithographic ink. While washing the matrix with 
toner, grease is not left on sheet surface, which allows for 
introducing multiple changes in the wash, or even its com-
plete removal. Only after the toner is fixed, we obtain a stable 
printing matrix. 

In order to produce a toner wash, we should prepare 
toner, alcohol and surfactant, such as e.g. savon de Mar-
seille, suspended in water. Once the wash gets dry, toner 
particles should be permanently bound to the surface of the 
plate. To that end, we may use an air-tight chamber with ac-
etone vapours, however in the case of steel sheet, heat treat-
ment, just like in fixing rosin for aquatint, ensures the fastest 
and the most durable effect.
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steczki tonera z powierzchnią płyty. Można w tym celu użyć 
szczelnej komory z oparami acetonu, jednak w przypadku 
płyty stalowej, najszybszym i najtrwalszym sposobem jest 
obróbka termiczna, analogiczna do utrwalania kalafonii 
w technice akwatinty.

Podczas podgrzewania płyty toner nabiera połysku, 
wyraźnie więc widać, które miejsca są już utrwalone.

Matrycę po ostygnięciu preparujemy roztworem 
gumy arabskiej i kwasu azotowego. Zostawiamy cienką 
jej warstwę do wyschnięcia. Następnie zmywamy gumę 
i nakładamy farbę drukarską. Nie ma potrzeby wymywania 
rysunku, gdyż termicznie utrwalony toner jest doskonałym 
nośnikiem dla tłustej farby drukarskiej.

Lawowanie tonerem w ferrografii

 ○ Przygotowanie blachy do wykonania matrycy (opis za-
mieszczony powyżej).

 ○ Pokrycie marginesów gumą arabską.

 ○ Wykonanie lawunku tonerem.

 ○ Podgrzanie blachy w celu utrwalenia tonera.

 ○ Pokrycie matrycy roztworem gumy arabskiej i kwasu 
azotowego w celu pozbycia się przypadkowego za-
tłuszczenia powierzchni blachy.

 ○ Wymycie gumy arabskiej.

 ○ Nałożenie farby bezpośrednio na utrwalony toner bez 
jego wymywania i wykonanie odbitki.

W trakcie badań miałem okazję prezentować ich re-
zultaty na konferencjach graficznych, m.in.: w sesji naukowej 
pt. Wielość w jedności. Litografia i techniki druku płaskiego 
w Polsce po 1900 roku zorganizowanej w Muzeum im. Le-
ona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w 2015 roku01 oraz na 
sympozjum pt. Przestrzenie grafiki. Koegzystencja, zorga-
nizowanym w 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim02, 
a także na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku podczas warsz-
tatów ze studentami Pracowni Litografii03. Pozytywny odzew 
i zainteresowanie, jakie nasze badania wzbudziły w środowi-
sku graficznym sprawiły, że postanowiliśmy opublikować je 
w formie wydawnictwa pt. Grafiki z żelaza04.

While heating the plate, the toner starts shining, 
therefore the already bound areas are clearly visible.

Once the matrix is cooled down, we treat it with gum arabic 
and nitric acid solution. We leave a thin layer of the solution 
to dry. Then we wipe gum arabic and we apply the printing 
ink. There is no need to wipe the drawing, as thermally fixed 
toner is an excellent medium for the oil-based printing ink.

Washing with toner in ferrography

 ○ Preparation of the sheet to make a matrix (description 
above)

 ○ Covering the margins with gum arabic

 ○ Washing the sheet with toner

 ○ Heating the sheet up in order to fix the toner

 ○ Covering the matrix with gum arabic and nitric acid 
solution, to remove accidental grease marks left on 
sheet surface

 ○ Wiping gum arabic 

 ○ Application of ink directly on the fixed toner, without 
wiping, and printing

In the course of the research, I had an opportunity 
to present its results during print conferences, such as e.g. 
during a scientific session entitled Wielość w jedności. Li-
tografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku 
[Multiplicity in unity. Lithography and planographic printing 
techniques in Poland after 1900] organized by the Leon 
Wyczółkowski Museum in Bydgoszcz in 201501, during the 
symposium Przestrzenie grafiki. Koegzystencja [Printmak-
ing spaces. Coexistence] organised in 2016 by the Univer-
sity of Rzeszów02, as well as in the Faculty of Graphic Arts 
of the Academy of Fine Arts in Cracow during workshops 
with students from the Lithography Workshop03. Positive 
feedback and interest excited by our study among printmak-
ers made us decide to publish our results in the publication 
Grafiki z żelaza [Prints of steel]04.

TOMASZ MATCZAK  _ Ferrografia __ Ferrography



 : _ 154

Podsumowanie

Powodem, dla którego badaliśmy możliwość zastosowania 
blachy stalowej, jest między innymi jej znacznie niższy koszt 
w stosunku do blachy miedzianej, cynkowej czy aluminiowej 
oraz jej większa obecnie dostępność – coraz trudniej jest 
bowiem kupić blachy cynkowe, przeważają blachy cynko-
wo-tytanowe, które mają nierównomierną strukturę – nie-
regularne rozmieszczenie metali – cynku i tytanu sprawia, 
że często podczas trawień odkryte głębsze warstwy blachy 
ukazują nieprzewidziane faktury, np. paski, które negatywnie 
wpływają na efekt końcowy odbitki graficznej. 

Ferrografia, dzięki niskim kosztom materiału, stwo-
rzonym podczas badań możliwościom warsztatowymi i co 
za tym idzie, łatwości przygotowania powierzchni rysunko-
wej, znacznie ułatwiła pracę w dużym formacie.

Do popularyzacji techniki litografii przyczyniło się 
także wprowadzenie możliwości wielokrotnego użycia tej 
samej blachy stalowej, poprzez ponowne wytrawienie jej 
powierzchni. Badania miały również na celu sprawdzenie 
czy blacha stalowa będzie stabilnym i przewidywalnym pod-
łożem do wykonania matryc w trawionych technikach wklę-
słodruku. Zaowocowało to rozszerzeniem możliwości druku 
wklęsłego przez opracowanie technik ferrotinty, ferroforty 
i ferrotinty solnej.

Osiągnięte rezultaty sprawiają, że obecnie kontynu-
ujemy nasze poszukiwania i planujemy poszerzanie spek-
trum badawczego o kolejne techniki druku płaskiego i wklę-
słego oraz podjęcie wyzwania połączenia obydwu typów 
druku na jednej matrycy stalowej.

Zalety blachy stalowej w druku płaskim:

 ○ duża wytrzymałość mechaniczna;

 ○ możliwość pracy w dużym formacie;

 ○ druk z użyciem prasy wklęsłodrukowej zamiast specja-
listycznej prasy litograficznej;

 ○ łatwość przygotowania powierzchni blachy do rysowa-
nia – brak konieczności ręcznego lub mechanicznego 
ziarnowania;

 ○ krótki czas przygotowania matrycy do druku – proces 
druku można rozpocząć zaraz po skończeniu rysunku;

 ○ możliwość wielokrotnego wykorzystania płyty (po po-
nownym wytrawieniu powierzchni);

Summary

The reason why we decided to explore the possibilities of us-
ing steel sheet has been, among many others, its lower cost 
when compared to copper, zinc or aluminium sheet, and its 
greater market availability. Zinc sheet is getting increasingly 
harder to find, whereas the most popular zinc and titanium 
sheet has a non-homogeneous structure: irregular arrange-
ment of zinc and titanium particles makes deeper sheet lay-
ers reveal unexpected surface qualities, e.g. stripes, while 
etching, having a negative effect on the final print quality. 

Due to low costs of materials, technical possibilities 
created during the study and consequently, easy prepara-
tion of the drawing surface, ferrography has considerably 
facilitated the production of large format prints.

This lithographic technique was popularized also 
due to possible reuse of the same steel sheet by re-etching 
of its surface. The purpose of the study was also intended 
to check whether steel sheet can be a stable and predict-
able substrate for production of matrices in intaglio print-
ing techniques. The study extended possibilities of intaglio 
printmaking owing to development of ferrotint, ferroetching 
and saline ferrotint.

Obtained results made us continue our pursuits; we 
are planning to extend the scope of our research to inves-
tigate subsequent planographic and intaglio printing tech-
niques, and to face the challenge of combining both types of 
printing on one steel sheet.

Advantages of using steel sheet in planographic 

printing:

 ○ high mechanical strength;

 ○ ability to create large format prints;

 ○ printing using an intaglio printing press instead of 
a specialist lithographic press;

 ○ easy preparation of sheet surface for drawing - no 
need to apply manual or mechanical graining;

 ○ short preparation of the matrix for printing - the print-
ing process can be started immediately after drawing 
is finished;

 ○ possible multiple re-use of the plate (after re-etching 
of the surface);
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 ○ wykorzystanie klasycznych i alternatywnych materia-
łów litograficznych;

 ○ nowe możliwości utrwalenia materiałów alternatyw-
nych poprzez obróbkę termiczną (toner, asfalt syryjski).

Wady blachy żelaznej w druku płaskim:

 ○ konieczność zwilżania blachy w procesie druku powo-
duje jej ciemnienie, co w znacznym stopniu utrudnia 
bezpośrednią ocenę jakości rysunku jak i czystości jej 
płaszczyzny;

 ○ ograniczony wachlarz działań redukcyjnych w techni-
kach negatywowych.

Podczas prowadzonego przeze mnie już trzykrot-
nie (w 2016, 2017, 2018 roku) kursu PATA05 pt. Graficzna 
różnorodność mam okazję przekazywać wyniki moich do-
świadczeń kolejnym uczestnikom kursu z różnych stron świa-
ta. W Pracowni Technik Litograficznych na Wydziale Grafiki 
i Malarstwa Łódzkiej uczelni, razem z prof. Witoldem Warzy-
wodą przekazujemy studentom nasze doświadczenia i coraz 
więcej młodych artystów zajmuje się ferrografią. Kontynuuje-
my jednocześnie badania nad kolejnymi nowatorskimi spo-
sobami zastosowania blachy żelaznej w druku płaskim.

Przypisy końcowe

01 __ Sesja naukowa, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkow-
skiego w Bydgoszczy, 22-23 października 2015 roku; referat 
pt. Syntetyczne i metalowe podłoża w druku płaskim (materia-
ły z sesji naukowej ISBN: 97883-63572-10-5).

02 __ Udział w 2. Ogólnopolskim Sympozjum Grafiki Artystycznej 
„Przestrzenie grafiki. Koegzystencja”, Wydział Sztuki Uniwersy-

tetu Rzeszowskiego – 15-17 grudnia 2016, wykład i warsztaty 
na temat techniki ferrografii.

03 __ Ferrografia - Tomasz Matczak, ASP Gdańsk, Warsztaty: 
13.03.2017, Pracownia Litografii, Dom Angielski.

04 __ Alicja Habisiak-Matczak, Tomasz Matczak, Witold Warzywoda, 
Krzysztof Wawrzyniak, Grafiki z żelaza. Alternatywne metody 
tworzenia matryc z wykorzystaniem blachy stalowej w tech-
nikach wklęsłodrukowych oraz w druku płaskim, Akademia 
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź 2016.

05 __ Więcej o Międzynarodowych Letnich Kursach PATA można 
przeczytać na stronie www.patanetwork.org

 ○ use of typical and alternative lithographic materials;

 ○ brand new possibilities of preserving alternative mate-
rials via heat treatment (toner, bitumen of Judea).

Disadvantages of using steel sheet in planographic 

printing:

 ○ the need to moisten the sheet during the printing pro-
cess leading to its darkening, which makes it signifi-
cantly difficult to evaluate the quality of the drawing 
and cleanliness of the surface;

 ○ restricted scope of reduction activities in negative 
-based printing techniques.

During a PATA05 course entitled Graficzna różno-
rodność [Printmaking diversity] which I happened to con-
duct three years in a row (2016, 2017, 2018), I have had 
a chance to communicate the results of my experiments 
to course participants coming from different parts of the 
world. In the Lithography Workshop in the Faculty of Graph-
ics and Painting at the Łódź Academy, together with profes-
sor Witold Warzywoda we have shared our experiences with 
our students and a growing number of young artists have 
begun to apply the ferrographic printing technique. At the 
same time, we have continued our research on other inno-
vative uses of steel sheet in planographic printing.

Endnotes

01 __ Scientific session, The Leon Wyczółkowski Museum in Bydgo-
szcz, 22nd–23rd October 2015; lecture entitled Synthetic and 
metal substrates in planographic printing (scientific session 
materials ISBN: 97883-63572-10-5).

02 __ Participation in the 2nd National Symposium of Graphic Arts 
Printing spaces. Coexistence, Faculty of Arts, University of 
Rzeszów – 15th-17th December 2016, lecture and workshops 
devoted to ferrography.

03 __ Ferrography - Tomasz Matczak, Academy of Fine Arts in 
Gdańsk, Workshop: 13.03.2017, Lithography Workshop, 
English House.

04 __ Alicja Habisiak-Matczak, Tomasz Matczak, Witold Warzywoda, 
Krzysztof Wawrzyniak, Prints of steel. Alternative methods of 
producing steel sheet matrices in intaglio and planographic 
printing techniques, The Strzemiński Academy of Fine Arts, 
Łódź 2016. 

05__ To learn more about International Summer Courses - Print-
making and Textile Art (PATA), visit www.patanetwork.org
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Litografia a współczesność __ Lithography and the present day

Dyplom grafika – litografa obroniłem pod koniec lat 80. 
ubiegłego wieku. W tamtych latach sposób nauczania gra-
fiki warsztatowej był zupełnie inny, jej dominująca pozycja 
w dziedzinie grafiki była niezaprzeczalnie olbrzymia. Brak 
konkurencji powodował stagnację graficznego warsztatu 
np. litograficznego. Warstwa techniczna, warsztatowa, rze-
mieślnicza – miała zdecydowanie inne znaczenie niż dzisiaj. 
Duży nacisk kładziono na technologię, rozwój artystyczny 
był może mniej istotny i czasami prace graficzne pozostawa-
ły nudne i  przez to przewidywalne. Fascynacja technologią 
była widoczna, a proces nauczania niezmienny. W ubiegłym 
wieku było to zrozumiałe, że w pracowni powstawało kilka 
dyplomów w ciągu roku. Grafika warsztatowa miała się do-
brze i jej pozycja była niezachwiana. Na moim roku aż pięciu 
z nas obroniło dyplom w pracowni litografii pod kierunkiem 
prof. Romana Żygulskiego. Z  tamtej perspektywy fakt ten był 
jednoznacznie zrozumiały, gdyż do wyboru były tylko środki 
klasycznie warsztatowe i konkurencja w postaci dyplomo-
wania w innych mediach graficznych nie istniała. 

Przypomina mi się takie zdarzenie z twórczości Wy-
czółkowskiego, kiedy na początku XX wieku, w trakcie fa-
scynacji rysowania katedr krakowskich, (gdzie do zrobienia 

I received my degree in lithography in the late 1980s. At that 
time, printmaking techniques were taught in a completely 
different manner, and their supremacy in the field of graphic 
arts was unquestionable. Absence of any competition has 
led to recession of printmaking skills, including lithograph-
ic skills. The importance of technological, technical and 
craft-related issues was different than today. Considerable 
emphasis was put on technology; artistic development was 
less important, therefore sometimes the prints were dull 
and predictable. Fascination with technological issues was 
very clear, and no changes were introduced in the teaching 
process. In the twentieth century, a few graduates in the 
workshop per year were nothing unusual. Printmaking was 
doing fine and its position was firm indeed. In my year, there 
were five of us who received degrees in lithography in the 
workshop headed by professor Roman Żygulski. Back then, 
this went without saying, as only traditional printmaking re-
sources were available, and we were not threatened by any 
graduates from other print media workshops. 

I recall a fact when at the beginning of the twentieth 
century Leon Wyczółkowski was fascinated with cathedrals 
in Cracow, and in order to make unique drawings, and lat-

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie __ Academy of Fine Arts in Cracow, Poland

011 PIOTR PANASIEWICZ dr hab



 : _ 158

ciekawego rysunku, a w rezultacie docelowo litografii), arty-
sta korzystał z różnych sposobów np. miejsc (goniąc po da-
chach i schodach krakowskich kamienic) – tak, aby uzyskać 
maksymalnie interesujący i niemożliwy dla innych kadr ob-
razu, w liście do przyjaciela napisał: skończyłem z rysowania 
katedr gdyż zobaczyłem fotografie kościołów krakowskich 
i tego medium nie da się prześcignąć. Anegdota ta jest ide-
alnym przykładem na to, że nowe media graficzne ( jak w tym 
przypadku – fotografia) brutalnie wypierały stare techniki 
graficzne i bardzo często zniechęcały artystów lub też od-
wrotnie, powodowały duże zainteresowanie, tak jest po dzień 
dzisiejszy. Mieszanie się mediów graficznych w dzisiejszych 
czasach to proces normalny i nieodwracalny. 

Od paru lat w pracowni litografii nastąpiło podob-
ne zjawisko kumulacji dużej ilości studentów, a tym samym 
dużej ilości dyplomów – tak jak przed laty w czasach mojej 
młodości. Zastanawiam się nad przyczynami tej sytuacji, co 
się stało, że młodzi graficy powracają do klasycznych technik 
jak litografia.
 

W roku akademickim 2018 zrealizowaliśmy 3 olbrzy-
mie dyplomy litograficzne, a w październiku odbędzie się ko-
lejny – czyli czwarty. I nie ma w tym nic dziwnego gdyby to 
stało się wtedy – w innej sytuacji, ale obecnie?... W dobie ga-
lopującego rozwoju mediów cyfrowych i  dużej pokusie arty-
stycznej w kierunku multimediów, w sytuacji zastępowania 
starych technik graficznych – nowymi cyfrowymi. Odbywa 
się to przy niebywałej atrakcyjności nowości mediów, z moż-
liwością interpretacji współczesności, łatwości w opisywaniu 
świata. Co się stało, że ta stara litografia jest nadal atrakcyjna 
dla studenta, że młodzi ludzie chcą się wypowiadać o świe-
cie poprzez tą technikę i teoria mówiąca że: nakład pracy nie 
jest adekwatny do wyników – jest nieprawdziwa, a przynaj-
mniej w tym przypadku nie trafiona.

Warsztat graficzny dla artysty sam w sobie nie jest 
wartością jedyną i nadrzędną. Jest potrzebny do swobodne-
go wyrażania własnych emocji i zbudowania osobistego wy-
razu artystycznego. Parafrazując różne wypowiedzi na temat 
uciążliwości warsztatu litograficznego, możemy spróbować 
poprowadzić studenta tak, aby nie dotykał tzw. narzędzi lito-
graficznych, nie używał matrycy jaką jest kamień litograficz-
ny, usunąć prasy drukarskie itp., ale wtedy nie mamy kontroli, 
że treści artystyczne gdzieś się nie skierują w nieocenialną 
stronę. Brak narzędzi do oceny artystycznej pracy może być 
problemem. Projekt artystyczny będzie bez żadnego zaha-

er lithographs, he resorted to different measures, e.g. he 
searched for good sites (exploring rooftops and staircases 
of tenement houses) to achieve a highly interesting depic-
tion impossible to be caught by others. In a letter to a friend 
he wrote: I finished with drawing cathedrals because I saw 
photographs of Cracow churches, and this medium is un-
surpassable. This story is an excellent example showing that 
the newly emerging print media (in this case, photography) 
violently ousted old printmaking techniques and very often 
disheartened artists, or quite the contrary, raised their in-
terest, which has been true until the present day. Nowadays, 
this mixing of different print media is a widely used and irre-
versible process.

In recent years, our lithography workshop has seen 
a significant increase in the number of students, and conse-
quently graduates, just like years ago when I was a student 
myself. I have been thinking about the reasons of this situ-
ation: what has made young graphic artists return to tradi-
tional printmaking techniques, such as lithography?

So far, in the academic year 2018, we have conferred 
three degrees in lithography after realization of huge grad-
uation projects. The fourth one is scheduled for October. 
Back then, we would think there is nothing odd in this, but 
nowadays - in the era of racing digital media development 
and considerable allurement by multimedia, when old print-
making techniques are being replaced by digital ones? And 
it happens despite uncommon attractiveness of the latest 
media developments, enabling interpretation of the here 
and now, and easy description of the world. What makes 
traditional lithography still attractive for students? Why do 
young people want to use this technique to speak their mind 
about the world, and why the theory saying that workload 
does not correspond to outcomes becomes false or, at least 
in this case, missed.

Printmaking skills are not the only and superior asset 
of an artist. They are necessary to be able to freely express 
one’s emotions and to create one’s own artistic language. 
To rephrase different opinions about nuisance of the lith-
ographic process: we may try to guide a student to make 
him or her not even touch lithographic equipment, not use 
a matrix, that is the lithographic stone; we could remove 
the printing presses etc., but then we shall have absolute-
ly no guarantee that the artistic substance will not head in 
some non-assessable direction. Absence of evaluating tools 
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mowania, będzie ewoluował w stronę mocno autorską, ale 
czy będzie możliwy do ocenienia i według jakich kryteriów?

Nauczanie, budowanie artystycznej postawy po-
przez litografię ma sens i nie musi być nudnym drukarstwem.

Rozwój artystyczny może odbywać się w trakcie na-
uki techniki litografii, ale nie tylko po to, aby pokazać perfek-
cyjny warsztat, ale dzięki niemu szukać sposobów do odnaj-
dywania tzw. własnej osobowości. Można stosować zabieg 
połączenia różnych sposobów litografowania z różnymi 
innymi mediami, łączenie we wspólną prezentację graficz-
ną takich obszarów jak: instalacja, film, dźwięk, fotografia. 
Litografia może opowiadać o współczesności, komentować 
problemy artystyczne i nie musi się podpierać wartościa-
mi ze współczesnych mediów. Oczywiści dla dopełnienia 
charakterystyki artystycznej warto czasami sięgnąć po in-
spiracje w innych dziedzinach, tak aby dopełnić artystyczny 
obraz sylwetki autora.

Na udokumentowanie mych słów, chciałbym przybli-
żyć Państwu sylwetki kilku artystek – Pauliny Żmudy, Marty 
Wojtuszek oraz Pauliny Antolak jako potwierdzenie tego, że 
litografia nadal może być medium niezwykle interesującym 
i że można na jej bazie zbudować oryginalny i niepowtarzal-
ny świat artystyczny.

might be a problem. An artistic project with no strings at-
tached might evolve towards sheer originality, but will it be 
assessable? And according to what criteria?

Teaching and building of an artistic attitude through 
lithography makes sense and it doesn’t have to mean  
dull printmaking.

Artistic growth can occur while learning the litho-
graphic technique, which is not done however, for the sake 
of demonstrating one’s perfect technical skills; those skills 
may actually help us find the way to our real self. We may 
combine different methods of lithographic printing with oth-
er media, e.g. installation, film, audio, photography to arrive 
at comprehensive graphic presentation. Using lithography, 
we may tell stories about the present day, comment on ar-
tistic issues, and it doesn’t have to be underpinned by values 
promoted by modern media. It is, of course, a good idea to 
draw inspiration from other areas, in order to make one’s ar-
tistic profile more complete.

To show that what I have just stated makes sense, let 
me present profiles of three female artists: Paulina Żmuda, 
Marta Wojtuszek and Paulina Antolak, to prove that lithog-
raphy can still be an interesting medium, and that it may 
serve as the grounds for creating an original and unique 
artistic world.

PIOTR PANASIEWICZ  _ Litografia a współczesność __ Lithography and the present day



 : _ 160

KOEGZYSTENCJA: przyszłość grafiki... __ 

COEXISTENCE: Thinking of the future of printmaking...

Zastanawiam się, jakie narzędzia przekazu oraz komunikacji 
pozwalają współczesnemu człowiekowi na najbardziej cha-
rakterystyczną – z punktu widzenia rozwoju cywilizacyjnego 

– wypowiedź? Innymi słowy: jakie media pozwalają najpełniej 
opisywać współczesny świat?

Wiadomo, że każda epoka we właściwy sobie sposób 
obrazuje swój wizerunek, preferując takie media, które ją naj-
pełniej charakteryzują. Ta sztuka, która czerpie odważnie ze 
zdobyczy technologicznych, korzysta z nowych idei, staje się 
pamięcią swojego czasu, a przynajmniej w znacznej mierze.

Dzisiaj taką zdobyczą technologiczną jest z pewno-
ścią druk cyfrowy. Z jednej strony mamy komputer i nowe 
technologie, a z drugiej powraca pamięć tradycji. Dylemat 
istnieje między kultywacją starych technik graficznych i ak-
ceptacją digitalnego medium. Odpowiedź nie jest prosta, 
bowiem technika kryje w sobie możliwości przeogromne, 
nie zawsze jednak przybliżające do świata i do ludzi! Jednak 
dla mnie grafika cyfrowa stała się miejscem spotkania tego, 
co posiada w sobie tradycyjna odbitka graficzna, zapis wi-
deo czy obraz cyfrowy – z odręczną notatką, śladem pędzla, 
subiektywnym montażem. Chociażby z powodu tak bliskie-

II have been wondering what communication tools allow the 
contemporary man to make statements that are the most 
typical of him from the point of viewof the world’s develop-
ment. In other words: what media allow us to describe the 
world as it is in the fullest possible way?

Every epoch depicts its image in its own peculiar way, 
favouring media that define its identity most accurately. Art 
may reflect the world’s acceptance or disagreement, in the 
form of objection. Yet, only art that is fearlessly inspired by 
technological developments and which employs new ideas, 
to a considerable extent becomes the memory of its times.

Today, the digital press is surely an example of a tech-
nical advance. And there is a problem: because on the one 
hand, we have a computer and digital technologies, and on 
the other, we return to traditional techniques. There is the di-
lemma between cultivation of old printmaking tradition and 
acceptance of the digital world. The solution is not simple. To 
me, digital graphic arts became the meeting place of what is 
offered by traditional print, video recording or digital image 
and a handwritten note, the paintbrush trace, a subjective 
collage. If only due to this clinging to the present day, and to 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu __ University of the Arts in Poznań, Poland

012 MIROSŁAW PAWŁOWSKI prof. zw.



 : _ 161

go przylegania do współczesności, akceptacji wszelkich 
nowych sposobów zapisu i obrazowania, grafika cyfrowa 
ma jakąś specyficzną tożsamość. W tym właśnie upatru-
ję jej nieograniczone możliwości poszerzania obszaru wy-
powiedzi artystycznej. Dając mniej lub bardziej ulotny obraz 
czasu, doskonale pasuje do swojej epoki. Ten obraz zawsze 
jest cząstkowy, ale przecież sam zbudowany jest z cząstek, 
jakie w grafice daje raster, ziarno kredki czy ślad pędzla. Ta 
elementarna część obrazu jest dla mnie tym samym, czym 
jest plama w malarstwie. Mimowolne porównanie struktu-
ry grafiki cyfrowej z pointylizmem, jakie tu się narzuca, ma 
także swoje odniesienie do struktury obrazu komputerowe-
go. Jego podstawową cząstką jest przecież piksel. Myślę, że 
artystyczne możliwości komputera, jego kreacyjny potencjał, 
znajdują się w fazie wciąż jeszcze nieodgadnionej ewolucji, 
co jednak w żadnym stopniu nie wpływa na pozycję trady-
cyjnych technik graficznych i sferę sztuk manualnych. Być 
może rewolucyjność w kształtowaniu struktury obrazu jest 
pozorna, gdyż modyfikacji ulegają jedynie narzędzia, a me-
toda pozostaje niezmienna? 

Zmiany zachodzą z dnia na dzień! To już fakt, że 
NOWE zastępuje STARE. Wielkoformatowe druki billboar-
dowe, hologramy, grafiki 3D to już rzeczywistość, ale czy ta 
sytuacja neguje istnienie tradycji: wklęsłodruku, drzeworytu, 
litografii, serigrafii czy offsetu? Nie sądzę. Technika cyfrowa 

– i o tym jestem mocno przekonany – wchłonęła poniekąd 
pewne możliwości innych technik graficznych, jakkolwiek 
ich nie unieważniła. Podobnie zresztą, jak wcześniej wchło-
nęła fotografię czy obraz komputerowy, przyswajając przede 
wszystkim ich potencjalną artystyczność. Jest bowiem tech-
niką otwartą na eksperyment i wszelkie nowości techniczne, 
chłonie swój czas – zarówno w sensie idei, jak i formy, a jed-
nocześnie nie wyrzeka się tradycji.

Kontynuując, myślę, że przyszłość grafiki to KOEG-
ZYSTENCJA i to we wszelkich obszarach jej funkcjonowania. 
Nawet nie dzieląc grafiki na tradycyjną i cyfrową – istotna 
jest idea i jedność artystyczna, która jest podmiotem każdej 
kreacji. Na przestrzeni całych stuleci artysta dążył do pozo-
stawienia indywidualnego śladu i to było podstawą jego ist-
nienia. Ta świadomość, jak sądzę, niezbędna jest również dzi-
siaj, bowiem grafika w tym znaczeniu ma łączyć a nie dzielić.

Zagadnienie nowych mediów i technologii dotyczy 
również form prezentacji grafiki. Można się zastanowić, czy 
istnienie galerii, przeglądów grafiki, kolekcji czy innych form 

acceptance of any newly-emerging recording and imaging 
techniques, digital graphics has its own very specific iden-
tity. In it, I can see the unlimited possibilities of broadening 
the scope of artistic statement. Offering more or less tran-
sient picture of time, it suits the epoch perfectly. This pic-
ture is always partial, yet it is composed of particles, just like 
half-tone screen in the graphic arts, the “grain“ of a crayon 
or a paintbrush trace. For me, this elementary component 
of the picture plays exactly the same role as a spot in paint-
ings of the impressionists. The comparison of the structure 
of digital graphics to pointillism, that instinctively comes to 
mind, has references to the structure of a computer-made 
image. For its basic component is a pixel. I think that artis-
tic possibilities offered by the computer, its creative poten-
tial, are still subject to some inscrutable evolution, which by 
no means will affect the position of traditional printmaking 
techniques and crafts in general. Maybe the approach to 
creating the structure of an image is not revolutionary after 
all, as only tools are changed, whereas the method remains 
the same? Technology offers immense possibilities, yet they 
not always ally with the world and the people.

It is a hard fact that new technologies replace the old 
ones, but this is natural. Changes occur at an uncontrolled 
pace! Billboard printing, holograms, 3D prints are already 
our reality and what is more, they are our future. But does it 
mean that still not very old classic techniques, such as intag-
lio printing, woodcutting, lithography, or even relatively new 
silkscreen, should be denied? I do not think so. I strongly be-
lieve that digital technology in a way incorporated some pos-
sibilities offered by other printmaking techniques, however it 
has not undermined them. Just like it previously incorporat-
ed possibilities offered by photography or computer images, 
primarily taking over their potential artistic quality. For it is 
a technique open to experiment and technological advances, 
it takes its time, both in the sense of the idea and the form, 
and at the same time it does not renounce tradition.

I think that COEXISTENCE is the future of graphic 
arts, and this concerns all areas of its functioning. Even if we 
do not distinguish between traditional and digital graphics, 
I believe that the essential thing is the idea and consisten-
cy, which is the basis for every creation. This is obvious, it 
has been just one matter, leaving the individual trace. Over 
the centuries, the awareness of the human subject (me) has 
formed the only self-existing reality. The outer world did not 
have the independent existence behind it. And that aware-
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prezentacji sztuki będzie niezmienne? Pewnie tak, bo wynika 
to z natury ludzkiej: to bowiem, co jest materialne, dające się 
dotknąć, posmakować, leży jak najbardziej w niej – tak wła-
śnie jesteśmy skonstruowani. Oczywiście będą równolegle 
istniały prezentacje poprzez Internet, będą ukazywały się cy-
frowe wersje magazynów poświęconych grafice, ale w moim 
odczuciu nigdy nie zastąpią tych drukowanych na papierze 

– z tych samych powodów jak powyżej. W sensie komunika-
cji na pewno Internet (a także jego przyszłe mutacje) będzie 
odgrywał rolę pierwszorzędną. Nie mogę natomiast sobie 
wyobrazić na przykład Międzynarodowego Triennale Grafiki 
w Krakowie tylko w wersji projekcji cyfrowej! Bo jak można 
prezentować klasyczne, szlachetne techniki graficzne w tej 
formule? Jeśli mówimy o konferencjach, pokazach czy 
prezentacjach kolekcji graficznych, to taka metoda jest jak 
najbardziej wskazana, ale wyłącznie w celu promocji, komu-
nikacji i informacji.

Jeszcze raz podkreślam koegzystencję jako istnie-
nie wśród różnorodności: metod, technologii, idei. Również 
edukacja artystyczna w zakresie grafiki warsztatowej powin-
na zmierzać w tym kierunku: zachować szacunek dla starych 
technik, a nowe traktować jako naturalny rozwój technologii 
druku. Dla mnie grafika cyfrowa stała się szansą ocalenia 
idei, która legła u podstaw rozwoju technik graficznych, znaj-
dując wśród nich swoje trwałe i równoprawne miejsce. Prze-
cież i tak najważniejszy jest przekaz i w tym celu wybieramy 
metodę jego powielania. Komunikat, jaki dociera do odbior-
cy, wnika w tkankę rzeczywistego świata, wiąże się z nim na 
zasadzie jakiejś nierozerwalnej reakcji chemiczno-mentalnej. 
I nieważne, czy jest on cyfrowy, czy tradycyjny!

Pozycja, z której grafika podejmowała próby opisu 
świata bądź samej siebie, zawsze pochodziła spoza „naskór-
ka” sztuki. W moim odczuciu pozycja ta umożliwia szeroki 
i prawdziwy dialog z odbiorcą, zwalnia bowiem z niezdrowe-
go wyścigu z czasem. Dzisiaj, może brzmi to już jak banał, 
żyjemy w świecie poddanemu dyktatowi czy wręcz terrorowi 
digitalnego obrazu, przekaz – który miał nam służyć – uczy-
nił z nas swoich niewolników. Internet, komputer i telefon 
komórkowy, zmieniając nasze wyobrażenia o świecie ze-
wnętrznym, tak dalece wniknął w wewnętrzny świat człowie-
ka, iż niepostrzeżenie dokonał strukturalnego przeobrażenia 
ludzkiego mózgu. Ten mózg inaczej już funkcjonuje i grafika 
też już jest inna.

ness is also indispensable for those who use new digital 
technologies so willingly.

Will galleries, print festivals, collections or other 
forms of art presentation continue to exist? I suppose so, as 
this is what human nature is about: tangible things that can 
be touched, or experienced; they are the most appealing 
because we have been designed that way. Obviously, there 
will be presentations existing simultaneously on the Internet, 
there will be electronic versions of print magazines. To my 
mind however, they will never replace the printed versions 

– exactly for the reasons mentioned above. In terms of com-
munication, Internet and its future mutations will surely play 
a fundamental role. But I cannot imagine, for example, the 
International Print Triennial in Cracow, in the form of a digital 
presentation only. Because how can we present the classic, 
noble techniques according to that formula? If we talk about 
conferences, shows or presentations of print collections, 
this method is of course very useful but only for promotional, 
communication and information purposes.

Once again, I emphasize that COEXISTENCE is the 
existence of a variety of technologies, methods and ideas. 
Moreover, art education in the field of printmaking tech-
niques should be aimed at showing respect for older tech-
niques, and treating new ones as the natural development 
of the printing technology. For me, digital graphics has be-
come the opportunity to save the idea which served as the 
grounds for the development of printmaking techniques, 
and which earned its own, permanent and equitable place. 
But the most important thing is the message that deter-
mines the method of its reproduction. The message arriv-
ing at the receiver, penetrates the real world, it binds to him 
just like some chemical and mental reaction. This reaction 
is irreversible, which means that after a print is created, it is 
impossible to separate the real world (its goings-on or ele-
mentary components) from the graphic matrix. It does not 
matter whether it is digital or traditional!

Graphic arts have always tried to describe the ex-
isting world including all its manifestations. I t has provided 
an attractive field for artistic, political and social interven-
tions. It has provoked discussions, and produced the need 
to constantly go beyond the common and the obvious. It 
has never belonged to mainstream art, it has always func-
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Grafika zawsze starała się opisywać współczesny so-
bie świat ze wszystkimi jego przejawami. Stała się atrakcyj-
nym polem artystycznej, politycznej czy społecznej ingeren-
cji. Rodziła dialog, potrzebę ciągłego przekraczania tego, co 
w niej pospolite i oczywiste. Nigdy nie była, jak wspomniałem, 
w mainstreamie sztuki, lecz zawsze funkcjonowała poniekąd 
na drugim planie, szanując swe demokratyczne korzenie. 
I pewnie tak będzie w przyszłości. Dla mnie jest to jej urok 
i cenna cecha: zawsze bowiem ma czas na autorefleksję!

tioned in the background, playing a secondary role. And 
I suppose it will stay that way in the future. For me however, 
it has the charm and a very valuable quality: there is always 
time for self-reflection!
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Od Drukarstwa do sztuki – 220 lat tradycji litograficznej. 
Porównanie oryginału i reprodukcji, ich proporcje w sztuce __ 

From printing to art – 220 years of lithography. 
Original prints vs. reproductions, and their proportions in art

Niemal wszystkim zainteresowanym sztuką, słowo litografia 
kojarzy się dzisiaj z rodzajem druku w sferze artystycznej. 
Jest to odbitka motywu na papierze, zmultiplikowana do 
wcześniej określonego przez autora/artystę nakładu. Mało 
kto wiąże tę nazwę z dzisiejszym procesem nowoczesnego 
druku offsetowego. Litho, taką nazwę mają mianowicie do 
dzisiaj współczesne nośniki druku (folie oraz płyty metalowe) 
przenoszące motyw na papier.

A przecież wynaleziona przez Senefeldera w 1796 
roku technika litograficzna była w pierwszym rzędzie techni-
ką przekazu informacji, możliwością multiplikacji, kopiowania 
i rozpowszechniania a nie artystycznym przedsięwzięciem. 

Senefelder położył nacisk nie tylko na rozwój che-
miczny procesu druku, jego zainteresowania szły również 
w kierunku ulepszenia prasy, urządzenia drukującego. W ten 
sposób z prasy o systemie pionowym powstała prasa z ru-
chomym wózkiem, co umożliwiło druk kamieni o znacznie 
większych wymiarach.

Aloys Senefelder interesował się teatrem, pisał sztuki 
sceniczne. Jego zainteresowania w kierunku rozpowszech-

Today, nearly all art enthusiasts associate the term litho-
graph with a fine art print. It is an image printed on paper, 
copied a number of times determined by the author. Rarely, 
this term is associated with the modern offset printing tech-
nique. Litho is a name still given to modern print media (foils 
and metal plates) transferring images to paper.

Yet, lithography invented by Senefelder in 1796 was 
a printmaking technique primarily designed to transfer infor-
mation allowing for its multiplication, copying and dissemi-
nation, and not an art-related undertaking.

Not only did Senefelder put an emphasis on the de-
velopment of chemical printing, but he was also interested 
in improving the printing press. In this manner, the vertical 
printing press was enhanced to a rotary press, which ena-
bled printing on stones of much larger size.

Alois Senefelder was a theatre-lover and a playwright. 
His willingness to disseminate works he had written made 
him experiment with different printing methods and develop 
technical solutions what at that time were highly innovative.
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nienia swoich tekstów doprowadziły do oddania się tech-
nicznym rozwiązaniom i możliwościom ich przekazu poprzez, 
na tamte lata, nowatorskie rozwiązania.

Ciekawym jest również fakt, iż Senefelder nie był ar-
tystą. Jego nieliczne rysunki posiadają mierny, artystycznie 
rzecz biorąc charakter. Był tego świadom i dlatego zatrudniał 
w swoich technicznych doświadczeniach profesjonalnych 
rysowników. Jego zamierzenia miały autentyczny cel i wnio-
sły w rozwój druku i grafiki artystycznej ogromne wartości.

W 1799 roku Aloys Senefeder otrzymuje od bawar-
skiego elektora pozwolenie na założenie „Litograficznej In-
stytucji”. W 1800 roku patentuje wynaleziony przez siebie 
techniczny proces druku litograficznego w formie podręcz-
nika: Pełen opis druku z kamienia.

Zainteresowanie artystów nowopowstałą techniką 
rozpoczyna się dość szybko, bo w 1800 roku, kiedy to Mat-
thias Koch prezentuje swoje krajobrazy rysowane bezpo-
średnio na kamieniu. Nową techniką graficzną interesują się 
następni artyści: Honorè Daumier, Ingres, Gèricault, Dela-
croix czy Adolph von Menzel.

Szereg nowych artystycznych rozwiązań dokonywa-
nych przez dalszych artystów-grafików daje dzisiaj litografii 
pozycję jednej z najbardziej eksperymentatorskich w obsza-
rze grafiki warsztatowej.

Jednakże rozwój techniczny litografii oraz innych, 
nowomedialnych dziedzin drukarskich obejmuje również 
stosunek tzw. Oryginalnej Grafiki i Reprodukcji. Po druku 
nakładu powinno się kamień lub płytę metalową zeszlifować, 
zaś wydrukowane odbitki opisać. Przeniesienie oryginalnej 
odbitki na prasę offsetową oraz jej druk w niezliczonych ilo-
ściach powoduje obniżenie jej wartości do formy reprodukcji. 

Paul Wunderlich, nieżyjący już dzisiaj artysta nie-
miecki, wypowiedział się na temat oryginalnej grafiki tak: 
Oryginalna grafika nie jest odtworzeniem artystycznego 
dzieła, jest dziełem samym w sobie. Powstaje ono poprzez 
proces druku z jednej płyty drukarskiej opracowanej ma-
nualnie i własnoręcznie przez artystę przy pomocy spe-
cyficznych umiejętności i wiedzy. O reprodukcji wyraża się 
natomiast tak: Powstanie reprodukcji nie obliguje artysty 
w znajomość artyzmu i wiedzy technicznej. Nie zmusza go 
nawet do towarzyszenia procesowi tworzenia. Potrzebny jest 

What is interesting, Senefelder was not an artist. Few 
drawings he had made are of rather poor artistic quality. He 
was aware of that, and therefore he hired professional drafts-
men during his technical experiments. He had a genuine 
purpose, and his pursuits made an enormous contribution 
to printmaking and graphic arts.

In 1799, Aloys Senefelder received a consent to 
set up ”Lithography Institute” from an elector of Bavaria. In 
1800, he secured patent rights to the lithographic process 
he had invented in a manual entitled: A Complete Course 
of Lithography.

Artists became interested in the newly developed 
technique already in 1800, when Matthias Koch present-
ed his landscapes drawn directly on stone. The new print-
making technique was soon recognised by such artists as 
Honorè Daumier, J.A.D. Ingres, Théodore Gèricault, Eugène 
Delacroix or Adolph von Menzel.

A number of new artistic solutions developed by 
subsequent graphic artists have made lithography one of 
the most experimental printmaking technique.

However, technical developments in lithography and 
other printing techniques associated with new media should 
involve proper approach to the original prints and reproduc-
tions. After a specified number of prints is produced, the 
stone or metal plate should be subject to grinding, whereas 
the manufactured prints should be affixed with a descrip-
tion. Transfer of the original image on the offset press and 
production of countless prints reduces their quality to the 
quality of a reproduction.

The late German artist, Paul Wunderlich, wrote 
about original prints: The original print is not a reproduction 
of a work of art, but it is a work of art itself. It emerges in the 
process of printing from a plate drawn manually and person-
ally by the artist using his or her specific skills and expertise. 
And here is what he said about reproductions: To make a re-
production, the artist needs no artistry and expertise. He is 
not even required to get involved in the process of creation. 
What he or she needs, is just a model the copy of which does 
not even require a signature by one’s own hand.

Immense technical possibilities available today en-
able such undertakings, however they depreciate the artist 
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tylko wzór, którego kopia nie wymaga od artysty nawet wła-
snoręcznego podpisu.

Dzisiejsze niezmierzone możliwości techniczne po-
zwalają na tego rodzaju przedsięwzięcia, deprecjonują jed-
nakże artystę i jego moralną postawę. Artysta posuwając się 
do reprodukowania swoich prac stawia znaczenie i wartość 
oryginału pod znakiem zapytania. 

and his professional attitude. By reproducing his or her art-
works, the artist questions the importance and value of the 
original work. 
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Symbiotyczny związek pomiędzy tradycyjną litografią,  
a nowymi zdobyczami techniczno-technologicznymi __ 

Symbiotic relationship between traditional lithography  
and the latest technical and technological developments

Symbioza, to zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej 
dwóch gatunków organizmów. Twórca klasycznej teorii sym-
biozy, botanik Anton de Bary, wyodrębnił kilka zjawisk. Biorąc 
pod uwagę relację pomiędzy litografią a technikami cyfro-
wymi, to bardziej adekwatne dla mnie jest zjawisko komen-
salizmu, dlatego że jestem litograficznym radykałem. Nie 
interesują mnie korzyści, jakich może doświadczyć świat cy-
frowy w wyniku obcowania z litografią. Natomiast, jeśli cho-
dzi o litografię i możliwość czerpania garściami z cyfrowego 
źródełka, to jak najbardziej jestem za. Powiem nawet więcej, 
jestem zwolennikiem opcji, gdzie jeden z symbiontów, w tym 
przypadku litografia, może czerpać większe korzyści. Nie-
stety, określa się to mianem pasożytnictwa, co może mieć 
wydźwięk pejoratywny. W związku z tym pozostanę przy 
określeniu protokooperacja, czyli symbioza fakultatywna bę-
dąca związkiem luźnym występującym okresowo. Litografia, 
pomimo różnorodności i bogactwa w warstwie technicznej, 
daje możliwość wzbogacania jej o nowoczesne środki. Moja 
droga do obecnego etapu łączenia litografii z elementami 
paracyfowymi była połączeniem amatorszczyzny, braku wie-
dzy z chęcią eksplorowania nowych możliwości. Począwszy 
od transferu ksero- wielokrotnie powiększanych i pomniej-

Symbiosis is a close cooperation of at least two organisms 
of different species. Anton de Bary, a botanist and father of 
the symbiosis theory, identified a number of phenomena. 
Considering the relationship between lithography and dig-
ital technologies, I find commensalism a more appropriate 
term, as I am a lithography radical. I do not care about ben-
efits lithography may offer to the digital world. However, as 
far as lithography is concerned, I am by no means against 
employing as many digital developments as possible. I will 
even go further and say that I am in favour of the situation 
when one of the symbionts, in this case lithography, can 
draw more benefits. Unfortunately, this type of relationship 
is referred to as parasitism, which may have a pejorative 
meaning. Therefore, I will stick to the term protocooperation 
or optional mutualism, which is a casual interaction occur-
ring periodically. Despite the diversity and abundance of 
technical measures, lithography can still be enriched with 
the latest developments. My way to combining lithography 
and para-digital solutions as I do now, was paved with ama-
teurishness and lack of knowledge combined with the will to 
explore new opportunities. Starting from the transfer of xer-
ox copies of photographs zoomed in and out multiple times 
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szanych zdjęć w celu ich zgrafizowania, poprzez magiczny 
kod, samozwańczo pojawiający się i drukujący się sam zapis 
błędu drukarki (zestaw różnych znaków, cyfr i liter pojawia-
jących się poza moją kontrolą), z którego tworzyłem kolaże, 
skończywszy na brakach edukacyjnych w obsłudze progra-
mów graficznych. Niezmiennie towarzyszy mi założenie, by 
łączyć artystyczne symbionty: analogowy druk litograficzny 
z obrazowaniem cyfrowym, czyli tradycję z nowoczesnością, 
by tworzyć nie konkurujące ze sobą, a wzbogacające się 
światy. Cyfrowy indywidualny charakter bywa na tyle zawo-
alowany, że tę samą matrycę, w różnych konfiguracjach wy-
korzystuję w kilku, odrębnych grafikach. Formy litograficzne 
i cyfrowe pokrywają się, przenikają tworząc związek ścisły 
i konieczny.. Pojawia się też ingerencja w kserograficzny, cy-
frowy transfer na kamieniu przy użyciu typowych materiałów 
litograficznych, jak tusz i kredka litograficzna. Grafikę cyfro-
wą traktuję bardziej jak szkicownik, poligon doświadczalny. 
Powstaje szybciej, daje większe możliwości wycofywania się 
z błędnych decyzji. Przywiązanie do litografii okazało się tak 
ogromne, że tworząc w komputerze, myślę w taki sposób, 
jakbym tworzył na kamieniu. Nie chcę imitować i naślado-
wać litografii. To sposób budowania kompozycji, kolorysty-
ka, przenikanie się i transparentność barw oraz tematyka są 
cechami wspólnymi. Tutaj pokuszę się o konkluzję, że jako 
litograf nie odczuwam zagrożenia ze strony mediów cyfro-
wych. Sama technika jest wciąż atrakcyjna jako forma tra-
dycyjnej grafiki warsztatowej, lecz w momencie gdy puści-
my nieco wodze fantazji ,możemy ją rozwijać i urozmaicać, 
wykorzystując zdobycze dwudziestego oraz dwudziestego 
pierwszego wieku.

to make them look like printed images, to some uncanny 
code - printer error appearing out of the blue (printed as-
sortment of various characters, figures and letters emerg-
ing beyond my control) which served as the basis for my 
collages, to education gaps in operation of graphics editors. 
I am constantly driven by the notion of linking artistic sym-
bionts: analogue lithographic printing with digital imaging, 
that is tradition with modernity, in order to create mutually 
enriching, instead of competing worlds. In digital printing, 
idiosyncratic character is usually hidden so deeply that 
I reuse the same matrix, though in different configurations, 
in a number of different images. Lithographic and digital 
forms overlap and permeate each other, producing a close 
and necessary interaction. Xerographic, digital transfer 
onto the stone is disturbed by typical lithographic materials, 
such as ink and lithographic crayon. I treat digital graph-
ics more like a sketchbook, or testing ground. It emerges 
much faster, giving more opportunities for revoking wrong 
decisions. My attachment to lithography turned out to be 
so strong that while making new designs using a computer, 
I proceed as if I was using a lithographic stone. I do not want 
to copy or imitate lithographs. The method of building the 
composition, use of colour, permeation and transparency of 
colours and topics are the common features. In this place, 
I would like to conclude that as a lithographer, I do not feel 
threatened by digital media. Lithography is still attractive as 
a traditional printing technique, however when we unleash 
our creativity, we can enhance it and make it more diversi-
fied, by employing the developments of the twentieth and 
twenty-first century.
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Sympozjum Płaskie przestrzenie druku — 
Rzeszów 2015, 2017 __ 

Expanses of planographic printing Symposium — 
Rzeszów 2015, 2017

Organizatorem 1. Ogólnopolskiego Sympozjum Grafiki 
Warsztatowej Druku Płaskiego: Płaskie przestrzenie druku 
było Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne RAZEM oraz 
Pracownia Grafiki Warsztatowej nr 14 Druku Płaskiego z Wy-
działu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydarzenie to 
odbyło się w dniach 21-23 maja 2015 roku na terenie WS 
UR i we współpracujących z nami galeriach.

Celem organizowanego przez nas sympozjum oraz 
towarzyszących mu wystaw była artystyczna konfrontacja 
różnych środowisk akademickich i porównanie ich syste-
mów dydaktycznych oraz analiza efektów kształcenia w za-
kresie szeroko rozumianego druku płaskiego.

Sympozjum towarzyszyły wystawy studentów i wy-
kładowców biorących udział w wydarzeniu oraz miały miej-
sce cztery prezentacje-pokazy warsztatowe w Pracowni nr 
14 na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wzięli 
w nich udział wybitni pedagogowie z zakresu druku płaskie-
go. Została również wydana publikacja zawierająca prace 
uczestników z towarzyszących wystaw. 

W związku z tym, że napływały do nas bardzo po-
zytywne opinie o naszej pierwszej konferencji, postanowili-

The 1st National Symposium of Planographic Printing Tech-
niques Expanses of planographic printing was organized 
by RAZEM Student Scientific and Artistic Organisation and 
Planographic Printing Workshop no. 14 in the Faculty of 
Arts of the University of Rzeszów. It was held between 21st 
and 23rd May 2015 at the faculty premises and in cooper-
ating galleries.

The symposium and the accompanying exhibitions 
were intended to confront artistic achievements of the aca-
demia in Poland, and to compare different didactic systems, 
as well as analyse planographic printing curricula with re-
gard to the learning outcomes.

The event featured four workshop presentations held 
in the Workshop no. 14 in the Faculty of Arts at the University 
of Rzeszów, and was accompanied by exhibitions of partici-
pating students and lecturers. The presentations were given 
by prominent planographic printing teachers. A post sym-
posium publication was released, showing all works pre-
sented during the exhibitions.

Since we received very positive feedback from the 
first conference, we decided to take up a challenge of organ-
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śmy ponownie podjąć się trudu zorganizowania następnej 
jej edycji. Tak się też stało i w grudniu 2016 roku nastąpiło 
otwarcie 2. Ogólnopolskiego Sympozjum Grafiki Warsztato-
wej Druku Płaskiego Koegzystencja.
 

Jego założeniem było ukazanie współistniejącej ze 
sobą różnorodności graficznej wyrażającej się w odmien-
ności druków, technik, motywów. Takie współistnienie jest 
potwierdzeniem nowych możliwości, które wynikają z ar-
tystycznego dopełniania się tej odmienności. Idea koegzy-
stencji rozumiana jako współistnienie w jednej odbicie róż-
norodności warsztatowej nie stoi również w sprzeczności 
z ideą autonomii danego rodzaju druku.
 

Prezentowane podczas sympozjum wystąpienia 
ukazały różne oblicza tego współistnienia rozumianego jako: 
mieszanina, poszerzenie, transformacje. Grafika artystyczna 
mimo swojej wewnętrznej złożoności jest jedna i swą arty-
styczną siłą godzi wszelką różnorodność druków, technik, jak 
też samego gatunku. 

izing a subsequent event. And so in December 2016, we of-
ficially opened the 2nd National Symposium of Planographic 
Printing Techniques Coexistence.

It was intended to show the coexistence of differ-
ent approaches to printing manifested in a variety of prints, 
printing techniques and motifs. This kind of coexistence 
opens up new opportunities arising from artistic comple-
mentation of these differences. The idea of coexistence, 
understood as parallel functioning of different printmaking 
techniques, is by no means contrary to the idea of autono-
mous operation of a given printing method.

Lectures given during the symposium revealed dif-
ferent aspects of the coexistence, understood as a mixture, 
extension, transformations. Graphic arts, despite their inter-
nal complexity, are one and their artistic power reconciles 
various types of prints, printmaking techniques and this 
type of art in general. 
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