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Żyjemy w okresie gwałtownych przemian i natłoku informacji. Czynimy bezustanne próby uchwycenia naszego obrazu świata, 

który ulega ciągłej metamorfozie. wybrane przez kadrę kierunku Grafika obszary twórczości  dotyczą fascynacji zjawiskami 

natury.  Jest ona dla kolejnych pokoleń badaczy i artystów niezmienną inspiracją. Unaocznia to wystawa Katedry Grafiki 

UJD w Częstochowie o tytule „Kierunek Grafika. Przystanek: Kraków”, prezentowana  w szacownej i ważnej dla środowiska 

artystycznego  krakowskiej galerii PRYzMat.  

Nurty proekologiczne i aktywność społeczeństw związana z chęcią oddziaływania na rzeczywistość oraz silniej wpływają na 

kształt grafiki, skłaniając  artystów do ciągłych poszukiwań. zderzenie tradycji graficznej z najnowszą technologią cyfrową 

tworzy nowe pola twórcze, m. in. recykling  graficzny oparty na budowie matryc z tworzyw sztucznych, materiałów z odzysku. 

energia tych działań łączy doznania artystyczne z siłą przekazu społecznego. Recykling stanowiący bazę multigraficzności, 

dotyczy spuścizny obrazowania graficznego, wszechobecnej ilustracji, także archiwalnej, mnogości szkiców, wykresów, 

schematów, fotografii, które od wieków są podstawą informacji o świecie, porządkując, interpretując i wyrażając idee 

naukowo-badawcze, pośrednicząc w ich zrozumieniu. Potrzeba eksperymentu graficznego, wynikająca z różnorodności 

materiału archiwalnego, wspieranego nowoczesną technologią, powinna uwzględniać ślad i zapis narzędzia – piętno autora 

– bez którego sztuka staje się anonimowa i schematyczna.  „strażnikiem” jest tutaj graficzny warsztat analogowy (małe 

laboratorium natury) wspierający rozwój indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej.  

Bogata, rozwijana w ostatnich 10 latach, oferta programowa kierunku Grafika, której fundament stanowią trzy technologie 

warsztatowe, przedmioty kierunkowe, projektowe i autorskie,  jest ważnym czynnikiem ścisłej współpracy naukowej. 

zachowuje ona element synergii z innymi obszarami badawczymi dotyczącymi głównie dyscyplin ścisłych (fizyki, biologii, 

ekologii, geografii) oraz historii i sztuki muzycznej.  inspiracje nauką i jej szczególne związki z grafiką wpłynęły na kształt 

programów i metod nauczania, o czym świadczy zaprezentowana na wystawie twórczość artystów-pedagogów oraz 

przykłady prac stanowiących fragmenty dyplomów magisterskich. ten związek sztuki i nauki, wynikający z uniwersyteckiego 

charakteru rodzimej alma Mater, tworzy nowe przestrzenie badawcze, rozwija zakres podejmowanej współpracy, która 

może stanowić ważny głos w dyskusji na temat zjawisk we współczesnej grafice oraz stać się „znakiem firmowym” naszego 

kierunku. 
dr hab. tomasz Chudzik, prof. UJD

Kierownik Katedry Grafiki

wystawa jest przeglądem prac powstałych w ostatnich paru latach, będących emanacją indywidualnych koncepcji twórczych 

i sposobów wypowiedzi w obszarze grafiki. wybór prac na wystawie jest pewnego rodzaju odzwierciedleniem niektórych 

kierunków poszukiwań form ekspresji we współczesnej sztuce grafiki. aktualnie „uprawiana” grafika artystyczna bardzo często 

przekracza ramy obrazu - także dosłownie, celowo gubi dystans na rzecz sensualnego doświadczenia materii i podkreślenia 

procesualności.

zrozumienie i poznanie warsztatu analogowego otwiera drogę kolejnym eksperymentom, także tym opartym już na 

możliwościach nowych mediów. Klasyczny, tradycyjny warsztat graficzny, zależny od rodzajów druku: wypukłego, płaskiego, 

wklęsłego oraz druk cyfrowy, stanowi istotną bazę w procesie kształtowania się świadomości artysty, projektanta, oraz 

jego kompetencji w posługiwaniu się obrazem, jako formą wizualnego przekazu. znaczenie i potrzeba osobistej aktywności 

twórczej, jest doceniana przez naszych studentów, a efekty indywidualnej progresji, dojrzewania mamy przyjemność oglądać 

na tej wystawie.

Granice pomiędzy dyscyplinami sztuk plastycznych uległy zatarciu, a zmiany te zauważalne są także w aktualnej sztuce 

grafiki – ewoluuje ona dosłownie, w czasie i przestrzeni: od dwuwymiarowej odbitki na papierze, poprzez druk na różnych 

podłożach, unikatowość odbitki, aż do form wielowymiarowych i mobilnych obiektów graficznych. wybór odpowiedniej 

formy wypowiedzi współgra z tym, co najważniejsze; z bardzo osobistym, autentycznym przesłaniem każdego z autorów. 

Miejscem spotkania się różnych postaw, wrażliwości i doświadczenia, wzajemnego poznawania się artystów, studentów  

i pedagogów, są pracownie graficzne na częstochowskiej UJD – „przystanki w podróżach”, w poszukiwaniu swoich emocji, 

konfrontacji i wyborów.

dr hab. Katarzyna winczek, prof. UJD
Dziekan Wydziału Sztuki
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Grzegorz Banaszkiewicz

etienne-Jules Marey, XiX-wieczny francuski lekarz, fizjolog i wynalazca, studiował w celach naukowych ruch ludzi, ptaków i zwierząt. 

Dla rejestracji faz ruchu skonstruował strzelbę fotograficzną i chronograf, które to wynalazki przyniosły mu miano prekursora 

kinematografii. etienne-Jules Marey za artystę się nie uważał, ale jego prace są dla mnie modelowym przykładem „sztuki bez artysty”.  

ich siła wyrazu i walory estetyczne przetrwały ponad wiek lat dłużej niż naukowe zadania dla których zostały sporządzone.  

te akty kreacji niejako „przemyconej” w procesie rejestracji, doceniło także Muzeum D’orsay w Paryżu wystawą instalacji  

i fotogramów Marey’a*, zorganizowaną w setną rocznicę jego śmierci w 2004 r.

w miejscowości Beaune, w której urodził się etienne-Jules Marey, znajduje się skromne muzeum poświęcone jego działalności.  

w 2003 roku, dzięki uprzejmości konserwatora tego Muzeum, mogłem sfotografować na podświetlanym stoliku kilka prac Marey’a. 

Pośród nich był szklany negatyw ubranego na biało jeźdźca na białym koniu. w późniejszych latach wykonałem szereg prac 

inspirowanych fotografiami Marey’a, posługując się rosyjską kamerą „horyzont” o ruchomym obiektywie, zataczającym łuk o kącie

120º. 

Dwie chronofotografie, użyte w 2021 r. w dyptyku, powstały w pewnej piwnicy na krakowskim Kazimierzu, w której mieściła się 

niegdyś żydowska łaźnia. Ruch, zaburzający realistyczny skądinąd obraz, jest ekwiwalentem graficznym tego, czego nie wiem o sobie 

samym i innych uczestnikach moich fotograficznych zabaw. Dynamika ciał, przemieszczających się w polu widzenia analogowego 

urządzenia rejestrującego, jest zapisem tej niewiedzy.

O grafice słów kilka

Grafika to uniwersalny system zapisu informacji wizualnej. Nazywam go obrazowaniem graficznym. ewolucja technik obrazowania 

graficznego, których (r)ewolucyjną mutacją było odkrycie fotografii, umożliwiła Nauce i sztuce penetrację obszarów rzeczywistości,

wcześniej niedostępnych dla wzroku ludzkiego. Dla grafika stanowi to niewyczerpane źródło inspiracji oraz atrakcyjny warsztat kreacji 

dzieła graficznego; dla mnie osobiście to fascynująca przygoda, w której uczestniczę od prawie 50 lat.

* https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/aux-musees/presentation-generale/article/movements-of-airetienne-
jules-marey-1830-1904-photographer-of-fluids-4520.html?tx_ttnews[backPid]=649&chash=02113dfb7f

Adieu, Monsieur Marey!
Geneza podwójnego dyptyku.

Adieu, Monsieur Marey! cz. A
dyptyk graficzny, druk cyfrowy 
na płótnie naklejonym na papier
45 x 40 cm
2020 r. 

Adieu, Monsieur Marey! cz. B
dyptyk graficzny, druk cyfrowy 
na płótnie naklejonym na papier
45 x 40 cm
2020 r. 

https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/aux-musees/presentation-generale/article/movements-of-air-etienne-jules-marey-1830-1904-photographer-of-fluids-4520.html%3Ftx_ttnews%5BbackPid%5D%3D649%26amp%3BcHash%3D02113dfb7f
https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/aux-musees/presentation-generale/article/movements-of-air-etienne-jules-marey-1830-1904-photographer-of-fluids-4520.html%3Ftx_ttnews%5BbackPid%5D%3D649%26amp%3BcHash%3D02113dfb7f
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tomasz Chudzik

Patrząc z dystansu na własną twórczość, uświadomiłem sobie, że obszarem tematycznym, który od początku próbuję określić,  

a ściślej – zrozumieć, jest zmienność i wielopostaciowość zjawiska przestrzeni. Materią, która pomogła mi ukształtować moje pomysły, 

odpowiedzieć na pytania, wątpliwości czy sposoby interpretacji, jest grafika w swej odmianie wklęsłodrukowej oraz rysunek. 

 

ostatnie działania artystyczne, które podejmuję,  biegną trzema nurtami. Każdy z nich jest równie dla mnie istotny. Pierwszy nurt to 

kontynuacja grafiki warsztatowej, wklęsłodrukowej. Drugi obszar  to rysunek wykorzystujący naturalny ślad -  odbicie stworzonej lub 

znalezionej struktury. w trzecim obszarze małe formy graficzne i rysunkowe przesłaniam szkłem optycznym i laboratoryjnym.  

to zakłócenie w widzeniu linii przekształca formę rysunku, wpływając na ciągłą zmianę wyglądu obiektu. te trzy obszary tworzą moją 

„ekoprzestrzeń” warsztatową, która - w zależności od możliwości, czasu, miejsca - ulega modyfikacjom. 

 

w pracach z ostatnich lat poszukuję tego, co jest czasem minionym, tego, co dzieje się tu i teraz w czasie oraz tego, co dzieje się poza 

czasem, będąc dla mnie punktem odniesienia, drogowskazem zakotwiczonym w sferze pamięci. Moja aktywność artystyczna oparta 

jest o mój własny, zamknięty obieg graficzny, w którym pracę artystyczną dostosowuję do warunków i materiałów, jakimi  w danej 

chwili dysponuję. ostatnie prace z cyklu „Przestrzenie subiektywne”, odwołują się do zjawiska przestrzeni krajobrazu, które identyfikuje 

i interpretuje otaczającą nas rzeczywistość. 

 

Granice pamięci X, XI, XII 
kolografia, rysunek, ślad pędzla 
100 x 70 cm
2020 r.
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Ciężar krawędzi Rysunek
stemple, intaglio
140 x 100 cm 
2017 r.

Przestrzeń subiektywna – obiekt III
druk wklęsły, matryca korundowa, rysunek, akryl, tusz
120 x 120 cm (format nieregularny)
2018 r.
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Barbara Czapor-zaręba

Nasza egzystencja w większości składa się z czynności nawykowych, rytuałów, które powtarzamy bezrefleksyjnie. Jednak człowiek 

działa i myśli nie tylko w wyznaczonych przez biologię i społeczeństwo granicach. w pewnych okolicznościach stara się je przekroczyć, 

podejmując czynności twórcze, wychodzące poza dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia. historia ludzkości pełna jest takich 

ekspansywnych, transgresyjnych zachowań. Dzięki temu istnieje ciągłość rozwoju, myśli. Dekonstrukcja powoduje konstruowanie na 

nowo. 

według definicji słownikowej, słowo transgresja pochodzi z łaciny – od transgressio, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy  przejście.  

Początkowo określenie to pojawiło się w geografii na oznaczenie zalewania lądów przez morza i oceany na skutek topnienia 

lodowca. inne znaczenie terminu to „przekraczanie norm, zasad i praw, (…) przesunięcie lub przemiana” . interesuje mnie znaczenie 

dosłowne tego zagadnienia:  przekraczanie, przemiana, przejście. to określenia, które są impulsem do moich naukowych i twórczych  

poszukiwań. Bariera, zamknięcie, klaustrofobia, człowiek uwikłany - to wyzwalacze moich działań artystycznych. 

Przekraczanie to również przejście w inny wymiar jakim jest śmierć. transgresja w swojej złożoności posiada dla mnie dwa szczególnie 

pasjonujące wymiary, z jednej strony to wymiar socjologiczny, społeczny a z drugiej transcendentny, boski, ostateczny.

w mojej twórczości linia jest budulcem, tworzywem, ale służy też do zakłócania, dekonstruowania obrazu. Linia powstaje 

przez nagromadzenie punktów, które tworzą coś na kształt siatki, rastru. traktuję ją jako osłonę, pewnego rodzaju zaciemnienie 

rzeczywistości. Ukrytej, esencjalnej i poza naszym zasięgiem. to bariera, która zasłania. Jest sitem, które przepuszcza tylko 

niektórych...

aktywność fizyczna jaką jest przekraczanie, przejście nosi w sobie znamiona aktu mistycznego, przez przepływającą w nieskończoność 

materię.

organiczna materia starzeje się, umiera, jest tylko powłoką, która się zużywa i jak wszystko co stare i zużyte ulega unicestwieniu. 

Jesteśmy skomplikowanym systemem białek, które rozpadają się i odradzają bez końca. Pragnienie całości, migotliwość wszelkich 

bytów,  tęsknota za nieokreślonym, wymykającym się, jest w nas głęboko zakorzeniona. wyzwalamy się z cielesności, aby przejść 

dalej. zmagamy się z wieczną zmianą wszechrzeczy, która jest wpisana w naszą egzystencję. Co jest za przejściem? za ograniczającym, 

zaciemniającym wszystko rastrem?  

Przejście/Transgresja

Przejście XXXVII 
druk solwentowy 
83 x 100 cm
2019 r.

Przejście XXXVIII
druk solwentowy
83 x 97,5 cm
2019 r.
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Paweł Delekta

Prezentowane na wystawie prace  pt. „Miasto w chmurach ii” oraz „Miasto w chmurach V” są wykonane w technice druku cyfrowego,  

o wymiarach 67 x 97 cm każda.

inspirację do moich realizacji graficznych stał się „kosmos”, który jest niezwykle tajemniczy i wciąż nieznany. od wieków ten temat 

fascynował ludzkość, mnie również zainteresował, jest opisywany w literaturze, powstały liczne realizacje filmowe. Przyszłość 

człowieka w kosmosie łączy się z eksploracją odległych planet, budową stacji kosmicznych i obiektów latających  o niewyobrażalnych 

możliwościach i kształtach. 

Prace te zostały zrealizowane z wykorzystaniem delikatnej kolorystyki skontrastowanej z ostrymi formami będącymi symbolicznym 

przedstawieniem różnych obiektów i wyimaginowanej przestrzeni. Dla podkreślenia dynamiki ruchu niektóre formy wychodzą poza 

obręb kompozycji. Formy, konstrukcje obiektów budowane są z użyciem czarnego koloru z wyraźnie określonym rysunkiem i strukturą, 

natomiast tło grafik wypełnione jest delikatną tonacją niebieskiego koloru, szarości lub ugru. obiekty zapełniające kompozycję 

składają się z elementów nawiązujących swoim kształtem do form i przedmiotów wykonanych z metalu, różnych konstrukcji, części 

maszyn i urządzeń technicznych. w części przestrzeni wyraźnie wyodrębnionej umieściłem obiekty które swoim kształtem nawiązują 

do wizerunków pojazdów kosmicznych, różnego rodzaju aparatury badawczej, sond i stacji kosmicznych. Układ tych elementów 

buduje otwartą kompozycję, w której poszczególne jej części współgrają ze sobą tworząc symboliczny przekaz nawiązujący do działań 

człowieka w kosmosie.

Miasto w chmurach II
druk cyfrowy
67 x 97 cm

Miasto w chmurach V
druk cyfrowy
67 x 97 cm
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andrzej Desperak

Ciemna Jutrznia jak podaje wikipedia; „(łac. tenebrae lub officium tenebrarum) nabożeństwo liturgiczne, odprawiane przed świtem  

w wielki Piątek i wielką sobotę triduum Paschalnego.” to czas oczekiwania na Światło zmartwychwstania. wielka Jutrznia to godzina

modlitwy pomiędzy nocą i dniem. Jutrznia celebrowana o wschodzie słońca nawiązuje do zmartwychwstania Pańskiego.  

„w prawosławiu nabożeństwo sprawowane między Nokturnem (gr. Mesonitktikon, inaczej «Nabożeństwo środka nocy») a Prymą  

(łac. Prima, inaczej pierwszą godziną kanoniczną), w praktyce jest to pierwsze nabożeństwo danego dnia, które powinno

rozpoczynać się przed wschodem słońca.”

Przywołane grafiki stanowią trzy z ośmiu przedstawień - odsłon wielkiej Jutrzni komponowanej w postaci monumentalnych grafik. 

Poszczególne „odsłony” kompozycyjnie wzajemnie się uzupełniają, budzą skojarzenia z czuwaniem, mającym cechy indywidualnej 

zadumy wobec tajemnicy.

Wielka jutrznia-odsłona czwarta
druk cyfr
140 x 100 cm
2006 r.



2322

Wielka jutrznia odsłona II
druk cyfr
100 x 140 cm
2006 r.

Wielka jutrznia odsłona I
druk cyfr
100 x 140 cm
2006 r.
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aleksandra Jakubczak

Punktem wyjściowym w moich grafikach jest pejzaż, przestrzeń określona, w której staram się uchwycić najistotniejsze dla niego 

elementy. Rozpatrując początkowy szkic, przetwarzam go graficznie w technice litografii tworząc nowy graficzny byt. Rzeczywistość 

realna ulega wielokrotnym transformacjom, przekształceniom do prostych rytmów podziałów kompozycyjnych. tworzę mocno 

zgeometryzowane przestrzenie, które zbudowane są na środkach formalnych takich jak linia, światło i struktura. Poszukuję  

w swoich pracach harmonii jak i dysonansu, stałości, organizacji jak i dezorganizacji, porządku, deformacji jak i destrukcji. odkrywałam 

zależności ale i różnice między linią a bielą, między światem realnym a metafizycznym, światłością a ciemnością. Przemyślana  

i zdecydowana linia porządkująca zastaną rzeczywistość, jak i eliminowanie zbędnych elementów prowadzi do stworzenia obrazu  

o skondensowanej treści. ta ewolucja świata zastanego, to początek mocno zredukowanego, pozbawionego zbędnych komponentów 

obrazu, który tworzy indywidualny kod.

Dążąc do idealnej formy, dzieło stale podlega eliminowaniu zbędnych informacji lub/i deformacji. Posługujemy się ciągle pewnymi 

kodami zaszyfrowanymi w dziełach, w rozszyfrowaniu których zaangażowany jest odbiorca.

Kod obrazu

Kod obrazu 006(sz)
litografia
57 x 77 cm
2017

Kod obrazu 008 
litografia
57 x 77 cm 
2018 r.
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aleksandra Lasoń

Upływ czasu jest procesem absolutnym. Mechanizmy, które są z nim nierozerwalnie związane to rozpad i erozja materii - jej powolna 

degradacja. 

intrygują mnie naruszone przez czas, przemysłowe budynki minionej epoki oraz starzejące się cementowe i kamienne konstrukcje. 

obserwacja powolnego procesu niszczenia i rozkładu, widoczna we wciąż zmieniającej się kamiennej strukturze, w dużym stopniu 

kształtuje sposób w jaki buduje swoje obrazy. Praca nad grafiką rastrową pozwala mi zagłębiać się w przestrzeń materii kamienia. 

Budowane jedna po drugiej warstwy graficzne tworzą strukturę moich grafik - tak jak kolejne warstwy betonu tworzą bryły potężnych 

konstrukcji.

Dzięki metodom graficznym opartych o technologię cyfrową mogę kontrolować proces rozpadu i erozji, i wpływać na niego. to, co  

w realnym świecie podlega nieuchronnemu zniszczeniu tutaj mogę ocalić - cofnąć lub zatrzymać proces rozpadu, mogę go także  

w dowolnym momencie przyspieszyć. Praca nad grafiką daje mi moc kreacji. Jest działaniem zakończonym stworzeniem obrazu - 

grafiki cyfrowej.

Pęknięcie

Pęknięcie XII
druk pigmentowy
70 x 150 cm
2019 r.

Pęknięcie XIII
druk pigmentowy
70 x 150 cm
2019 r.
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Marek Mielczarek

Prace autora dzieł zatytułowanych Reprodukcja zimowa I a, Reprodukcja zimowa I b, Reprodukcja zimowa I c - prezentowanych na 

wystawie Kierunek -> Grafika. Przystanek: Kraków - traktować można jak przykład konwergencji warsztatów rzeźbiarza i grafika.

           

Rysunki w krajobrazie wykonane zostały w podłożach z gleby i śniegu. Kreski wyżłobione a także odciśnięte w śniegu przy pomocy  

metalowych ramek.

 te rysunki, wraz z ramkami, trzeba by  potraktować jako matryce graficzne, jeśli by przyjąć, że powstają z nich drukowane odbitki. 

Produkcja obejmowała przygotowanie i wykonanie,  wartościowej artystycznie, trójwymiarowej matrycy jako dzieła samodzielnego. 

w procesie poprodukcyjnym nastąpiła natomiast edycja, dwuwymiarowych, artystycznych  jej obrazów.

oryginalnymi dziełami  sztuki są tu więc zarówno matryca jak i wykonane z niej odbitki – reprodukcje.

efemeryczna matryca jednak zniknęła: roztopiła się i wsiąknęła w ziemię. ale reprodukcje zachowały potencjał do reprodukcji.

Ma to sens?

Śniegowe matryce

Reprodukcja zimowa I b 
druk cyfrowy
100 x 70 cm
2021 r. 
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Reprodukcja zimowa I a
druk cyfrowy
100 x 70 cm
2021 r. 

Reprodukcja zimowa I c
druk cyfrowy
100 x 70 cm
2021 r. 
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agnieszka Półrola

w minionych latach podczas spacerów po plaży obserwowałam z przerażeniem stan Bałtyku.*

Na piasku leżały wyrzucone przez fale śmieci. widziałam stare sprzęty aGD, resztki mazutu, plastikowe, metalowe, szklane przedmioty 

itd. szczególne wrażenie robiły duże sprzęty aGD, z których pozostały jedynie wielkie, blaszane skorodowane kadłuby. Regularne 

kształty tych wielkich obiektów kompletnie odcinały się od krajobrazu. absolutnie, doskonałe, majestatyczne piękno miejsca stało  

w totalnej sprzeczności z tymi odpadkami. Byłam świadkiem degradacji ekosystemu Morza Bałtyckiego, który jest efektem działalności 

człowieka – różnych form antropopresji.**

Pracami swoimi apeluję o odpowiedzialne funkcjonowanie i świadome korzystanie z zasobów naturalnych ziemi. Proszę o rozwagę 

nad tym, w jakim stanie przekażemy naszą planetę następnym pokoleniom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Bałtyk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. w 1973 r. podpisano Konwencję Gdańską o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów Bałtyku i 
Bełtów. w 1974 r. siedem państw nadbałtyckich podpisało drugą Międzynarodową Konwencję Bałtycką w helsinkach. Ciągle jednak Bałtyk pozostaje jednym  
z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Czynnikami, które wpływają na zanieczyszczenie wód Bałtyku, są m.in.: budowa rowów melioracyjnych, intensyw-
ne uprzemysłowienie, rozwój i powstawanie nowych miast oraz okoliczne ścieki i odpady. 
 
** antropopresja – ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze. antropopresja może być scharak-
teryzowana poprzez różną skalę intensywności i zasięgu przestrzennego, co ma najczęściej aspekt negatywny, np.: hałas, zanieczyszczenie powietrza i wód, wyrąb 
lasów, wypas nadmiernej liczby zwierząt.

Bez tytułu
druk cyfrowy
70 x 100 cm 
2017 r.
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Bez tytułu
druk cyfrowy
70 x 100 cm 
2008 r.

Bez tytułu
druk cyfrowy
70 x 100 cm 
2015 r.
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Krystyna szwajkowska

Żyję w niezwykłej części Polski, gdzie na niewielkim obszarze znajdują się prawdziwe cuda natury i osobliwości przyrody. tutaj w erze 

mezozoicznej, w wodach jurajskiego morza rozwijały się pierwotne formy życia, ich szkielety i skorupy utworzyły później wapienne 

osady. ta niezwykła kraina to wyżyna Krakowsko- Częstochowska zbudowana z wapiennych skał, w których odnajdujemy odciski  

i skamieliny amonitów, trwają one do dziś  „niby tajemnicze pieczęcie praczasu”.*

Każdy odcisk w skale, to swoisty notatnik/ szkicownik natury; cała nasza wiedza o bogactwie gatunków roślin i zwierząt rozwijających 

się kiedyś na ziemi pochodzi z badań skamieniałości. Paleontolodzy potrafią nazwać i zidentyfikować skamieniałości zawarte  

w kolejnych warstwach skał, tak jak artysta grafik na podstawie barwnej odbitki potrafi odczytać kolejne warstwy rysunku/ koloru, 

określić poszczególne etapy pracy nad dziełem. skala ukształtowana przez czas i warunki zewnętrzne- to przepiękna materia 

wyżłobiona jak graficzna matryca, kryje bogactwo rysunku, linii, plam, załamań, wgłębień i pęknięć.

od lat inspiruję się przyrodą Jury, którą nieustannie przywołuję w twórczości; każdy z nas chciałby coś po sobie zostawić i przetrwać tak 

jak skamielina, dając świadectwo swojego życia.

Kompozycje graficzne przygotowane do wystawy powstały z nakładania na siebie kolejnych warstw rysunku i koloru z różnych technik 

grafiki warsztatowej. są moim komentarzem do zachodzących zmian klimatycznych-globalnego ocieplenia.

* s. Markowski. t. szyma, skarby Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Kraków 2003, s.5. 

Struktury życia

Struktury życia XLIII - Globalne ocieplenie 
druk wypukły, szablon
100 x 70 cm
2019 r.
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Struktury życia XXXIII - Globalne ocieplenie
litografia, druk wypukły, szablon 
100 x 70 cm 
2018 r.

Struktury życia XXXIX a - Globalne ocieplenie
druk wypukły, szablon
100 x 70 cm
2019 r. 
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Marta Śliwiak

szedłem przez opustoszałe miasto. Patrzyłem w półmroku na zrujnowane budowle. Beton, asfalt, stal. Nie widać było słońca, jedynie 

jego pojedyncze promienie delikatnie tliły się czerwoną barwą za chmurami i mgłą. od lat pokrywa ona niebo. spowija wszystko 

wokół sprawiając, że zacierają się kontury a świat wydaje się nierzeczywisty, jakby był tylko wspomnieniem czegoś realnego co miało 

swój zapach, kształt i materialność. Podobno kiedyś niebo było niebieskie... Niebieskie? Jasne... - nie dowierzam. Dziś jest szare  

i brudne, ciężkie i lepkie, jak zresztą wszystko dookoła... Powietrze, które wciągam w nozdrza, mimo, że filtrowane przez maskę ma 

zapach benzyny i palonego plastiku.  

wszędzie plastik. strzela mi pod stopami z każdym krokiem – chrzęst, szelest, chrzęst. Jego rozgrzane strzępy wżerają mi się w skórę. 

Chrupocze i pęka, kiedy po nim stąpam – trzask – rozsypuje się na kawałki. Jego drobiny wnikają wówczas głębiej w tę jałową ziemię. 

Jakby ten trzask mógł wyrazić jęk tej znękanej planety.

Moje stopy grzęzną w czarnej, lepkiej masie złożonej z foli i bliżej nieokreślonej, organicznej mazi. słyszę brzęczenie. Bzzz, bzzz, ten 

dźwięk wwiercą się w moje uszy, wypełnia pustą czaszkę i sprawia, że mój mózg rezonuje w takt tej dziwnej muzyki. Muchy - niemal 

można poczuć ich desperację, kiedy wgryzają się w to pobojowisko w poszukiwaniu czegoś pożywnego. idę... idę i ślizgam się w tej 

brei śmieci, rozkładu i gówna.

Gówniany taki świat

– wędrowiec, Marta Śliwiak

Praca wędrowiec 03 stanowi fragment cyklu o tym samym tytule i jest graficzną wypowiedzią na temat problemu współczesnego 

świata, jakim jest zanieczyszczenie naszej planety. Do jego stworzenia posłużyłam się matrycami podlegającymi recyklingowi. 

zastosowałam matryce kolograficzną z plastikowych, jednorazowych reklamówek, druk wklęsły oraz aplę z matryc papierowych. 

Rzadko w swojej twórczości podejmuję tematy o charakterze sztuki zaangażowanej.

Wędrowiec

Wędrowiec 01
kolografia, druk wklęsły, apla
200 x 70 cm
2021 r.

Wędrowiec 03
kolografia, druk wklęsły, apla
200 x 70 cm
2021 r.
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zdzisław wiatr

Prezentowane prace są kontynuacją działań rysunkowo - graficznych z cyklu „rysowanie światłem”. Rysuję na czarnych kartonach 

i płótnach, białymi markerami, różnej grubości. wykorzystuję szablon, tapuję ślady tektur falistych i trzcin. w czasie 2-4 godzin 

ekspresyjnej prac, pragnę tworzyć maksymalnie oszczędne, znakowe obrazy.   

Podstawą moich działań rysunkowych, artystycznych są dwa elementy: widzenie piękna pochodzącego z różnych źródeł oraz 

nieskrępowana żadną kalkulacją moja otwartość. Mają one zasadnicze znaczenie na wybór narzędzi i sposobów przekazywania 

informacji. Powodem zainteresowań są dla mnie prozaiczne obrazy - dynie które wyrosły w moim ogrodzie, pies sąsiada czy światło 

na wodzie. odbijam tektury faliste, krawędzie pudełek. siatki budowlane, firanki traktuję jak szablon i przez nie rysuję markerami czy 

szerokimi pędzlami. Raster ekranu komputera zamieniam stemplowaną folią bąbelkową. Łączę stemplowane ślady materii „rzeczy 

niskiej rangi” (tadeusz Kantor) z rysunkiem, wielokrotnie powtarzam bądź zmieniam kolejność tych działań. 

w procesie tworzenia nieodzownym elementem jest też PRzYPaDeK. to on prowokuje i zmusza mnie do przejmowania przez 

wyobraźnię powstałego śladu, do dalszej pracy.

Gadzowice II
rysunek, tech. mieszana  
70 x 100 cm
2020 r.
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Gadzowice I 
rysunek, tech. mieszana  
70 x 100 cm
2020 r.

Staw 12
rysunek markerami, tekturą falistą    
70 x 100 cm 
2019 r.
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Katarzyna winczek

Pojęcie przestrzeni, w znaczeniu realnego otoczenia oraz w jej metaforycznym sensie wiąże się z ruchem, przemieszczaniem się  

w czasie i terenie rzeczywistości fizykalnej, a także w obszarze pamięci, wyobraźni i projekcji. to, co zapisane na powierzchni, 

widoczne dla ludzkiego oka, skrywa inne linie i kształty - funkcjonujące w pamięci pokoleń nieistniejące już granice; miejsca czytelne, 

unaocznione dzięki nowoczesnej technice. Pod widzialną powierzchnią istnieją, jak archeologiczne relikty, dawne dzielnice, cmentarze, 

wsie i ludzkie siedziby. Granice rzeczywiste, byłe lub zaplanowane, są często historią wojen, ścierania się i wzajemnego wyniszczania. 

Uformowane przez czas linie podziału, kształty, zarysy miejsc i terytoria, te pod ziemią, i te na jej powierzchni, nakładają się na siebie, 

tworząc w jednostkowej pamięci skomplikowany, wielowarstwowy, zagmatwany wzór.   

      

Na wystawie będą prezentowane grafiki z wieloletniego cyklu Mappa, wykonane w technikach ekologicznych. Jego efekt wizualny 

jest podsumowaniem kolejnego etapu badań nad zastosowaniem technik non-toxic w grafice artystycznej druku wklęsłego, takich jak 

trawienie bezkwasowe, trawienie elektrolityczne, środki i media na bazie akryli,  czy też wodozmywalne farby w procesie druku.

O grafice i przestrzeni   

Mappa XIV/3
akwaforta, trawienie otwarte, szablon, chine-collé
75 x 50 cm
2018 r.
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Mappa XI-3/2
akwaforta, trawienie otwarte, chine-collé 
75 x 50 cm
2018 r.

Mappa XV/2
akwaforta, akwatinta, trawienie elektrolit., chine-collé
70,5 x 49,5 cm
2019 r.
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Żaneta wojtala

Dawna fabryka zapałek (obecnie Muzeum Produkcji zapałek) zlokalizowana jest w Częstochowie przy ul. ogrodowej w historycznej dzielnicy stare Miasto. od 

zachodu przylega bezpośrednio do linii kolejowej, od południowego-wschodu do ulicy ogrodowej a od północy do budynków dawnej fabryki guzików.  w skład 

zespołu wchodzą trzy murowane obiekty: dwa budynki produkcyjne oraz kotłownia i drobniejsze zabudowania. Centralną część założenia fabrycznego stanowi 

budynek produkcyjny nr 1. Graniczy on od zachodu ze starym, dwukondygnacyjnym budynkiem produkcyjnym nr 2, a od wschodu z nowszym,  

trój - kondygnacjowym obiektem o funkcji produkcyjno - administracyjnej. w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych (od zachodu), postawiono ciąg 

murowanych obiektów, frontem zwróconych na wschód. to właśnie te zabudowania posłużyły jako inspiracja do wykonania prezentowanych grafik. Realny obraz 

stał się inspiracją do poszukiwania odpowiedniej formy. Kształty umieszczone na czarnym tle są wyabstrahowanymi z otoczenia fragmentami rzeczywistości. 

zyskały one nowe znaczenie poprzez nadanie im dodatkowej funkcjonalności. Poszukiwanie wartości estetycznych w rzeczach teoretycznie brzydkich skłania do  

wybiórczego traktowania obrazu. tytułowy ciąg cyfr: 50.803120, 19.122493 to kod numeryczny, który określa położenie budynku, z którego powstały grafiki.

50.803120, 19.122493

50.803120, 19.122493 a
druk cyfrowy
100 x 70 cm
2021 r.

50.803120, 19.122493 b
druk cyfrowy 
100 x 70 cm
2021 r.
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witold zaręba

propaganda szerzenie jakichś poglądów, idei, haseł, mające na celu pozyskanie kogoś dla jakiejś idei lub akcji.*

czołg, opancerzony wóz bojowy na gąsienicach, o napędzie mech., z silnym uzbrojeniem wmontowanym w obrotową wieżę. **

Połączenie tych dwóch terminów zaowocowało powstaniem graficznego cyklu zatytułowanego typografia wolności?              

Również niemały wpływ na to działanie graficzne miało dzieło filmowe „Czterej pancerni i pies”, powstałe w latach 1966–1970. 

Dwa słynne wozy bojowe tworzą idę nieprzemijającej chęci dominowania jednej nacji nad drugą. są nimi radziecki tank t 34 i ostatni 

wysiłek niemieckich naukowców, czyli największy czołg ostatniej wojny, Panzerkampfwagen Vi B tiger ii. Potocznie zwany Königstiger. 

są to  symbole dwóch zbrodniczych systemów władzy, które bez swych wyznawców nie mogłyby istnieć. Radzieckie wozy bojowe 

okraszano wszelkiego rodzaju hasłami pokrzepiającymi „dusze” ich właścicieli. są to typowo bojowe slogany:  wpieried na Berlin, 

Krow za krow, Gwardia, smiert faszystom, za stalina, staliniec, za rodinu, Czapajew, Pabieda, Biej faszistow, za sowieckuj estoniju, 

Czerwoniec. 

 Druga strona umieszczała swą propagandę na murach stolicy. widniały takie pokrzepiające obrońców słowa: Berlin bleibt Deutsch! 

czy siegen oder sibi – rien.  Niemiecką i radziecką propagandę umieszczono na czołgowych wieżyczkach, które stopniowo zwiększały 

ilość elementów. zaczynało się od korpusu czołgowej wieży. stopniowo z roku na rok przybywało elementów takich jak: kopuła 

dowodzenia, lufa armaty czy jarzmo dział. ostatnim detalem umieszczonym w wieży niemieckiego wozu bojowego jest portret 

konkretnego człowieka, który służył w Niemieckich siłach zbrojnych. Nie bronił stolicy Niemiec. zaginął w 1944 roku, gdzieś koło 

Kurlandii. Postać ta jest symbolem tragicznego losu mężczyzn mieszkających na Górnym Śląsku. Radzieckie czołgi czekają jeszcze na 

wprowadzenie człowieczego wizerunku, który nie będzie miał ukrytej historycznej przeszłości. 

Pytajnik w tytule cyklu powinien zastanawiać, czy koncepcje władz dążących do zbrojnych interwencji np. w iraku niosą w sobie 

wolność, czy tak jak armia Czerwona wprowadzają terror. to taki pytajnik, na który i tak nie mamy wpływu. 

* słownik wyrazów obcych, pod redakcją elżbiety sobol, wydawnictwo Naukowe PwN, warszawa 1999, s. 906

** wielka encyklopedia powszechna PwN, tom 2, pod redakcją zbigniewa Marciniaka,  Państwowe wydawnictwo Naukowe, warszawa 1963, s.763

„Za wolność...”

Typografia wolności? RUDY 102 C2 
linoryt, szablon
80 x 130 cm
2018 r.
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Typografia wolności? RUDY 102 G1
linoryt, szablon
80 x 130 cm 
2018 r.

Typografia wolnosci?
wilhelm Mittas 
Linoryt barwny, sprey, szablon
80 x 120 cm
2021 r.
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weronika antonowska

Dyplom magisterski obroniła na wydziale sztuki w 2020 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem dr hab. prof. UJD Krystyny szwajkowskiej w Pracowni grafiki artystycznej. 

Cykl „osobliwe piękno” to abstrakcyjny zapis przemijalności i destrukcyjnego upływu czasu. inspiracją dla prac była ściana, do której 

niegdyś przylegał, obecnie wyburzony, budynek mieszkalny. Ściana popękana, obdrapana, pokryta łuszczącą się farbą. widok 

z mojego kuchennego okna wychodził wprost na nią. wielokrotnie w ciągu dnia przyciągała ona mój wzrok. Często pijąc kawę 

zastanawiałam się jak mogła wyglądać ta ściana, gdy jeszcze stanowiła dla kogoś dom. Kolorowe płaszczyzny wciąż wyraźnie wskazują 

podział pomieszczeń. tu kiedyś był pokój pomalowany na blady róż – sypialnia? Może salon? Może pokój jakiejś małej dziewczynki? 

tu widać ślady po płytkach – to kuchnia czy łazienka? tu po odpryskach farby zauważyć można, że ktoś przemalował pokój z beżu na 

zielony. Fascynują mnie takie ślady życia. tu kiedyś stał dom, mieszkała w nim rodzina, żyła, zmagała się z codziennymi problemami, 

wychowywała dzieci, przemalowywała pokoje...  a dzisiaj jedynym zapisem tego życia, które się tam toczyło jest ta ściana. stała się 

ona dla mnie interesująca jednak nie tylko jako świadectwo przemijalności. stanowi ona piękną mozaikę plam, zacieków i odprysków. 

Choć dla innych to zwykły brud, brzydota. Ja powiem, że widzę piękno w tej brzydocie. 

Ściana stanowi dla mnie punkt wyjścia, inspiruje i zachęca do poszukiwania technik graficznych, które najlepiej pomogłyby oddać jej 

charakter, jednak powstałe prace są jej abstrakcyjnym przetworzeniem.

Osobliwe Piękno

Osobliwe piękno III A
technika mieszana
100 x 70 cm
2020 r.

Osobliwe piękno VII B
technika mieszana
100 x 70 cm
2020 r.
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Karolina Borkowska

Dyplom magisterski obroniła na wydziale sztuki w 2020 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem dr hab. prof. UJD zdzisława wiatra w Pracowni grafiki użytkowej. 

tematyką pracy jest natura wraz z jej różnymi obliczami. Celem jest wyodrębnienie jednego elementu lasu, aby poddać go większej

analizie. wycinek  rzeczywistości, próba zamknięcia chwili w jednym obrazie, oddania surowości, wrażenia które na odbiorcy 

wywiera ciemny, bezlistny las. Grafika powstała w całości ze sklejki oraz przy wykorzystaniu monotypii. składa się z nałożonych na 

siebie warstw - pni drzew i podłoża z tego samego materiału. Pnie zostały wycięte laserowo, a uprzednio narysowane w programie 

graficznym. struktury zostały uzyskane przez odbicie odpowiednio przygotowanej matrycy farbą offsetową. warstwy o szerokości 

4 mm sczepione są ze sobą jedynie w miejscach, na których nakładają się na siebie, zachowując w ten sposób wolną przestrzeń pod 

nimi. stanowią w ten sposób pojedyncze elementy rzucające cień, tworząc głębie. także w zależności od źródła światła

grafika zmienia się, imitując w ten sposób naturę. Poprzez wyodrębnienie samych kształtów mamy okazję przyjrzeć się im nie jako

części całości, ale jako osobnej rzeźbie. Można pójść dalej w abstrakcyjne podejście do kształtu. Jest to początek serii skupionej

wokół wrażenia jakie wywiera surowość samego kształtu, materiału i jego cienia. Grafika powstała podczas pracy nad dyplomem 

magisterskim, gdzie główną pracą były ilustracje  do książki „Czerwony Kapturek”. Jest to inne podejście do jednej z ilustracji w książce, 

inspiracja nią. spojrzenie na las z innej perspektywy, jednocześnie zachowując formę obecną w ilustracji.

Czerwony Kapturek - autorskie opracowanie książki

 „Odbicie I”
monotypia
50  x  90 cm
2020 r.
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Natalia Brączek

Między tym, co kosmiczne, a tym, co domowe II

Między tym, co kosmiczne, a tym, co domowe II,  
akwaforta, akwatinta, technika fotopolimerowa, miękki grunt 
70 x100 cm
2021 r.

Dyplom magisterski obroniła na wydziale sztuki w 2020 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem dr hab. prof. UJD Krystyny szwajkowskiej w Pracowni grafiki artystycznej. 

Banalne sytuacje, zjawiska, przedmioty codziennego użytku są źródłem niekończącej się inspiracji. szara codzienność, a dokładnie  

w tym przypadku domowy kurz stał się impulsem do stworzenia pracy artystycznej.  Cykl grafik pt. Między tym, co kosmiczne,  

a tym, co domowe ii jest kontynuacją pracy licencjackiej. Kurz obserwuję z różnej odległości, w różnych miejscach, sytuacjach, ruchu 

i bezruchu. Rysuję, fotografuję, skanuję zebrany kurz. staje się on obrazem artystycznym. Moje grafiki to ukazanie tego, co umyka 

nam w życiu, zwrócenie uwagi na temat codzienności. Jest to moja wrażliwość na dostrzeganie piękna we wszystkim, co mnie otacza, 

nawet w obrzydliwym kurzu. Grafiki mają charakter poznawczy, są próbą zmierzenia się z codziennością, życiem, bezpowrotną utratą 

czasu. Grafiki powstały przy użyciu ekologicznych środków oraz materiałów. Kurz M13
druk cyfrowy
100 x 70 cm
2021 r.
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Kamila Kamczewska

Dyplom magisterski obroniła na wydziale sztuki w 2019 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem dr hab. prof. UJD Katarzyny winczek w Pracowni grafiki artystycznej.

Każdą z kobiet w mojej rodzinie wspominam w odmienny sposób. o wielu z nich słyszałam jedynie z opowieści. Chciałam uwiecznić 

ich historie, opierając się na własnych wspomnieniach, przemyśleniach i moim wyobrażeniu. Każda z tych ważnych dla mnie postaci 

posiada swój „atrybut”, z którym są lub były związane w swoim życiu.  Mają one odzwierciedlać ich zajęcie lub też pasje. Użyta przez 

mnie symbolika przedmiotów miała na celu podkreślenie faktu, iż wszyscy ludzie związani są ze światem materialnym, w którym 

pozostawiają cząstkę siebie. Czasem relacja człowiek- przedmiot jest tak silna, że łączymy bliskich z rzeczami, a po ich odejściu stają  

się ich „symbolami”.

Druga część mojej pracy przybrała formę zbioru portretów fotograficznych. Na portrety nanoszone były odręczne zapiski  

z dokumentów, listów dotyczących tych osób. im dalej zagłębiamy się w treść miniatury, widzimy, że z kolejnymi stronami portrety 

coraz bardziej zanikają pod gąszczem coraz mniej czytelnych liter. tak samo, jak nasza pamięć o osobach z upływem czasu staje się 

coraz słabsza i stopniowo zanika.

w swoich działaniach interesuję się wykorzystaniem fotografii jako medium w tworzeniu obrazów graficznych. zdjęcie jest 

pretekstem, modyfikuję obraz tak, by oddać moje własne odczucia dotyczące danej fotografii. staram się dodać własną narrację 

poprzez wykorzystanie śladów graficznych,stosowanie różnych zabiegów kompozycyjnych oraz kadrowanie fotografii, przez 

co powstają swoiste collage. w pracach graficznych wykorzystuję różne techniki: akwafortę, akwatintę, kolografię, techniki 

fotopolimerowe; eksperymentuję również z przedrukiem anastatycznym. Podejmuję tematykę przemijania, pamięci i ludzkich 

wspomnień oraz więzi rodzinnych i społecznych.

Album rodzinny. Obecność rzeczy

Album rodzinny. 
Obecność rzeczy, Dorota
technika mieszana 
30 x 42 cm
2018 r.
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Album rodzinny. 
Obecność rzeczy, Kamila
technika mieszana
mała forma graficzna 
2018 r.
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Joanna Kwaśniak

Dyplom magisterski obroniła na wydziale sztuki w 2015 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem dr hab. prof. UJD tomasza Chudzika w Pracowni grafiki artystycznej.

Mając przed sobą płótno, ciężki lniany materiał nie od razu da się dostrzec podkład graficzny. Przetarcia i dziury w pierwszej kolejności 

rzucają się w oczy. sfatygowane płótno wiele lat służące w domowym zaciszu, teraz stało się wyrazem inspiracji, podobnie jak ludzki 

szkielet. sploty poddane naturalnym przetarciom i uszkodzeniom zachęciły do eksperymentowania z takim rodzajem materiału. 

Podstawą mojej realizacji stały się tkaniny nabijane matrycami druku wypukłego. wraz z wiedzą i doświadczeniem jakie daje 

możliwość druku na różnych  materiałach przyszła chęć odzwierciedlenia swojego długoletniego zainteresowania ludzkim szkieletem. 

zetknięcie ze zdjęciami rentgenowskimi poszczególnych kończyn i albumami anatomicznymi takimi jak „anatomia dla artystów” 

sarah simblet czy „anatomia i fizyologia człowieka: podręcznik dla klas wyższych szkół średnich” Jana sosnowskiego, doprowadziło 

do stworzenia matryc wypukło drukowych.  Na podstawie szkiców i zdjęć układu kostnego zaproponowałam własną wizje szkieletu. 

w swoich grafikach wykreowałam wizerunek czaszki jelenia przeplatającej się ze stylizowanymi strukturami takich kości jak: żebra, 

miednica, zęby uwzględniając ich położenie w szczękach, kości długie ponadto układ kostny stóp i dłoni. Mimo groteskowego tematu, 

moim dążeniem było zainteresowanie odbiorcy podjętym działaniem mającym na celu zwrócenie uwagi na skomplikowane zależności 

w układzie kostnym człowieka. złączenie kości, subtelne linie i ich funkcja stały się pięknem samym w sobie.

efektem jest powstanie kilkunastometrowych tkanin nabitych matrycami. tym sposobem zostały zrealizowane płótna w kolorach 

czerwieni, bieli i szarości. wielokrotnie nabijane motywy w różnych konfiguracjach i kompozycjach, doprowadziły do powolnego 

niszczenia i degradacji płócien. Każde kolejne nabicie powodowało naderwania splotu, wyrwanie kolejnego pasma tkaniny. technika 

linorytu jaka posłużyła mi do realizacji obranego tematu pozwalała na dowolność komponowania grafiki, bez obawy iż od ilości 

odbitek  rysunek zostanie zniszczony czy zanieczyszczony. stopniowanie koloru mogło przebiegać dzięki kilkukrotnemu odbiciu tej 

samej matrycy bez kolejnych nałożeń farby.   

w zrealizowanej pracy zastosowałam różne techniki haftu podkreślającego działanie graficzne. tak jak techniki warsztatowe mają 

swój niepowtarzalny styl i wartość, tak i wyszywanie stanowi aspekt jaki może stać się zarówno dopełnieniem jak i oddzielnym 

wyrazem artystycznym. te wszystkie działania tworzą autorski zapis, ściśle związany ze struktura kostną, która pragnę przekształcić 

przestrzenną bryłę graficzną.

Fibrodysplasia

Kolumna I
linoryt
100 x 600 cm
2015 r.

Sztandary, 
linoryt
400 x 30 cm
2015 r.
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sara Macherzyńska

Dyplom magisterski obroniła na wydziale sztuki w 2020 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem dr hab. prof. UJD tomasza Chudzika w Pracowni grafiki artystycznej. 

 w swoich pracach  pragnę ukazać heterogeniczność ludzkiego portretu. wykorzystując maski, chcę ukazać fizyczną, zewnętrzną stronę 

oraz metafizyczną - niezauważalną gołym okiem, którą zazwyczaj ukrywamy przed światem. wnętrze prac stanowi wypełnienie, 

będące symbolem psychiki ludzkiej.

Struktury osobowości

Struktury osobowości III - awers
technika mieszana 
100 cm x 70 cm x 30 cm
2020 r.

Struktury osobowości II - awers
technika mieszana 
100 cm x 70 cm x 30 cm
2020 r.

Struktury osobowości III - awers
technika mieszana 
100 cm x 70 cm x 30 cm
2020 r.

Struktury osobowości II - rewers
technika mieszana 
100 cm x 70 cm x 30 cm
2020 r.
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anna Mazur

Dyplom magisterski obroniła na wydziale sztuki w 2017 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem dr hab. prof. UJD Katarzyny winczek w Pracowni grafiki artystycznej. 

tworząc bestiariusz ukazuję zwierzęta w odmienny sposób, niż w dotąd realizowanych pracach. odchodzę od prób „dosłownego 

rysowania”, ukazuję sylwetki wyobrażeniowo, zniekształcam je. Proces ten widoczny jest na kolejnych rozkładówkach publikacji. 

Faktura, do której we wcześniejszym etapie mojej twórczosci przywiazywałam mniejszą uwagę, stała się istotnym elementem mojego 

dyplomu. odeszłam również od typowej dla gatunku konstrukcji.  znane mi bestiariusze składają się z tekstu połączonego z ilustracją. 

w autorskiej pracy odchodzę jednak od tej tradycyjnej formy i przedstawiam jedynie zapis obrazów. wydłużony, horyzontalny układ 

pracy, ma na celu podkreślić narracyjny charakter samej ilustracji. Dopiero na ostatnich stronach książki zamieściłam indeks z opisami 

prezentowanych zwierząt.

stworzony przeze mnie bestiariusz zamknięty został w formie publikacji w twardej oprawie typu szwajcarskiego o wymiarach   

21,5 x 27cm. ten typ publikacji cechuje się odsłoniętym grzbietem. okładka połączona jest z tylną okładzinówką poprzez wyklejkę. 

Charakterystyczny odsłonięty brzeg książki pozwala na swobodny przegląd rozkładówek. Bestiariusz oprawiony został w czarne 

płótno, w kolorze symbolizującym m.in. strach i niebezpieczeństwo. Przedstawiane stwory jako zjawiska nadnaturalne, uważane za 

symbol i ucielesnienie zła,podobnie jak kolor nocy posiadają ujemne, negatywne cechy.

ilustracje „Bestiariusza” wykonane zostały w warsztacie druku wklęsłego. Poszukując struktur charakterystycznych dla wybranych 

zwierząt pracowałam w technice akwaforty i miękkiego werniksu. Celowo „niszczyłam” metalową płytę stosując kolejne, bardziej 

agresywne zabiegi; technikę odprysku oraz przetrawienia. Działając na granicy destrukcji matrycy nie byłam w stanie precyzyjnie 

przewidzieć efektu, jaki uzyskam, dzięki temu praca nad ilustracjami stała się ekspresyjna, w pewnym sensie niebezpieczna – tak, jak 

same przedstawione stwory. Dla uzyskania wrażenia większej swobody, ożywienia formy, przycinałam również matrycę „po kształcie”.

Książka wydrukowana została na papierze graficznym Fabriano. w autorskiej publikacji zastosowany został także drugi papier: japoński 

Kawashi oraz bibuła japońska tengujo. Półprzeźroczyste karty rozdzielają poszczególne rozdziały, swoim charakterem nawiązując do 

starych ksiąg. Realizacja mojej pierwszej książki artystycznej  była dla mnie cennym doświadczeniem.

Bestiariusz. Zwierzęta w wierzeniach ludów germańskich
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Bestiariusz. Zwierzęta w wierzeniach ludów 
germańskich
technika mieszana
21,5 x 27 cm
2017 r.

Bestiariusz. Zwierzęta w wierzeniach ludów 
germańskich
technika mieszana
21,5 x 27 cm
2017 r.
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Natalia Niedzielska

Dyplom magisterski obroniła na wydziale sztuki w 2020 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem prof. Grzegorza Banaszkiewicza w Pracowni grafiki artystycznej.

Przemieszczenie, tor, droga i czas to parametry opisujące ruch. Możemy je określić poprzez obserwację obiektu, poruszającego się 

względem nieruchomego układu odniesienia. z natury jest to zjawisko nieuchwytne i ulotne. Jego pojedyncze sekwencje, których nie 

dostrzegamy, składają się w całość, dając złudzenie płynności. Utrwalenie ruchu wydaje się zadaniem niemożliwym,

jednak wszystko, co się porusza, pozostawia po sobie ślad. Śladu tego nie widać, a mimo to nasz wzrok, w połączeniu z myślą  

i wyobraźnią, pozwala nam widzieć więcej. abstrakcyjne struktury, drżące plamy i dynamiczne formy składają się w całość, tworząc 

obraz tego powszechnego, lecz niemal nieuchwytnego zjawiska.

Poruszenie

Dyfuzja kaskady odmętu
druk wypukły
160 x 76 cm
2018 r.

Obiekt 
40 x 15 cm
2019 r. 
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Mateusz Pigulla 

Dyplom magisterski obronił na wydziale sztuki w 2019 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem dr hab. prof. UJD witolda zaręby w Pracowni grafiki artystycznej.

składa się  z 7 modułów, na który składają się 3 płyty o wymiarach 100 x 70 cm. struktury przedstawione na grafikach zostały 

uzyskane dzięki matrycom strukturalnym. Każdy moduł posiada awers i rewers. 

Labirynt życia/śmierci

Labirynt życia/śmierci
druk wypukły 
moduły 100 x 70 cm
2019 r.

Labirynt życia/śmierci
druk wypukły 
moduły 100 x 70 cm
2019 r.

Labirynt życia/śmierci
druk wypukły 
moduły 100 x 70 cm
2019 r.
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Klaudia Polak

Dyplom magisterski obroniła na wydziale sztuki w 2020 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem dr hab. prof. UJD zdzisława wiatra w Pracowni grafiki użytkowej. 

Do działań artystycznych poszukuje inspiracji w otaczającej przyrodzie, ale też w dostępnych źródłach książkowych, dzięki którym 

sięga do fauny i flory innych szerokości geograficznych. Głównym tematem obrazowań graficznych jest natura, którą przekształca

rzeczywiste gatunki zwierząt i roślin w abstrakcyjną kolorystykę. Faune, którą można zobaczyć w przedstawieniach nie odbiega od 

tych w naturze, jedynie ich kolor jest z wyobraźni. swoje grafiki tworzy w technikach grafiki warsztatowej, grafiki komputerowej oraz

rysunku. eksperymentuje z różnymi technikami i łączy je. struktury wykonuje za pomocą tradycyjnych technik warsztatowych, 

matryce są stworzone z taśmy klejącej, tkanin, folii i innych materiałów, które znajdzie w swoim otoczeniu. Następnie skanuje je 

i modyfikuje za pomocą programów graficznych. za pomocą swoich grafik stara się przekazać pozytywną energię oraz przybliżyć

odbiorcą świat natury. w dzisiejszych czasach człowiek poprzez natłok informacji, bodźców i szybkie tempo życia nie zwraca uwagi na 

piękno natury. Dzięki tym przedstawieniom można zatrzymać się choć na chwile.

Tropicus

Radość
druk cyfrowy
100 x 70 cm
2020 r.

Smutek
druk cyfrowy
100 x 70 cm
2020 r.
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izaBeLa sosNa

Dyplom magisterski obroniła na wydziale sztuki w 2015 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem prof. Grzegorza Banaszkiewicza w Pracowni grafiki artystycznej.

(…) Każda grafika, którą tworzymy jest odbiciem naszego umysłu – swoistym autoportretem. Linie, które stawiamy są jak charakter 

pisma – układ nawet pozornie przypadkowych i abstrakcyjnych kresek staje się zapisem naszej dłoni, a tym samym podświadomych 

obrazów. (…) Prace Undiscovered Places to cykl pejzaży, które pejzażami są zapewne tylko dla mnie. Uważam, że prace 

nieprzedstawieniowe wypływają z naszej podświadomości. Bardziej lub mniej świadomie tworzymy świat zderealizowany przez nasze 

oko, wyobraźnię i końcowo - rękę. (…) wykonując litografie Circle Limit [after m.c.e.] zainspirowałam się zjawiskiem interferencji 

linii.  stworzone w programie graficznym efekty chciałam przenieść na kamień litograficzny udowadniając, że podobne zjawisko 

złudzenia optycznego można uzyskać wykorzystując warsztat graficzny, jednocześnie nadając mu własny niepowtarzalny graficzny 

ślad. (…) Grafiki wchodzące w skład dyplomu to zaproszenie do zapoznania się z tym co mi nie tyle nieodłączne, co wręcz inherentne 

- z moim śladem graficznym. (…) Praca dyplomowa, która pierwotnie miała być zbiorem grafik łączących techniki warsztatowe 

i cyfrowe, staje się moim autoportretem, który ukazuje własne przekształcenie, przetworzenie i odrealnienie rzeczywistości – zastanej, 

obserwowanej, a przede wszystkim rzeczywistości wewnętrznej. [Derealizacja – autoportret inherentny, fragment, 2015]

Derealizacja – autoportret inherentny

Circle limit [after m.c.e.] 
grafika bezprzymiotnikowa 
70 x 70 cm
2015 r.

Undiscovered places
grafika bezprzymiotnikowa
25 x 25 cm
2015 r.
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anna tarnowska 

Dyplom magisterski obroniła na wydziale sztuki w 2019 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem prof. Grzegorza Banaszkiewicza w Pracowni grafiki artystycznej.

 

Reakcje pomiędzy Jednostkami zachodzą nieustannie zarówno w przyrodzie jak i naszym życiu. zwykle odbywa się to w stabilny 

sposób a jej  efekty równoważą się z pierwotnymi składnikami. Niektóre procesy są jednak wyjątkowo gwałtowne. substancją 

niezbadaną i otoczoną pewnym mistycyzmem jest antymateria – antycząstka. Największy problem pojawia się, gdy w nauce pojawia 

się coś niezbadanego, a w życiu – niepoznanego.  

Cykl grafik „antymateria” to interpretacja nieprzewidywalnych cząstek. wszystko zmienia się nieustannie i rozwija. Dzieje się to 

zazwyczaj w zróżnicowanym tempie i zmiennych okolicznościach, na które nie zawsze mamy wpływ. 

Podążanie według właściwego schematu, bezbłędnie i bez strat bywa w życiu niejednokrotnie niemożliwe. Natura radzi sobie z tym 

jednak mistrzowsko! Każdy proces w przyrodzie jest elementem idealnej całości. w przypadku większych lub ogromnych zawirowań 

wszystko wraca po czasie do normy. 

Gdzie jest więc granica nieodwracalnego zaburzenia równowagi?

Jak bardzo rozedrgany obraz rzeczywistości jesteśmy w stanie stworzyć? 

Antymateria

Antymateria I
druk cyfrowy
100 x 70 cm
2021 r.

Antymateria II
druk cyfrowy 
100 x 70 cm
2021 r.
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angelina Żaba

Dyplom magisterski obroniła na wydziale sztuki w 2018 r. artystyczna magisterska praca dyplomowa została zrealizowana pod 

kierunkiem dr hab. prof. UJD agnieszki Półroli w Pracowni grafiki użytkowej. 

Graficzne opracowanie książki Bogdana Bartnikowskiego  „Dzieciństwo w pasiakach”. Książka ta to poruszający dokument; relacja 

wspomnień dziecka uwięzionego za kolczastym drutem obozu koncentracyjnego auschwitz – Birkenau. opracowanie zawiera 21 

opowiadań. Książka jest czarno-biała w układzie poziomym, tekst ujęty jest w pojedynczej kolumnie. Podstawowym materiałem,  

z którego powstała jest kremowy drelich – surowa tkanina nawiązująca do odzieży obozowej. Całość zamknięta jest w sztywnej 

czarnej oprawie. tekst powstał z druku stemplowego, tworzonego litera za literą. wszystkie ilustracje wyszyte są czarną nicią. Forma 

książki to analogia do życia obozowego. Poszczególne strony są delikatne, dostosowują się do rąk odbiorcy nie zaginając się przy 

tym. subtelność tą porównać można do niewinności dzieci, które zostały wrzucone w machinę okrucieństwa i śmierci, jaką był obóz 

koncentracyjny. zarówno dzieci, jak i materiał są czymś delikatnym, na czym może odcisnąć piętno otoczenie. odbiorca pozostawia 

na powierzchni książki ślad, odcisk rąk, zabrudzenie, w którym doszukiwać się można analogii do śladów pozostałych na psychiczne 

wywołanych traumatycznymi przeżyciami. 

„Dzieciństwo w pasiakach”  Bogdana Bartnikowskiego

„Dzieciństwo w pasiakach” 
Bogdana Bartnikowskiego
wyszycie, stempel
2019 r.

„Dzieciństwo w pasiakach” 
Bogdana Bartnikowskiego
wyszycie, stempel
2019 r.
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prof. Grzegorz Banaszkiewicz
Urodzony w Częstochowie w 1951 r. studia w asP w Krakowie 
w latach 1971-76; dyplom z wyróżnieniem w pracowni  
prof. Mieczysława wejmana w 1976 r. Nauczyciel akademicki
od 1977, profesor tyt. od 2001 r. zorganizował pracownie Druku 
Płaskiego oraz technik obrazowania Graficznego na wydziale 
sztuki UJD w Częstochowie. zajmuje się grafiką warsztatową 
i cyfrową, rysunkiem, fotografią stereoskopową; tworzy 
instalacje graficzne; czasem pisze o sztuce. Mieszka w Krakowie.

dr hab. prof. UJD tomasz Chudzik
studia w asP w Krakowie na wydziale Grafiki w Katowicach; 
dyplom (1990 r. ) w pracowniach Grafiki warsztatowej  
i Projektowania Graficznego. od 1993 r. pedagog na wydziale 
sztuki Uniwersytetu  im. Jana Długosza w Częstochowie.  
w 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na asP  
w Katowicach. od 2008 r. pracuje jako profesor UJD i wst  
w Katowicach. Jest współorganizatorem i kierownikiem  
Katedry Grafiki  UJD, gdzie prowadzi m.in. pracownię 
dyplomową i autorski przedmiot Komunikat graficzny  
w przestrzeni publicznej. opiekun  plenerów, wystaw 
studenckich i innych wydarzeń artystycznych. 
Uprawia grafikę warsztatową  i rysunek. autor  30 wystaw 
indywidualnych. Uczestniczył w około 200 wystawach 
zbiorowych. Uzyskał nagrody i wyróżnienia w znaczących 
konkursach międzynarodowych i krajowych. Uczestnik 
i organizator konferencji naukowo-artystycznych, autor 
referatów i publikacji z dziedziny grafiki i rysunku.

wybrane nagrody i wyróżnienia  z ostatnich lat: 
2009 – Konkurs Praca Roku 2008, Katowice, nagroda 
równorzędna 
2009 – iV Międzynarodowy Konkurs Rysunku, wrocław, 
nagroda prezydenta miasta wrocławia 
2009 – Vii triennale Grafiki Polskiej, Katowice, nominacja do 
nagrody fundowanej 
2010 – Konkurs Praca Roku 2009, Katowice, nagroda 
równorzędna 
2015 – Konkurs Praca Roku 2014, nagroda Prezydenta Miasta 
Katowic
2017 – Konkurs Praca Roku 2016, nagroda Prezydenta Miasta 
Katowic
wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe z ostatnich lat: 
2006 – international Biennale Print and Drawing exhibition, 

taipei 
2009 - Galeria Fra angelico, Muzeum archidiecezjalne, Katowice 
2011 – Galeria elektrownia, Czeladź 
2011 – Polsko-Kanadyjskie Centrum Kultury, Calgary, Kanada 
2011 – Do dzisiaj, Jubileusz 65-lecia zPaP w Katowicach, Bwa 
Katowice 
2012 – 8. triennale Grafiki Polskiej, Bwa Katowice 
2012 – Grafika i edukacja, Polskie uczelnie artystyczne, Kraków 
2013 - Gdzie jest grafika? w poszukiwaniu nowych znaczeń – 
wystawa w ramach MtG, Galeria sztuki współczesnej w opolu 
2013 - Międzynarodowe triennale Grafiki Kraków - stambuł 
2013 „interfaces–istanbul” 
2014  -wystawa pokonkursowa 8. Międzynarodowe Biennale 
Miniatury, Galeria test, warszawa 
2014 - Mistrzowie warsztatu – Polski rysunek współczesny, 
Bwa Bielsko-Biała 
2014/2015  -„Migracje transgraficzne”, wystawa grafiki, Bwa 
Kielce 
2015 i 2017 – 12. i 13.  Międzynarodowe Biennale Grafiki Dry 
Point, Uzice serbia 
2017 - Migracje transgraficzne iii, UJK, Bwa Kielce 
2018 – 10. Międzynarodowe Biennale Miniatury, Gaude Mater, 
Częstochowa 
2018 – 10. triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 
2019 –  7. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Guanlan, Chiny 
2020 -  GRaFiKa, RYsUNeK, iNstaLaCJa - indywidualna 
wystawa retrospektywna, Galeria wiNDa, Kieleckie Centrum 
Kultury 
2020 - 6. Międzynarodowe Biennale Grafiki szeklerland, 
Rumunia 
2020 - Międzynarodowe Biennale Grafiki Mitrovica, Kosowo

dr Barbara Czapor-zaręba
Urodzona w  1977 r. w Namysłowie. studia w latach 1998 
– 2003 na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych w wyższej szkole Pedagogicznej w Częstochowie 
(obecnie akademia im. Jana Długosza ).
Dyplom artystyczny z wyróżnieniem zrealizowała  w Pracowni 
Druku wypukłego prof. ewy zawadzkiej w zakładzie Grafiki 
warsztatowej instytutu Plastyki w Częstochowie w 2003 r.

w latach 2009 – 2012 studiowała na wydziale artystycznym na 
kierunku Grafiki, specjalność Grafika warsztatowa w akademii 
sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie otrzymała dyplom  

z wyróżnieniem w Pracowni Druku wypukłego prof. Mariusza 
Pałki w 2012 r. w 2019 roku uzyskała stopień Doktora sztuki w 
dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne  
i konserwacja dzieł sztuki nadany uchwałą Rady wydziału 
artystycznego akademii sztuk Pięknych w Katowicach.
od 2020 pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Grafiki 
wydziału sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza  
w Częstochowie. Ma na swoim koncie liczne wystawy 
konkursowe i indywidualne w kraju i za granicą. swoje prace 
prezentowała min.: (we Francji, Chinach, Chorwacji, Niemczech, 
Norwegii, Japonii i Czechach ).

dr Paweł Delekta
urodził się 7 października 1983 roku w Krakowie.
studiował na wydziale artystycznym Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach, gdzie uzyskał dyplom magistra sztuki na 
kierunku grafika z wynikiem celującym w 2016 roku.
w 2018 roku uzyskał stopień doktora sztuki w dyscyplinie 
artystycznej sztuki piękne, na wydziale sztuki Uniwersytetu 
technologiczno-humanistycznego w Radomiu.
w działalności artystycznej zajmuje się grafiką artystyczną, 
grafiką projektową, plakatem oraz malarstwem.
swoją twórczość prezentował na ponad 150 wystawach 
zbiorowych oraz na 8 wystawach indywidualnych.

dr hab. prof. UJD andrzej Desperak
Urodził się 19 października w roku 1958. studiował w 
krakowskiej akademii sztuk Pięknych na wydziale Grafiki  
w Katowicach, kierunek Kształtowanie otoczenia. Dyplom 
uzyskał w Pracowni wizualnych systemów operacyjnych prof. 
Jerzego wuttke w roku 1984, nagrodzony medalem akademii 
sztuk Pięknych w Krakowie i stypendium Ministra Kultury  
i sztuki. w roku 1987 rozpoczął pracę dydaktyczną w wyższej 
szkole Pedagogicznej w Częstochowie w instytucie Plastyki  
w zakładzie Projektowania Plastycznego. w latach 1995 i 2001 
zrealizował przewody kwalifikacyjne i i ii stopnia w akademii 
sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Grafiki w Katowicach.
w roku 2002 mianowany na stanowisko prof. nadzw. akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie.

obecnie profesor Uniwersytetu humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie. zajmuje się twórczością 
w dziedzinie rysunku, malarstwa, grafiki, projektowania 
graficznego i wystawiennictwa.

mgr aleksandra Jakubczak
Urodziła się w 1984 r. Ukończyła studia na wwa akademii  
im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunkach: Malarstwo  
i Grafika. od ośmiu lat pracuje w Katedrze Grafiki na wydziale 
sztuki akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Brała 
udział w ponad 80 wystawach zbiorowych i 5 indywidualnych.

Nagrody i wyróżnienia:
2019 – ii Nagroda w Konkursie Fundacji im. tadeusza 
Kulisiewicza, Galeria sztuki im. Prof. andrzeja Niekrasza na 
wydziale Pedagogiczno-artystycznym UaM w Kaliszu.
2018 – Grand Prix w iV Międzynarodowym Konkursie 
artystycznym „Pejzaż współczesny - Częstochowa 2018”, 
Miejska Galeria sztuki w Częstochowie.
2018 – i Nagroda w 10. Międzynarodowym Biennale Miniatury, 
ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie.
2017 – Nagroda specjalna rektora asP Łódź w iV Piotrkowskim 
Biennale sztuki, ośrodek Działań artystycznych, Piotrków 
trybunalski.
2012 – wyróżnienie w XX ogólnopolskim Konkursie sztuki im. 
Vincenta van Gogha, Galeria Fundacji elektrowni Rybnik.
wybrane wystawy indywidualne:
2018 – Przestrzenie linearne, wystawa litografii, Galeria 
wejściówka, Częstochowa.
2014 – Początek świat(ł)a, wystawa lightboxów, Miejska 
Galeria sztuki, Galeria Promocji Młodych – antresola, 
Częstochowa.

wybrane wystawy zbiorowe:
2019 – Konkurs Fundacji im. tadeusza Kulisiewicza, Galeria 
sztuki im. Profesora andrzeja Niekrasza na wydziale 
Pedagogiczno-artystycznym UaM w Kaliszu.
2019 – 6. Międzynarodowe triennale Grafiki Cyfrowej - Gdynia 
2019, Galeria Centrum Designu w Pomorskim Parku Naukowo-
technologicznym w Gdyni 
2019 – ii Międzynarodowy Konkurs Litograficzny Litho Kielce 
2018/2019, Biuro wystaw artystycznych, Kielce
2018 – iV Międzynarodowy Konkurs artystyczny Pejzaż 
współczesny, Miejska Galeria sztuki w Częstochowie
2018 – 10. Międzynarodowe Biennale Miniatury, ośrodek 
Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie; 
2017 – iV Piotrkowskie Biennale sztuki, ośrodek Działań 
artystycznych, Piotrków trybunalski
2016 – Międzynarodowy Konkurs Litograficzny „Litho Kielce 



2015”, Biuro wystaw artystycznych, Kielce.
2014 – 15 Międzynarodowe triennale Małe Formy Grafiki, 
Polska - Łódź, Galeria willa, Łódź.
2012 – Rysować, ogólnopolska wystawa Rysunku studenckiego 
2012, Galeria sztuki wozownia, toruń.
2011 – ii triennale Malarstwa, animalis 2011, Miejska Galeria 
sztuki „MM”, Chorzowskie Centrum Kultury, Chorzów. 
2010 – iV ogólnopolskie triennale Malarstwa im. Mariana 
Michalika, Miejska Galeria sztuki w Częstochowie.
2010 – iii ogólnopolski Konkurs Grafiki im. Ludwiga Meidnera, 
Konfraternia Kulturalna, oleśnica.

mgr aleksandra Lasoń
Urodzona w 1984 roku. zamieszkała w sosnowcu. 
absolwentka akademii sztuk Pięknych w Katowicach 
wydziału artystycznego na  kierunku Grafika w zakresie Grafiki 
warsztatowej . Dyplom magisterski zrealizowany w Pracowni 
Grafiki Cyfrowej Prof. a. Romaniuka. w latach 2009-10 odbyła 
staż asystencki w Pracowni Grafiki Cyfrowej i Pracowni Działań 
intermedialnych Katedrze Grafiki warsztatowej, akademii sztuk 
Pięknych w Katowicach. od 2012 roku związana z instytutem 
sztuk Pięknych Uniwersytetu humanisytczno- Przyrodniczego 
im. J. Długosza w Częstochowie, gdzie zatrudniona została 
na stanowisku asystenta. Działalność artystyczną rozpoczęła 
w trakcie w trakcie studiów. Jest uczestniczką wielu wystaw 
zbiorowych w kraju i za granica oraz autorką wystaw 
indywidualnych. Prowadzi liczne warsztaty z zakresu grafiki 
warsztatowej.

ostatnie wystawy:
2020-GRaFia. MULtiGRaFiCzNe asPeKtY ReLaCJi twÓRCzYCh, 
Miejska Galeria sztuki, Częstochowa
2020 – teRRa ReCoGNita 2020, Muzeum Częstochowskie, 
Częstochowa
2020 – the woRLD’s FiRst ViRtUaL eNGRaVist PRiNtMaKiNG 
BieNNiaL, instambul, turcja.
2020 – 11 MięDzYNaRoDowe BieNNaLe MiNiatURY, ośrodek 
Promocji Kultury Gaude Mater, Częstochowa
2020 – PRaCa RoKU 2019 związek Polskich artystów Plastyków 
okręg w Katowicach, Galeria artNova2, Katowice 
2020 – the 10th iNteRNatioNaL BieNNiaL oF sMaLL FoRMs 
PLeVeN 2020, art Gallery „iliya Beshkov”, Pleven, Bułgaria
2020 – „KoNsteLaCJe - Poza hoRYzoNt”, Galeria zPaP, toruń
2020 – seaCoURt iNteRNatioNaL MiNi PRiNt BieNNaLe 2020, 

Bangor, irlandia Północna
2020 – the iNteRNatioNaL BieNNiaL oF MiNiatURe aRts 
tiMisoaRa 2020, the online Gallery of the Faculty of arts and 
Design, west University of timișoara, Rumunia
2020 – iNteRNatioNaL GRaPhiC BieNNiaL MitRoViCaPRiNt 
2020, Galeria arteve (Qendra e Kultures), Mitrovice, Kosowo
2020 – aRoUND MaN- międzynarodowy projekt prezentujący 
grafikę i malarstwo, związek Polskich artystów Plastyków okręg 
w Katowicach, Galeria artNova2, Katowice 
2020 – Na PaPieRze wystawa artystów zrzeszonych  
w związeku Polskich artystów Plastyków okręg w Katowicach, 
wystawa online
2021 – the 2021 DeLta NatioNaL sMaLL PRiNts eXhiBitioN,  
Bradbury art Museum, Usa
2021 – the 9th iNteRNatioNaL CoNteMPoRaRY MiNiPRiNt  
oF KazaNLaK, Bułgaria

dr hab. prof. UJD Marek Mielczarek
Marek Mielczarek, absolwent  wyższej szkoły Pedagogicznej  
w Częstochowie. Dyplom, z wyróżnieniem, otrzymał  
w Pracowni specjalizacji: Rzeźba, pod kierunkiem profesora 
wsP tadeusza wencla, w 1987 r.
swoje dokonania artystyczne prezentuje publicznie od  
1990 roku. autor 36 wystaw indywidualnych oraz  uczestnik 
101 wystaw zbiorowych.

Przykłady indywidualnych wystaw jego prac: 
2014: Gra w graphen, Galeria ośrodka Promocji Kultury  
i „Gazety wyborczej” wejściówka , Częstochowa; 
2015: Podzimní nálada / the autumn Mood, Galerie 9, 
Praha, (Republika Czeska); ewakuacja, autorska  Galeria Pod 
Ciśnieniem , olesno; 
2016: trzeci wymiar w rysunku, Galeria Regionalnego 
towarzystwa zachęty sztuk Pięknych Konduktorownia , 
Częstochowa; 
2018: Kratki. Graficzne obiekty przestrzenne, Galeria okręgu 
związku Polskich artystów Plastyków w Katowicach artNova2, 
Katowice; 
2019: Pa. Poezjografia, Galeria Regionalnego towarzystwa 
zachęty sztuk Pięknych Konduktorownia , Częstochowa.
Przykłady wystaw zbiorowych, w których prezentował swoje 
prace: 
2014: Niepohamowanie 1, Galeria 4aRt, Gliwice; 
zadośćuczynienie – wystawa sztuki współczesnej, Galeria 

Guido, zabrze, Galeria Kartonovnia, warszawa; 43 salon 
zimowy, Muzeum sztuki współczesnej, oddział Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego, Radom; 
2017: Praca Roku 2016, Galeria artNova2, Katowice; in situ, 
Galeria Pod Ciśnieniem, olesno; 
2018:incydent iV accident 4 Międzynarodowy Festiwal sztuki  
i Muzyki, Miejska Galeria sztuki, Częstochowa.

Marek Mielczarek pracuje w Uniwersytecie humanistyczno-
Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi tam zajęcia  
na wydziale sztuki ze studentami kierunków: edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk Plastycznych, Fotografia i Kreacja 
Przekazu wizualnego, Grafika.

dr hab. prof. UJD agnieszka Półrola
agnieszka Półrola ur. w 1967 r. w Radomsku. Ukończyła  
z wyróżnieniem akademię sztuk Pięknych w Krakowie filię  
w Katowicach. obecnie pracuje w Uniwersytecie 
humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza  
w Częstochowie na stanowisku profesora uczelni. Promotor 
ponad 100 prac dyplomowych z zakresu grafiki. Prezentowała 
swoje prace na ok. 40 wystawach indywidualnych i ponad stu 
zbiorowych w kraju i za granicą (Belgia, Chiny, Czechy, Litwa, 
Niemcy, słowacja, tajwan, węgry, Usa). 
Laureatka wielu nagród. w sierpniu 2020 roku otrzymała 
nagrodę Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2020  
w kategorii sztuki plastyczne i fotografia za całokształt 
twórczości w dziedzinie sztuk plastycznych.

dr hab. prof. UJD Krystyna szwajkowska
ukończyła studia w wyższej szkole Pedagogicznej  
w Częstochowie (obecnie Uniwersytet humanistyczno- 
Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), kierunek: 
wychowanie plastyczne. Dyplom z grafiki warsztatowej 
zrealizowała w 1982 r. pod kierunkiem prof. Ryszarda 
osadczego. w 1996 otrzymała stypendium naukowe rządu 
Belgii i odbyła półroczny staż w Królewskiej akademii sztuk 
Pięknych w antwerpii pogłębiając wiedzę z zakresu litografii 
w pracowni prof. ingrid Ledent. Jest doktorem habilitowanym 
sztuk plastycznych w zakresie grafiki / stopień doktora i doktora 
habilitowanego otrzymała w akasdemii sztuk Pięknych we 

wrocławiu. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana 
Długosza w Częstochowie na wydziale sztuki,  
w Katedrze Grafiki. Jest autorką książek: „Litografia- tradycja 
i współczesność”, 2007 oraz „Litografowie polscy XXi wieku. 
współczesna sztuka litografii w Polsce”, 2014. 
w latach 1999-2005 była prodziekanem wydziału wychowania 
artystycznego, a w latach 2005-2008 pełniła funkcję dyrektora 
instytutu Plastyki akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Recenzent w przewodach doktorskich, recenzent prac 
dyplomowych studentów, opiekun plenerów, organizator 
wystaw dorobku studentów, juror w konkursach plastycznych. 
w twórczości zajmuje się litografią oraz innymi technikami 
grafiki warsztatowej, rysunkiem  
i malarstwem. Należy do związku Polskich artystów Plastyków. 

za twórczość otrzymała nagrody i wyróżnienia, m.in.: 
2011- Nagroda Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za 
całokształt pracy twórczej  
i pedagogicznej.
2018- otrzymała złotą odznakę związku Polskich artystów 
Plastyków.

Krystyna szwajkowska brała udział w wielu konkursach  
i w ponad stu wystawach zbiorowych w Polsce, Belgii, Japonii, 
Niemczech, Norwegii, austrii, na tajwanie. wielokrotnie 
przebywała jako „visiting artist” w Centrum Graficznym Fransa 
Masereel’a w Kasterlee w Belgii.
Prace artystki znajdują się między innymi w zbiorach 
Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, w Muzeum 
wojska Polskiego w warszawie, w Centrum Graficznym Fransa 
Masereel’a w Kasterlee w Belgii, w Muzeum historii Polskiego 
Ruchu Ludowego w warszawie, w Muzeum Częstochowskim 
oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i zagranicą.
Pomysłodawca i trzykrotny komisarz Międzynarodowego 
Konkursu artystycznego- Pejzaż współczesny / konkurs 
organizowany przez związek Polskich artystów Plastyków 
okręg Częstochowski w latach 2012, 2014, 2016.

mgr Marta Śliwiak
Urodziła się w 1984 r. w Częstochowie. Magisterium na kierunku 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, akademia 
im. Jana Długosza w Częstochowie w 2009 r. Dyplom z zakresu 
Grafiki warsztatowej – litografii.  Licencjat na kierunku 



Malarstwo, akademia im. Jana Długosza w Częstochowie  
w 2009 r.. Dyplom z zakresu Malarstwa sztalugowego.

w 2019 otworzyła przewód doktorski w dyscyplinie sztuki 
plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

stypendystka Ministra Kultury 2021 r.

ostatnie wystawy:
2019 – iV Międzynarodowy Konkurs artystyczny - Pejzaż 
współczesny, Miejska galeria sztuki, Częstochowa
2019 – Vi MięDzYNaRoDoweGo tRieNNaLe GRaFiKi CYFRoweJ 
– GDYNia 2019, Galeria Centrum
Designu Gdynia w PPNt, Gdynia–Redłów
2019 – 5 iNteRNatioNaL sMaLL etChiNG BieNNiaL GRaPhiUM, 
timisoara, Rumunia
2020 – tRaVeLiNG GaLLeRY: PostCaRDs FRoM PoLaND - 
PoDCzas KoNFeReNCJi PUeRtoGRaFiCo 2020,
san Juan, Portoryko
2020 – X biennale ma łych formy , Bułgaria, Pleven 2020
2020 – iX Międzynarodowe Biennale Miniatury, ośrodek 
Promocji Kultury „Gaude Mater”, Częstochowa
2020 – GRaFia. MULtiGRaFiCzNe asPeKtY ReLaCJi 
twÓRCzYCh Miejska Galeria sztuki,Częstochowa
2020 – terra recognita 2020, Galeria Dobrej sztuki, 
Częstochowa
2020 – PaNDeMiC transgrafia 2020, wystawa internetowa, 
stowarzyszenie Międzynarodowe triennale
Grafiki, Kraków
2020 – Konstelacje ii – Poza horyzont, Galeria zPaP- Nurt, 
toruń
2020 – 46 salon zimowy, Mazowieckie Centrum sztuki 
współczesnej „eLeKtRowNia”, Radom
2021 – KitCheN PRiNt BieNNaLe 2019/2020, ateLieR KitCheN 
PRiNt, Francja
2021 – Miniprint Kazanlak 2021, Kazalnak, Bułgaria
2021 – Miniprint Kazanlak 2021, wystawa sepcjalna Plovdiv, 
Bułgaria
2021 – 3rd international Print Biennale, Yerevan 2021, armenia

dr hab. prof. UJD zdzisław wiatr
Rysownik, grafik, malarz, pedagog. studia w akademii sztuk 
Pięknych w Krakowie, na wydziale Grafiki w Katowicach  
w latach 1981-1986. Gdzie w roku 1986 zrealizował dyplom  

z wyróżnieniem w pracowni książki prof. adama Romaniuka 
oraz pracowni malarstwa prof. Macieja Bieniasza. 
w latach 1986 - 1987 był stypendystą Ministra Kultury  
i sztuki. Pracuje w instytucie sztuk Pięknych, Uniwersytetu 
humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego. współpracował 
z miesięcznikiem ,,Res Publica” oraz z oficyną wydawniczą 
„errata” w warszawie. Brał udział w blisko 400 wystawach 
zbiorowych oraz zrealizował blisko 60 wystaw indywidualnych, 
wielokrotnie nagradzany.

dr hab. prof. UJD Katarzyna winczek
Urodziła się w Łodzi. studia na kier. wychowanie plastyczne  
w wyższej szkole Pedagogicznej w Częstochowie; dyplom  
z grafiki warsztatowej w 1987 r. Przewód doktorski  
i habilitacyjny zrealizowała na wydziale Grafiki asP  
w Katowicach. Pracuje w Katedrze Grafiki na wydziale sztuki 
Uniwersytetu humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana 
Długosza w Częstochowie, na stanowisku profesora uczelni. 
w latach 2008-2012 kierownik zakładu Grafiki, w 2012-2016 
Prodziekan ds. Nauki, od 2019 Dziekan wydziału sztuki. Kieruje 
Pracownią druku wklęsłego oraz Pracownią nietoksycznych 
technik grafiki.  
Jej obecne zainteresowania badawcze i artystyczne koncentrują 
się wokół nietoksycznych technik grafiki warsztatowej oraz 
związków sztuki i ekologii. 
Kierowała wieloma projektami badawczymi, min.: „ekologiczne 
techniki sztuk graficznych”, projekt finansowany ze środków 
NCN, 2012-2015; „obrazowanie graficzne – teoria, historia, 
praktyka”, badania statutowe na wydziale sztuki, 2012-2013; 
„sztuka i ekologia – postawy artystyczne wobec zagadnienia 
ekologii w sztuce współczesnej”, badania statutowe na wydziale 
sztuki, 2016-2018

wybrane publikacje:
autorstwo monografii: ekologiczne techniki grafiki 
warsztatowej, wydawnictwo aJD, Częstochowa 2015
współautorstwo i redakcja monografii: oikos-… Postawy 
twórcze wobec zagadnienia ekologii w sztukach plastycznych, 
wydawnictwo aJD, Częstochowa 2017

wybrane wystawy indywidualne: 
– Czas odchodzenia, Bwa, Kalisz;  Galeria sztuki współczesnej, 
opole; MGs, Częstochowa; Bwa, sieradz, 1998 -1999

– Graficzne pejzaże przeszłości, MGs, Częstochowa;  MGs 
„Galeria Bałucka” w Łodzi; wałbrzyska Galeria sztuki Bwa 
„zamek Książ”, 2005-2006
–  szkice, Plany, Mappy, Bwa, Kielce, 2011
– topografie, MGs „MM”, Chorzów; Galeria „Rogatka” 
Politechniki Radomskiej, Radom, 2012
– Podróż bez GPs, Galeria sztuki współczesnej w ostrowie 
wielkopolskim, 2014
– Mapping Graphic art, Katarzyna winczek, Barbara Czapor-
zaręba, Galeria „Koridor”, wydział sztuki Uniwersytetu  
w ostrawie, ostrawa, Republika Czeska, 2018

mgr Żaneta wojtala
Urodzona w 1984 roku w Żyrardowie. Ukończyła szkołę 
policealną  na kierunku organizacja reklamy. Jest absolwentką 
wydziału sztuki akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
na kierunku Grafika, specjalnoś – grafika użytkowa. Dwukrotna 
stypendystka Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie 
sztuk plastycznych. od 2013 zatrudniona na stanowisku 
asystenta w Katedrze Grafiki wydziału sztuki akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie. obecnie realizuje rozprawę 
doktorską na wydziale Projektowym akademii sztuk Pięknych 
w Katowicach. 

Członek Komisji do spraw identyfikacji wizualnej Uniwersytetu 
humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza  
w Częstochowie. Uczestniczy w zbiorowych i indywidualnych 
projektach badawczych wydziału sztuki UJD. Prowadzi badania 
na temat postindustrialnej architektury, która często jest 
tematem jej prac.
Uczestniczyła w ok. 50 wystawach w tym ogólnopolskich  
i międzynarodowych o charakterze konkursowym. Jest 
autorką 5 wystaw indywidualnych (Galeria wejściówka, oPK 
Gaude Mater, Częstochowa; Filharmonia Częstochowska 
im. Bronisława hubermana; Galeria Koridor, wydział sztuki 
Uniwersytetu ostrawskiego, Czechy; Galeria wydziału sztuki 
Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków; Miejska Galeria sztuki, 
Częstochowa.

Działa aktywnie w dziedzinie projektowania graficznego/grafiki 
użytkowej: wydawnictwa i publikacje, identyfikacja wizualna, 
plakat, grafika reklamowa itp. Uprawia twórczość  w zakresie 
grafiki oraz fotografii cyfrowej. 

dr hab. prof. UJD witold zaręba
witold zaręba urodzony  w tarnowskich Górach w 1972 
roku. Dyplom artystyczny zrealizowany w Pracowni Druku 
wypukłego prof. e. zawadzkiej wsP w Częstochowie w 1999 
roku. w 2007 roku uzyskał tytuł Doktora sztuk pięknych 
w katowickiej asP. w 2019 roku uzyskał stopień Doktora 
habilitowanego sztuki – asP w Katowicach. obecnie pracuje 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Grafiki 
akademii J. Długosza w Częstochowie i wyższej szkole 
technicznej w Katowicach. zajmuje się grafiką warsztatową 
(druk wypukły).

zrealizował 20 wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkuset 
wystawach i konkursach graficznych w kraju i zagranicą. 



NOTY BIOGRAFICZNE
ABSOLWENCI



mgr weronika antonowska
Urodzona 3 października 1994 r. w Rzymie, jednak od 
dzieciństwa mieszka w wieluniu i z tym miastem czuje się 
bardzo związana. absolwentka studiów magisterskich kierunku 
Grafika na wydziale sztuki Uniwersytetu humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Dyplom  
z grafiki artystycznej zrealizowała w 2020 r. pod kierunkiem  
dr hab. Krystyny szwajkowskiej, prof. UJD. 
w swojej twórczości zajmuje się przede wszystkim grafiką 
warsztatową. Do jej ulubionych technik należą druk wypukły  
i druk wklęsły. w ostatnich latach wykorzystuje również 
techniki graficzne odrębne: monotypie i kolografie – połączenie 
grafiki i kolażu. 
Główną inspirację stanowią dla niej przypadkowo powstałe 
zapisy codzienności- plamy na ścianach i blatach. Uważa,  
że są one piękne same w sobie – kolory, kształty, kompozycje. 
Pozostawiają spore pole do popisu dla wyobraźni. Kryją się  
w nich całe światy – piękne, surrealistyczne postaci  
i pejzaże. Poza tym, są zapisem codziennego życia, pośpiechu, 
nieuwagi, czasem niedbalstwa. zapisem przemijającego czasu, 
naturalnych (lub nie) procesów niszczenia, starzenia się. 
z zainteresowania takimi naturalnymi, nieumyślnie 
pozostawionymi śladami życia zrodziła się praca licencjacka 
„warsztatnik” - próba uchwycenia zapisu plam i zniszczeń 
tworzonego przez kolejne pokolenia studentów w pracowni 
grafiki warsztatowej. Praca magisterska - cykl grafik 
zatytułowany „osobliwe piękno” - również odzwierciedla 
upodobania artystki. inspiracją do powstania prac była mozaika 
plam, zacieków i odprysków na ścianie opuszczonego budynku 
mieszkalnego. 

w trakcie studiów prezentowała swoje prace między innymi: 
na wystawie zbiorowej „Ślady Czarnego Kota Dwa” w Muzeum 
Produkcji zapałek w Częstochowie, na wystawie indywidualnej 
w Bibliotece Publicznej im. dr. władysława Biegańskiego 
filii nr 14 w Częstochowie oraz dwukrotnie na wystawie 
indywidualnej w galerii Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w wieluniu.

mgr Karolina Borkowska
Urodzona w 1996 roku w Częstochowie. Jest absolwentką 
Uniwersytetu humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie. obroniła dyplom magisterski 
na wydziale sztuki na kierunku grafika. Pracę dyplomową 
wykonała pod kierunkiem prof. zdzisława wiatra. Brała udział 
w praktykach z techniki graficznej sitodruku na Uniwersytecie 

ostrawskim, gdzie zrealizowała prace do dyplomu 
licencjackiego. Powstała tam książka autorska,  
będąca abstrakcyjnym podejściem do tematu kobiecej torebki.
w swoich pracach inspiruje się jednak przede wszystkim naturą, 
wraz z jej jednoczesną ulotnością i trwałością.  
w grafikach używa głównie czerni, dodając do niej kolor jako 
przeciwwagę, czy akcent. Ciekawym rozwiązaniem graficznym 
są także dla niej prace wychodzące poza płaszczyznę papieru 
czy podłoża - przyjmujące formę rzeźby, wychodząc czy 
posiadając ruchomy element. taką też formę przyjęła autorska 
książka - każda rozkładówka stanowiła osobną grafikę, 
gdzie część z nich dawała możliwość interakcji. Również 
przygotowane inspirowane książką osobne prace miały formę 
wychodzących z podłoża grafik. tutaj były to złożone papierowe 
bryły z nadrukowaną sitodrukiem strukturą nawiązującą do 
jednej z grafik w książce. tematyka jaką porusza w swoich 
pracach to natura, trwająca w ciągłym rytmie, ruchu, ale 
także będąca źródłem spokoju. od realistycznego podejścia 
przez abstrakcyjne. szczególnie interesujące jest oderwanie 
jednego elementu i postawienie go w innym środowisku, czy 
też wyodrębnienie go z większej całości. w ten sposób można 
skupić sie na interesującym szczególe, nastroju, efekcie, który 
tworzy - poddać analizie, czasami odrealnić.
Grafiki powstają w większości ręcznie, przy użyciu monotypii, 
rysunku, połączenia papierów, drewna, tkanin. interesuje ją 
łączenie materiałów i struktur, co w szczególności wykorzystuje 
w tworzonej ilustracji. Często używa naturalnych materiałów,  
w szczególności w pracach gdzie czerpie inspiracje z przyrody.  
w pewien sposób imitując ją, zmnieniając jednoszcześnie 
według własnych potrzeb.
Głównym jej zainteresowniem jest ilustracja książkowa,  
w szczególności książek dla dzieci. Używana paleta barw  
w grafice artystycznej to przede wszystkim, czerń i odcienie 
bieli, ale w przypadku ilustracji jest zupełnie odwrotnie - są one 
jasne i kolorowe, a czerń pojawia się sporadycznie. tematyka 
jak i wykonanie różnią się znacznie od siebie w przypadku 
ilustracji i grafik, jednak wspólnym mianownikiem pozostaje 
wykorzystywanie różnych materiałów - od tkanin, po drewno, 
monotypie i rysunek.
Poza grafiką i ilustracją interesuje się także reklamą oraz 
wzornictwem.

Brała udział m.in. w wystawie „Ślady czarnego kota”  
w Częstochowie, „Karpaty pełne czarów” w Galerii Krzywa 
Jabłonka oraz „Pejzaż” w Galerii wiatrak Kulturalny  
w szczawnicy zdrój. Brała także udział w XiX Festiwalu sztuki 

wysokiej pt. „to sztuka! być kobietą...” organizowanym przez 
galerię „stalowe anioły” w Bytomiu.

mgr Natalia Brączek
Urodzona 7 września 1993 roku  Częstochowie. w  2013 
roku obroniła dyplom w  Liceum Plastycznym im. Jacka 
Malczewskiego w Częstochowie z tytułem plastyka, specjalność 
formy wydawnicze- jubilerstwo.  w 2018 roku zrealizowała 
dyplom licencjacki na kierunku Grafika, przygotowany pod 
kierunkiem dr hab. Krystyny szwajkowskiej, prof. UJD. w 2020 
roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku 
Grafika, na Uniwersytecie humanistyczno- Przyrodniczym im. 
Jana Długosza w Częstochowie. 

interesuje się grafiką, rysunkiem, fotografią oraz wideo.  
Porusza tematy związane z codziennością oraz naturą. 
obserwuje przestrzeń wokół siebie, przestrzeń domową 
i otaczający ją świat przyrody. w grafikach ukazuje to, 
co często umyka nam w życiu, zwraca uwagę na temat 
codzienności, przemijania. Jest wrażliwa na dostrzeganie 
piękna we wszystkim, co ją otacza. eksperymentuje oraz łączy 
różne techniki graficzne, obecnie koncertuje się na grafice 
ekologicznej.

mgr Kamila Kamczewska
Urodzona w 1993 r. w Częstochowie. Dyplom licencjacki 
zrealizowała w pracowni druku wypukłego pod kierunkiem  
dr witolda zaręby na wydziale sztuki akademii sztuk Pięknych 
im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Dyplom magisterski w pracowni druku wklęsłego pod 
kierunkiem dr hab. Katarzyny winczek na wydziale sztuki 
Uniwersytetu humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie.
 
w swoich działaniach interesuję się wykorzystaniem fotografii 
jako medium w tworzeniu obrazów graficznych. zdjęcie jest 
pretekstem, modyfikuję obraz tak, by oddać moje własne 
odczucia dotyczące danej fotografii. staram się dodać 
własną narrację poprzez wykorzystanie  śladów graficznych, 
stosowanie różnych zabiegów kompozycyjnych oraz kadrowanie 
fotografii, przez co powstają swoiste collage. w pracach 
graficznych wykorzystuję różne techniki: akwafortę, akwatintę, 
kolografię, techniki fotopolimerowe; eksperymentuję również  
z przedrukiem anastatycznym.  Podejmuję tematykę 
przemijania, pamięci i ludzkich wspomnień oraz więzi 
rodzinnych i społecznych. 

stypendium Rektora dla najlepszych studentów w latach 
2014/2014, 2015/16, 2016/2017 oraz 2017/2018. 
Udział w 10 wystawach zbiorowych.

mgr Joanna Kwaśniak
Urodzona w Częstochowie 15.06. 1990 roku.
absolwentka Państwowego Liceum sztuk Plastycznych im. 
Jacka Maleczewskiego w Częstochowie, specjalność grafika 
użytkowa-formy wydawnicze ( dyplom z wyróżnieniem Rektora 
akademii sztuk Pięknych w Katowiach za pracę graficzną 2010). 
absolwentka akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 
wydział sztuki na kierunku Grafika w specjalności Grafika 
warsztatowa. Dyplom realizowany na kierunku Grafiki 
warsztatowej pod kierownictwem dr hab. tomasza Chudzika 
prof. UJD.

Brała udział w wystawach zbiorowych: 
„Konduktorownia” Częstochowa (2013), Galeria kościoła św. 
zygmunta  w Częstochowie (2015), Miejska Galeria sztuki 
w Częstochowie (2017), Galeria sztuki w Czeladzi (2017), 
„Konduktorownia”  Częstochowa (2019)

Konkursy : 
Finalista XiX ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej 
GRaFKoM 2009,
iii miejsce  w V międzynarodowym konkursie artystycznym  
„ars astronomica”.
inspiracje czerpie z ludziej anatomii, struktur kości, fascynacji 
ciałem i jego znaczeniem w kulturze.

mgr sara Macherzyńska
Urodzona w 1994 roku, wychowywała się w niewielkiej wsi 
opatów. w 2020 roku ukończyła studia na Uniwersytecie 
Przyrodniczym im. Jana Długosza  
w Częstochowie na kierunku grafika warsztatowa, uzyskując 
stopień magistra. zarówno dyplom magisterski jak i licencjacki, 
był prowadzony przez dr hab. prof. UJD tomasza Chudzika.  
swoją przygodę ze sztuką rozpoczęła od ceramiki w Liceum 
Plastycznym im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.  
w częstochowskiej przestrzeni publicznej na stałe wpisała 
się dzięki tablicy upamiętniającej braci Krzemińskich, która 
znajduje się w al. N.M.P. zainteresowania i czas wolny poświęca 
nie tylko sztukom plastycznym - ważną rolę w życiu stanowi 
teatr, w którym już jako małe dziecko odgrywała swoje 
pierwsze role, a w późniejszych latach spędzała tam czas jako 
praktykant i pracownik. stąd też wzięła się fascynacja maską, 



formą przestrzenną oraz psychiką ludzką, które były inspiracją 
do dyplomu magisterskiego i licencjackiego.

mgr anna Mazur
absolwentka Liceum Plastycznego im. stanisława 
wyspiańskiego w Jarosławiu (2008-2012). w latach 2012-2017 
studia i i ii st. na kierunku Grafika na wydziale sztuki  
w akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Udział w wystawach:
– „Recykling przestrzeni” wystawa prac studentów  
i pedagogów pracowni druku wypukłego, Galeria sztuki 
współczesnej „elektrownia”, Czeladź, 2017
– „Pracownia 207” wystawa prac studentów i pedagogów 
pracowni druku wklęsłego,
Galeria wydziału sztuki „Pentagon”, Radom, 2016
– „Grafika i rysunek” wystawa indywidualna, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Łańcut, 2016
– XVi Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej  
i ekslibrisu, ostrów wielkopolski, 2016r
– „Śladami czarnego kota”- wystawy zbiorowe, Muzeum 
Produkcji zapałek, Częstochowa, 2015, 2017
– „adresownik”, wystawa poplenerowa, Muzeum 
Częstochowskie, Pawilon w Parku im. st. staszica, Częstochowa, 
2014

mgr Natalia Niedzielska
Urodzona w 1992 r. w Częstochowie. Dyplom magisterski 
zrealizowała w pracowni prof. Grzegorza Banaszkiewicza  
na wydziale sztuki Uniwersytetu humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

interesuje się rysunkiem i grafiką.  w swoich pracach 
wykorzystuje różne techniki, często łącząc je ze sobą, 
aby wydobyć zamierzony efekt. inspiracje czerpie z życia 
codziennego, zatrzymując na obrazie zapamiętane zjawisko 
ruchu.

mgr Mateusz Pigulla 
Urodzony w 1994 r. Fotograf specjalizujący się w fotografii 
produktowej, UX designer  i asystent na wydziale sztuki 
Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. w latach 2014-
2019 uzyskując tytuł magistra sztuki na kierunku Grafika, 
specjalizacja grafika warsztatowa. Działania twórcze w zakresie 
grafiki warsztatowej, powiązanie grafiki i fotografii. od 2020 r.  
pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Grafiki UJD.

mgr Klaudia Polak 
Klaudia Polak urodzona 6 grudnia 1993 roku w Częstochowie. 
absolwentka liceum plastycznego im. Jacka Malczewskiego 
w Częstochowie o kierunku grafika projektowa i formy 
wydawnicze. odbyła praktyki artystyczne w 2017 roku  
w pracowni sitodruku na Uniwersytecie ostrawskim u prof. 
zbynek Janacek w ramach programu erasmus+. 
w 2020 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie 
humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza  
w Częstochowie o specjalizacji Grafika projektowa pod 
kierunkiem dr. hab. prof. UJD zdzisława wiatra.

mgr izabela sosna
 Urodzona w 1988 r. w sosnowcu. Kształciła się w akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie na wydziale wychowania 
artystycznego. Dyplom magisterski obroniła w instytucie sztuki 
w Pracowni Grafiki warsztatowej pod kierunkiem  
prof. Grzegorza Banaszkiewicza. Ukończyła studia 
Podyplomowe w wyższej szkole technicznej w Katowicach na 
kierunku architektura wnętrz. zajmuje się projektowaniem 
graficznym, rękodziełem i pracuje w jednej z częstochowskich 
agencji reklamowych. 

mgr anna tarnowska
ur. w 1995r.  Dyplom z grafiki warsztatowej w 2019 pod 
kierunkiem  prof. Grzegorza Banaszkiewicz na Uniwersytecie 
humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza  
w Częstochowie. Poza grafiką i rysunkiem interesuje się 
zjawiskami fizycznymi. Pracuje w wielu technikach; próbuje 
je łączyć i dostosowywać do swoich upodobań wizualnych. 
w warsztacie graficznym upodobała sobie szczególnie suche 
techniki druku wklęsłego. od 2019 r.  pracuje na stanowisku 
asystenta w Katedrze Grafiki UJD.

Uczestniczka 20 wystaw, w tym 15 międzynarodowych w latach 
2017 – 2020.

 – Laureatka Nagrody dla Młodego Grafika w konkursie 
GRaFiteKa 2019 zPaP w warszawie.
 – stypendystka Prezydenta Miasta Częstochowy 2019 r.
 – wyróżnienie na Biennale Małej Formy, Pleven, Bułgaria  
2020 r.

mgr angelina Żaba
Urodzona w 1992 r. w Dąbrowie tarnowskiej. w 2016 r. 
ukończyła studia i stopnia na akademii sztuk Pięknych im. Jana 

Długosza w Częstochowie (kierunek Grafika). Dyplom licencjacki 
zrealizowała w pracowni druku wypukłego pod kierunkiem 
dr witolda zaręby. w 2018 r. ukończyła studia ii stopnia na 
wydziale sztuki Uniwersytetu humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie, realizując dyplom  
w pracowni grafiki użytkowej pod kierunkiem dr hab. agnieszki 
Półroli. Dyplom ten został wyróżniony w ogólnopolskim 
projekcie Najlepszy Dyplom – Grafika. Uczeń i Jego Promotor 
2018 zrealizowany przez stowarzyszenie Międzynarodowe 
triennale Grafiki w Krakowie.
w swoich pracach i projektach zwraca szczególną uwagę na 
detale. zajmuje się głównie rysunkiem i grafiką artystyczną, 
najlepiej odnajduje się  w technikach druku wypukłego. Często 
szuka nieoczywistych rozwiązań, nigdy nie chodzi na skróty 
a prace jakie wykonuje to efekty wielogodzinnej twórczości. 
od niedawna łączy pasje do rysunku i grafiki a także prac 
manualnych do autorskiego projektu. w ramach, którego 
powstają przedmioty użytkowe głównie drewniane lampki z 
autorskimi wzorami.   
 
wystawy:
– Ślady Czarnego Kota, Muzeum Produkcji zapałek 
Częstochowa 2015
– wieś, Grafika warsztatowa Radomsko 2015
– Ślady Czarnego Kota Dwa, Muzeum Produkcji zapałek 
Częstochowa 2017
– Recykling Przestrzeni, Galeria sztuki współczesnej 
elektrownia Czeladź 2017
– Kierunek --> Grafika. Przystanek Częstochowa, Galeria RtzsP 
„Konduktorownia” Częstochowa 2019
– Kierunek --> Grafika. Przystanek Katowice, Galeria artNova2 
Katowice 2019 



Katedra Grafiki
ul. Dąbrowskiego 14, 42-200 Częstochowa

idea wystawy: Katarzyna winczek, tomasz Chudzik
Kurator wystawy: Paweł Delekta
opracowanie graficzne i skład: Marta Śliwiak
Fotografie własne autorów

www.grafiKa.ajd.czest.pl
www.facebooK.com/KatedragrafiKiajd
www.facebooK.com/wydziaŁ-sztuKi-ujd-sztuKi-plastyczne

wystawa w Galerii „Pryzmat” w Krakowie jest trzecim z cyklu „Przystanków” prezentujących Katedrę Grafiki Uniwersytetu  

im. Jana Długosza w Częstochowie. Poprzednie ekspozycje odbyły się w:

 

– Galeria RtzsP „Konduktorownia” (Częstochowa, 2019 r.) 

– Galeria zPaP „art Nova-2” (Katowice, 2019 r.)

Prezentacje są realizowane w oparciu o środki UJD z subwencji badawczo-rozwojowej, przyznanej Katedrze Grafiki na 2019 r.




