
 

Scenariusz 

Temat/tytuł  

W Muzeum Drukarstwa  

Cele lekcji 

Drukarstwo jest zespołem technik umożliwiających powielanie tekstów i obrazów. Dostępność i 

rozwój tych technik miały zasadnicze konsekwencje dla kultury, warte eksploracji na każdym 

poziomie. Można je też postrzegać po prostu jako łańcych fascynujących wynalazków.  Celem lekcji 

jest zatem zainteresowanie słuchacza dawnymi technikami poligraficznymi, bez wzgledu na to, jak 

wykorzysta zdobytą wiedzę.  Niektórych uczestników takie spotkanie skłoni do samokształcenia w 

dziedzinie historii poligrafii, większość powinna wyposażyć przynajmniej w podstawowe 

wiadomości, umożliwiające zrozumienie, jak powstawały książki  – te zabytkowe i te tworzące nadal 

większość zbiorów domowych i bibliotecznych. 

Metody nauczania 

Pokaz slajdów z komentarzem i pytaniami kontrolnymi.  Liczymy na facynację co najmniej części 

audytorium techniką druku i niepowatrzalną atmosferą drukarni.    

Pomoce dydaktyczne 

Rzutnik na wyposażeniu sali. Można przedłużyć lekcję o komentowanie zabytków drukarstwa 

p;rzynoszonych przez słuchaczy, o wizyte w muzeum drukarstwa lub – z bardziej doświadczonym 

prowadzącym – o ćwiczenia w zakresie rozpoznawania poszczególnych technik druku, oprawy i 

zdobienia ksiażek.   

Słowniczek wprowadzonych pojeć  

chemigrafia – chemiczna obróbka powierzchni metalu, majaca na celu uzyskanie reliefu drukującego, 

wklęsłego lub wypukłego.  

czcionka – standartowy bloczek metalu zawierający wypukłość odpwowiadającą znakowi, np. litery, 

znaku przestankowego, skrótu, symbolu itp. Czcionki stanowiły podstawowy material drukarski  do 

pocz. lat dziewięćdziesiątych XX w. oraz „piszącą“ cześć maszyn do pisania.  



 Czcionki w kaszcie drukarskiej http://www.sxc.hu/photo/238776 

druk płaski – tworzenie odbitek z zastosowaniem takich maszyn i urządzeń, w których miejsca 

drukujące znajdują się na tym samym poziomie co niedrukujące i równie ściśle przylegają do papieru 

lub innego materiału, na który nanoszona jest farba. 

druk wklęsły – tworzenie odbitek z zastosowaniem takich maszyn i urządzeń, w których miejsca 

drukujące znajdują się głębiej niż niedrukujące, a papier lub inny materiał, na który nanoszona jest 

farba, jest wciskany w te zagłębienia. 

druk wypukły – tworzenie odbitek z zastosowaniem takich maszyn i urządzeń, w których miejsca 

drukujące znajdują się wyżej niż niedrukujące (to znaczy są wypukłe), a papier lub inny materiał, na 

który nanoszona jest farba, styka się tylko z wypukłościami. 

farba drukarska – gęsta substancja nanoszona na papier lub inne podłoże w czasie druku za pomocą 

wypukłych, płaskich lub wklęsłych elementów drukujących, składająca się z substancji barwiących, 

spajających i rozpuszczalnika (skład zmieniał się znacznie na przestrzeni dziejów druku); jej 

charakterystyczny zapach przenika wszystkie pomieszczenia, w których drukowano książki.   

forma drukowa – „element urządzenia drukującego, przyjmujący farbę drukową (lub inną 

nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej 
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farby dalej, na podłoże drukowe. Forma drukowa jest pierwszym miejscem w urządzeniu drukującym, 

w którym farba drukowa przyjmuje kształt przyszłego druku. Jej powierzchnia stanowi układ 

fragmentów przyjmujących i nieprzyjmujących farbę, czyli inaczej mówiąc jest układem fragmentów 

drukujących i niedrukujących. W zależności od techniki druku, formy drukowe dzieli się na wklęsłe, 

płaskie i wypukłe. W formie wklęsłodrukowej miejscami drukującymi są wytrawione zagłębienia w 

powierzchni formy, w których zbiera się farba, zaś w formie wypukłej (typograficznej) to właśnie 

płaszczyzny drukujące stanowią powierzchnię formy. Formy płaskie mają fragmenty drukujące i 

niedrukujące umieszczone praktycznie na tej samej wysokości i wspólnie stanowią powierzchnię 

formy drukowej, a różnią się między sobą modyfikacją powierzchni dającą im własność przyjmowania 

bądź nieprzyjmowania farby. (…)”  [Wikipedia] 

klisza – płytka metalowa lub z innego tworzywa, z której drukuje się obraz, nanoszony chemicznie 

metodą usuwania trawieniem części materiału. Pozostają w ten sposób wypukłości drukujące (w 

wypadku druku wypukłego – odpowiednik klocka drzeworytniczego lub czcionki) lub niedrukujące, z 

których usuwana jest farba (odpowiednik druku wklęsłego i płyty miedziorytniczej). Klisze dzielą sie 

zasaniczo na kreskowe, zawierające odpowiednik obrazu (powstanie po wykonaniu odbitki) i siatkowe 

zawierające obraz rozbity na punkty o róznych wielkościach, co daje po wykonaniu odbitki złudzenie 

półtonów. Nie mylić z kliszą fotograficzną! 

korekta – poprawianie tekstu, usuwanie błędów. W drukarni – na podstawie próbnych wydruków, tak 

by korektor widział „czarno na białym“, co jest źle złożone, a następnie mógł wrócić do formy 

drukowej, by usunąć błędnie dobrany materiał drukujący (np. czcionkę) i wstawić właściwą. W 

wypadku błędu w składzie zmechanizowanym trzeba usuwać cały jednolity fragment formy, np. w 

linotypie – wiersz.  

litografia (gr. λίθος  [lithos] kamień, γράφω  [graphο] pisać ) – technika odbijania farby z kamienia. 

„W klasycznej litografii rysunek nanosi się zatłuszczającą kredką lub tuszem litograficznym na 

kamień — gładko wypolerowany lub przetarty ostrym piaskiem, co daje efekt gruboziarnistej faktury 

na odbitce. Po wykonaniu rysunku powierzchnia kamienia jest zakwaszana słabym roztworem kwasu 

azotowego i gumy arabskiej. Dzięki temu niezarysowane partie zostają uodpornione na zatłuszczenie 

farbą — stają się oleofobowe, a zarazem pozostają hydrofilne, czyli przyjmujące wodę. Wtedy właśnie 

rysunek zwilża się wodą, po czym nanosi się na niego farbę drukarską, którą przyjmują tylko 

oleofilowe — niewytrawione, zatłuszczone wcześniej kredką lub tuszem — fragmenty. Odbitki 

wykonuje się przykładając zwilżony papier do kamienia stanowiącego matrycę i odbijając na prasie 

litograficznej, która ze względu na kruchość kamienia skonstruowana jest inaczej niż prasa używana w 

technikach metalowych.”  [Wikipedia] Zasada litografii została przeniesiona do druku offsetowego, 

gdzie źródłem farby jest cylinder, do którego inny cyklinder dociska arkusz papieru.   

matryca – wklęsła forma mosiężna do odlewania wypukłej czcionki.    

miedzioryt (kopersztych) – odbitka z bardzo gładkiej płyty miedzianej, na której negatywową wersję 

rysunku zamierzonego przez artystę reprezentują rowki i wgłębienia wykonane specjalnym zestawem 

rylców i igieł. Farba wypełnia te wgłębienia, natomiast ściera się ją z powierzchni płyty, które 

pozostawiają niezadrukowany papier. Papier stosowany w miedziorycie powinien chłonąć wilgoć, ma 

więc większą miąższość niz stosowany do druku wypukłego. 

składka – złożony jedno- lub – najczęściej – wielokrotnie arkusz papieru, wmontowany w blok 

książki po zadrukowaniu. Tradycyjnie arkusz wyjmowany z sita papierniczego był zadrukowywany, a 

następnie składany co najmniej raz;  format książki zależał od liczby złożeń. Jeśli arkusz złożymy 

trzykrotnie, to kart w składce jest – jak łatwo obliczyć – osiem (octavo, 80). Daje to jakby małą 



książeczkę w książce, która do grzbietów pozostałych, identycznych składek musi być przyklejona lub 

przyszyta; tradycyjne szycie jest niezrównane, jeśli chodzi o podatność książki na rozkładanie oraz jej 

trwałość. W książkach najdawniejszych nie numerowano stron, ale – najczęściej – karty w składce, 

poszczególne zaś składki oznaczano kolejnymi literami alfabetu.  

szufla – zob. wierszownik 

sztegi – elementy metalowe służące do zaryglowania formy drukowej. 

wierszownik (szufla) – szyna, na której układano pobrane ręcznie czcionki i inne znaki  

drukarskie w kolejności zgodnej z biegem tekstu, odczytywanego z rękopisu lub 

maszynopisu.    

zecer (składacz, z niem. Satz – skład) – drukarz pobierający czcionki z kaszty i składający z nich tekst 

planowanej publikacji drukowanej. Praca wymagająca wyjątkowo wysokich kwalifikacji i 

sumienności.    
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Informacyjnem, 1832, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=23274&dirids=1 

(Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego).  

Przebieg lekcji 

Prowadzący komentuje kolejne slajdy prezentacji (zał.). Slajdy zawierają nie tylko materiał wizualny 

dla słuchacza, ale także są pewnego rodzaju konspektem dla wykładowcy.  

Pożądane jest korzystanie z publikacji z zakresu historii książki, technik graficznych, reprodukcyjnych 

i poligraficznych i reprodukcyjnych. Prowadzący ma wiedzę ogólną bibliotekoznawczą, historyczną 

lub filologiczną, a może i techniczną, i nieco erudycji.  

Konieczne jest uwolnienie się od stereotypów i opieranie się na nowszym piśmiennictwie. Nie trzeba 

więc opowiadać o chińskim czy koreańskim wkładzie w rozwój drukarstwa, bowiem dokonywane tam 

– bez wątpienia – wynalazki, czasowo znacznie wyprzedzające europejskie, ani nie mogły się utrwalić 

w wyniku komunikacji pomiędzy twórcami i akumulacji ich doświadczeń, ani nie były oparte o 

kluczową w wypadku drukarstwa europejskiego ideę standaryzacji czcionki jako elementu 

przenoszącego pismo. Należy też bezwarunkowo uniknąć wychwalania drukarstwa jako czynnika 

postępu. Pod prasy poszło początkowo głównie to, co mogło się sprzedać, i wczesne drukarnie 

bynajmniej nie zostały zdominowane przez uczonych i pionierów, choć dziś, siłą rzeczy, ich wytwory 

najsilniej do nas przemawiają.  

W prezentacji przedstawiono atrybuty drukarstwa gutenbergowskiego , zmodernizowanego radykalnie 

na pocz. XIX w. (prasa metalowa), a następnie sukcesywnie i stale unowocześnianego (mechanizacja 

wyrobu papieru, tłoczenia i skladania tekstu). Definitywnie odeszło ono w przeszłość ok. 20 lat temu. 

To decyduje o zabytkowości ukazanych eksponatów, które w większości pochodzą z XX stulecia.    

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=23274&dirids=1
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Przykłady dziewiętnastowiecznej sztuki drukarskiej ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. 



 

 

Pytania i zadania  

Obejrzyjmy jeszcze raz filmy, wskazując te momenty, w których ukazane są wypukłe elementy 

drukujące.  

1. Bierzesz do ręki zadrukowaną książkę. Spróbuj opisać tok jej wytwarzania, cofając się od 

gotowego egzemplarza do fazy, w której do drukarni dociera posłaniec z rękopisem i 

zamówienie na druk.  

2. Opisz kwalifikacje i sprawności, jakimi musiał wykazywać się drukarz, składający książki i 

drukarz, który jej tłoczył? Dlaczego drukarze stawali się często przywódcami ugrupowań 

niepodległościowych, robotniczych itp.? 

3. Czym jest ciecz w kubełku, widocznym na filmie 5?  

4. Opisz typowe zastosowania druku litograficznego (film 7) 

5. Jakie nazwy firm drukarskich, wymienione na slajdzie „Z dziejów drukarstwa cieszyńskiego” 

pojawiają się jeszcze w innych miejscach prezentacji?  

6. Jakie nazwy cieszyńskich firm drukarskich znasz z innych prezentacji z cyklu „Przechowane, 

odnalezione, wyszukane”? 

7. Sięgnij do Internetu, znajdź najbliżej położone muzeum drukarstwa lub papiernictwa.  



8. Nasza lekcja nie obejmuje rozległej problematyki farb drukarskich. Jak sądzisz, w jakim 

rodzaju druku lepiej sprawdzą się mniej lepkie, ciekłe farby (w odróżnieniu od bardziej 

lepkich, mazistych) – w wypukłym czy we wklęsłym? 

9. Sięgnij do prezentacji Impressa exactissime. Poza ruchomą czcionką, widoczną tak dobrze na 

filmie 1, jakie jeszcze elementy zadecydowały o sukcesie wynalazku druku? Dlaczego nie 

można było poprzestać na ręcznym nanoszeniu farby drukarskiej na czcionki, jakie widzimy 

na filmie 4? 

10. Jak się nazywa forma drukująca, widoczna na filmie 4?  

11. Czym się różnią pokazane na filmach maszyny drukarskie od znanych ci drukarek 

komputerowych?  

 

Filmy: m3.net R. Niesyt, M. Uczniak, W. Wardas – spółka jawna 

Na filmach: Karol Franek, Muzeum Drukarstwa w Cieszynie 

Konsultacja graficzna: Witold Gottesman 

 

 

 

 

 


