
 

 

Scenariusz 

Temat/tytuł  

Jan Recmanik : introligator z Cieszyna   

Cele lekcji 

Zagadnienia morfologii i techniki książki są nieznane gółowi. O ile jednak, opowiadając o 

dziejach drukarstwa i przedstawiając zasadnicze elementy jego techniki można posłużyć się 

analogiami zaczerpniętymi ze świata komputerowanego składania i  komputerowego 

wytwarzania fizycznego egzemplarza tekstu (wydruku i zapisu na nośniku magnetycznym), o 

tyle w wypadku introligatorstwa może zabraknąć nam płaszczyzny do porównań: jest ono 

niemal zbędne dla wytworzenia egzemplarza – nośnika tekstu. A jednak odgrywało istotną 

rolę, było dostrzegane i doceniane przez użytkowników książki. Niektórzy dla uzyskania 

odpowiadającej im oprawy potrafili stracić głowę wydać majątek.  

Celem lekcji jest przedstawienia tego zjawiska poprzez ukazanie życia i dorobku Jana 

Recmanika (1874-1949), wybitnego cieszyńskiego introligatora, działającego głównie w 

Warszawie. Po zapoznaniu się z materiałem, słuchacz powinien znać w stopniu elementarnym 

technikę introligatorstwa, a także być zdolnym  do refleksji: dlaczego oprawiano? Jakie 

oprawy uchodziły za piękne? Jakiego rodzaju umiejetności cechowały introligatora?  

Uwaga: o oprawianiu książek w zakładzie poligraficznym wspominamy także w lekcji W 

Muzeum Drukarstwa.    

Badania nad życiem i dorobkiem Recmanika prowadzi E. Pokorzyńska (Muzeum Drukarstwa 

Warszawskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Jej głównym źródłem jest 

niepublikowana Autobiografia Recmanika – czterokartkowy maszynopis przechowany przez 

cieszyńską rodzinę artysty.  

 

 



Metody nauczania 

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

części audytorium techniką dawnej książki i niepowatrzalną atmosferą panującą wśród jej 

miłośników.     

Pomoce dydaktyczne 

Rzutnik na wyposażeniu sali. Można przedłużyć lekcję o przegląd zabytkowych książek 

przynoszonych przez słuchaczy, o wizytę w muzeum drukarstwa lub – z bardziej 

doświadczonym prowadzącym – o ćwiczenia w zakresie rozpoznawania poszczególnych 

technik oprawy i zdobienia ksiażek.   

Słowniczek terminów specjalistycznych, związanych z introligatorstwem, nie 

wyjaśnionych w Prezentacji  

agat – narzędzie służące do polerowania powierzchni pokrytych złotem w 

płatkach(prawdziwym lub imitacją). W introligatorstwie są to na ogół brzegi bloku 

książkowego. Stosuje się też aluminium w płatkach dla otrzymania „srebrnego” brzegu. 

Polerowane mogą być także brzegi barwione (wg Wikipedii).  

bigowanie (rowkowanie) – proces introligatorski polegający na maszynowym odciskaniu 

(wgniataniu) rowków w grubym papierze lub kartonie w celu ułatwienia złamywania 

(facowania) lub dla dekoracji. 

bordiura  – pas dekoracyjny, zwykle z elementów roślinnych, okalający kolumnę pisma lub 

znajdujący się na brzegach okładki książki.  

gramatura papieru – masa 1 m² wyrobu papierniczego wyrażona w gramach. Gramaturę 

stosuje się również do wyrobów włókienniczych i folii z tworzyw sztucznych. Gramaturę 

oznacza się jednostką g/m², w krajach anglosaskich zwykle wyrażana jest w funtach na 1 ryzę 

papieru (Wikipedia). 

inkrustacja – technika zdobienia przedmiotów: sprzętów, mebli, dzieł artystycznych itp., 

polegająca na wykonywaniu wgłębień w podłożu i wklejaniu w nie odpowiednio przyciętych 

płytek z różnych materiałów, np. drewna, kości słoniowej, metalu, masy perłowej, 

kolorowych kamieni, złota itp. 

kostka introligatorska - narzędzie stosowane w introligatorstwie: płaskie, podłużne i 

zaokrąglone, wykonane z kości zwierząt lub materiałów syntetycznych, służące do bigowania 

czyli zagniatania (bez niszczenia zagniatanego materiału) oraz wygładzania (Wikipedia). 

okładka – wszystko, co jest od zewnątrz trwale połączone z wkładem; okładka jest tylko 

jedna i składa się z dwóch okładzin – przedniej i tylnej (tylko potocznie zwanych okładkami), 

oraz z grzbietu okładki. Okładka może być połączona z wkładem na wiele sposobów (wg 

Wikipedii).  

oprawa nakładowa (wydawnicza) – oprawa typowa, przeznaczona do normalnego używania, 

o przeciętnej estetyce, niezbyt skomplikowanym sposobie łączenia wkładu z okładką, i 
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niezbyt skomplikowanym sposobie zdobienia okładki, wyznaczająca racjonalny stosunek 

pomiędzy ceną oprawy a jej wyglądem i wytrzymałością. Pojęcie stosowane wtedy, gdy 

oprócz oprawy nakładowej, w której została oprawiona większość nakładu, część nakładu 

została oprawiona w oprawie bibliofilskiej (o treści artystycznej zgodnej z życzeniem 

zamawiającego) lub oprawie bibliotecznej (szczególnie trwałej) (wg Wikipedii). 

plakieta – dekoracyjna płyta lub wydzielona, centralna część na okładce książki w kształcie 

prostopadłościanu, owalu, elipsy itp.   

półpłótno –  oprawa książki, w której grzbiet i narożniki pokrywa się płótnem, a lustro 

okładki papierem.  

półskórek – oprawa książki, w której grzbiet i narożniki pokrywa się skórą, a lustro okładki 

płótnem lub papierem (wg Słownika języka polskiego PWN).  

radełko introligatorskie – ręczne narzędzie do tłoczenia okładzin, w formie walca z 

wygrawerowanym na płaszczyźnie koła rysunkiem ozdobnym, motywami roślinnymi, 

figuralnymi itd. Najlepsze rozwiązanie do zdobnictwa opraw skórzanych (Wikipedia). 

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.  

superekslibris (łac.) – znak własnościowy na okładce książki, w postaci zwartej kompozycji, 

często heraldycznej, zawierającej tekst lub symbolikę informującą o osobie właściciela, 

najczęściej tłoczony.   

„ślepe tłoczenie” – mechaniczne nadawanie materiałowi okładki (zwł. skórze) wypukłości 

lub wklęsłości za pomocą narzędzi nie wgniatających w powierzchnię tego materiału żadnego 

barwnika.  

wkład – oprawiany blok książki. Na ogół jest zestawem składek ułożonych obok siebie i 

połączonych jednocześnie klejem i nićmi. Może też być stosem luźnych kartek, którego 

grzbiet jest pokryty klejem, lub zestawem odpowiednio zszytych kart z jednej  składki lub 

wielu składek wchodzących jedna w drugą (wg Wikipedii).   

wyklejka – arkusz papieru o gramaturze zwykle trochę większej od arkuszy wkładu, który 

jest przyklejony zarówno do wewnętrznej strony okładziny okładki jak i do pierwszej (lub 

ostatniej) kartki wkładu. Głównym zadaniem wyklejki jest połączenie okładki z wkładem. 

Wyklejki są niezadrukowane lub zadrukowane tłem lub wzorem, natomiast informacje 

treściowe umieszcza się tam bardzo rzadko (wg Wikipedii). 
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Wykaz podstawowej lektury (poza: Hollender H.: Miasto książek: popularny przewodnik po 

cieszyńskich zborach bibliotecznych i archiwalnych, Cieszyn: Książnica Cieszyńska, 2010). 
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Uwaga: Internet w odpowiedzi na frazę „oprawianie książek” (i podobne) przynosi bogactwo 

informacji poświęconych sztuce i technice introligatorskiej. Na ogół są to jednak materiały 

reklamowe firm usługowych. Przeglądając je zobaczymy, że obecnie nie ma w 

introligatorstwie dominującego stylu, a większość zakładów oferuje kosztowne kopie opraw 

historycznych.  

 

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.  

W końcowej części lekcji proponujemy materiał Skomentuj oprawy, zawierający przykłady 

różnych opraw. Uczestnicy zajęć powinni opowiedzieć sobie, jakie cechy oprawy, opisywane 

w prezentacji, znajdują na kolejnych numerowanych ilustracjach. Chodzi tu zarówno o 



umiejętność rozpoznania materiału i techniki oprawy, jak i o uzasadnienie oceny poziomu 

artystycznego oprawy.  

 Prezentacja 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Skomentuj oprawy 

1. 
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1. Dwudziestowieczna oprawa wydawnicza (przemysłowa), tekturowa. Grafik 

zaprojektował okładkę, która następnie techniką litograficzną została przeniesiona na 

papier oklejający tekturę. Ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. 

2. Oprawa skórzana, z tłoczonym złotem superekslibrisem Hugona Kołłątaja (XVIII w.). 

Ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.   

3. Fragment skórzanej oprawy szesnastowiecznej, z tłoczonym zlotem superekslibrisem 

Jana Ponętowskiego, opata w  Hradisku. Znak superekslibrisu to właściwie 

płaskorzeźba wykonana wieloma narzędziami, w tym radełkami i wypukłymi 

stemplami dla liter. Introligator dysponował też stemplami wklęsłymi, a więc 

dającymi w skórze efekt wypukłości (litery w górnej części ilustracji i cyfry w dolnej, 

pojedyncze ornamenty poza superekslibrisem). Ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. 

4. Książka oprawna w skórę ślepo tłoczoną, z klamrami. Świeży wygląd tomu wynika z 

tego, że jest to dzieło współczesne, wykonane w wydawnictwie Facsimile Editions, 

specjalizującym się w sprzedaży reprintów dzieł historycznych.  

5. Oprawa dwudziestowieczna, płócienna, dzieło wybitnych artystów Wojciecha 

Jastrzębowskiego i Bonawentury Lenarta (1926). Treścią książki Emblem of Good Will 

są dzieje przyjaźni polsko-amerykańskiej. Oprawa jest reprodukowana w cyfrowej 

ekspozycji Biblioteki Kongresu European Reading Room.  

 

 


